Ordförandens rader April 2019

April, april din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill!!! Och i april hade jag velat lura alla
att komma till Slätafly för att uppleva en fantastisk månad av explosionsartad grönska, ett
myller av tusen nyanser av grönt. Lite väl varmt har det väl varit, men det är ingen ide att
klaga för det kan snabbt slå om.
I byn har det minsann hänt grejor må ni tro. Den 6 April inbjöd vi till Lammsläpp nere hos
Lars-Åke i gamla affären, och döm om förvåning när inte mindre än 35 personer kom med
förväntansfulla ögon. Det var så härligt att se alla barn som tagit med mamma och pappa,
mormor och morfar eller bara nån kompis. Vår by lever verkligen och det märks en sån här
dag. Alla som ville fick också varsin Piggelin som tack för att de kom på vårt lammsläpp.
Vi har också haft ett styrelsemöte där vi beslöt att vi skulle införskaffa en hjärtstartare. Vi
fick äntligen svar från Lions och de sponsrar oss med halva kostnaden, vilket vi tyckte var
ett mycket generöst erbjudande. Kan vi rädda ETT liv med hjälp av den maskinen har vi
verkligen inte gjort en onödig investering.
Den 24 april var vi sju nyfikna, både från styrelsen och inbjudna, som träffades i skolan för
att utbildas i hur hjärtstartaren fungerade men även fick oss en uppfräschning av HLR,
alltså hjärt-lungräddning som man också behöver kunna vid ett hjärtstopp. Vad tiden lider
kommer det att informeras om vilka som fått utbildning och hur man kommer åt
hjärtstartaren.
Vår Valborg brann inne skulle man lite skämtsamt kunna säga. Det var alldeles för torrt i
markerna i vår kommun så totalt eldningsförbud råder. Men Sofie Nyström
kommunutvecklare hade ett fint tal och korvar grillades precis som vanligt, dessutom
serverades våfflor till allas förtjusning. På hemsidan finns det en jättefin artikel om
tillställningen som Karl-Ingvar knåpat ihop – läs gärna och titta på bilderna.
Vi har också under månaden ansökt om ett bidrag till samlingslokaler och nu håller vi alla
tummar för att vi får det. Vi har tänkt att vi skulle försköna vår farstukvist på skolan så det
blir ännu mer inbjudande.
Ha det gott och se fram emot sköna Maj som är i antågande

Kram Lotta

