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Hej alla medlemmar äntligen ännu en av höstmånaderna tillända! 

Älgar och grisar har fått gömma sig väl i skogen och jag misstänker att jaktlagen har jobbat hårt 

fast jag inte sett de så ofta i år som jag brukar göra. Nu trodde jag att allt var i sin ordning – men 

ack vad jag bedrog mig, den sista helgen i oktober blev det ju vintertid och plötsligt hade hela 

världen gått från ljus till mörker eller om det var tvärtom, de vet nog inte någon med säkerhet!! 

Men det tog några dagar att vänja sig i alla fall. Nu har den vanliga lunken återvänt. 

Denna tid på året händer inte mycket i byn förutom just jakt så det blir nog mest en liten 

uppdatering vad som hänt. Tennisbanan har tagit vintervila och stängt för i år, men den har varit 

väl använd under sommaren och det är vi glada för, det är ju inte alla byar som har tillgång till en 

egen tennisplan minsann. 

IngMarie är i full gång med Yogagympan och det gäller att hålla koll på sin mejl för titt som tätt 

sker det lite förändringar på tider och dagar. Man önska man var lite mindre lat så man verkligen 

tog sig i kragen och var med där. Jag får ideligen höra från de medlemmar som är med att det är så 

skönt och trevligt och roligt. Hmmm och det vill man ju inte missa, vi behöver nog alla något som 

livar upp oss här i mörkret under hösten och vintern. 

Nu tänker jag slå ett slag för en föreläsning som kommer att gå av stapeln i november, nämligen 

om släktforskning och den hålls av släktforskaren Tomas Alriksson. Tomas kommer ju från Slätafly 

från början så det blir extra roligt eftersom många av oss känner honom. Välkomna så många som 

möjligt den 24/11 klockan 14.00 till Byahuset i Slätafly!   

Hoppas nu ni får en fortsatt underbar höst 

Många Höstkramar från mig Lotta 


