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PROTOKOLL 2001-12-16
fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby
Närvarande:
Lars Wiking Henricsson
Per-Anders Andersson
Nils Bertil Olsson
Jaan Zimmerman
Bo Fransson
Anders Alvarsson
Inga Lill Högberg
Iréne Malm, adjungerad
§1
Informeras om olika frågor som styrelsen arbetar vidare med:
Pelle och Henri deltog i nätverksmöte med kommunen i Kivik och förde Mellbys talan.
Nils-Bertil skriver till kommunen/vägverk om 30 km hastighet genom byn, belysning samt utlovad
flyttning av 50-hastighetsskyltar vid riksväg 9.
Anders har talat med kommunen om väntkurer vid bussen. Kommunen lovar se över frågan.
Inga-Lill sammanställer lista över de skolbarn som väntar på bussen vid riksväg 9.
Kontrakt är skrivet för hyra av Gabrielles tomt för gemensamma aktiviteter.
Anslagstavlan är på plats framför bageriet.
Bo arbetar vidare med kostnadsförslag till byskylt.
§2
Medlemmar
Pelle meddelar att byalaget nu har 54 medlemmar.
Styrelsen enas om att nyinflyttade bör välkomnas.
§3
Planerade aktiviteter
Diskuteras förslag till gemensamma aktiviteter att arbeta vidare med.
Nyårsfirande - beslutas att redan i år träffas vid Gabrielles tomt kl. 24 nyårsnatten.
Andra tänkbara gemensamma träffar: Valborgsmässoafton, Mellbydag, Möllans dag, Kyrkodag, Julglögg,
Hemvändardag.
Styrelsen ombeds fundera igenom detta med målsättning att konkretisera programmet för 2002 vid nästa
styrelsemöte.
§4
Inbrott, incidenter etc.
Wiking väcker tanken att vi bör ha en "tipslapp" där byborna kan anteckna iakttagelser.
Nils-Bertil rapporterar om den "samverkan" med polisen som är på gång.
Nils-Bertil framhåller vikten av att alla incidenter polisanmäls.
Wiking uppmanar alla att fortsätta vara uppmärksamma.
Blankett för anmälan resp. incidentregistrering tas fram av Nils-Bertil.
§5
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Hemsida
Mötet avslutas med att ledamöterna "knappar in" byalagets alldeles färska hemsida på Internet, som Irene
har skapat.
§6
Pr
Anders informerade om sin kontakt med SR och Peter Löfström och möjligheten att få extra publicitet för
byalaget. Beslutades att Wiking kontaktar Peter.
§7
Styrelsemöte
Beslutades om ett extra styrelsemöte 2002-01-12.
Upp
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