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Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby hos ordföranden 10/10
-04
§1
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna.
§ 2 Föregående sammanträdes protokoll
Föregående sammanträdes protokoll genomgås och läggs till handlingarna.

§ 3 Spridning av boken
Uppdras åt Inga Lill att kontakta resten av mediagruppen och diskutera spridning av boken om Mellby.
Blänkare bör komma i Mellbybladet, som bör komma ut före 1 advent.
§ 4 Byskyltar
”Vinteralternativ” i plast på byskyltarna får kosta max 6.000 kr. Bo för ärendet vidare.
§ 5 Hastighetsbegränsning
Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km genom byns övre del avslås av Länsstyrelsen.
Beslutas att gå vidare med ärendet. Beslutet överklagas än en gång och bör kompletteras med skrivelse
från kyrkan. Wiking tillskriver kyrkorådets ordförande.
§ 6 Hastighetsskyltar vid väg 9
Frågan om flyttning av 50-skyltar lämnas vidare till tekniska gruppen. Peter ombeds att driva frågan.
§ 7 Vägen vid möllan
Byalaget har fått skrivelse från Peter Melkersson ang. flyttning av vägen från möllan ner mot Kivik.
Beslutas att Wiking tar kontakt med Peter Melkersson om att stängslet mot hästhagen bör flyttas för
framkomligheten.
§ 8 Namn på sträddena
Beslutas att Pelle på nytt tar upp ärendet med Gunilla och Thomas. Frågan diskuteras vid julstöket för att
slutligen klubbas på årsmötet.
§ 9 Hemsidan, Mellbybladet
Följande frågor bör komma med på hemsidan: Julstöket, Anmälan till middagen, Boken som
julklappstips, Om vandringen vid Himlabacken, om aktiveringen av sträddenas namn, om det avslagna
överklagandet om hastighetsbegränsning.
§ 10 Lekplatsen
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Uppdras åt Johan att sammankalla alla barnfamiljer för att gå vidare med frågan.
§ 11 Ekonomi
Pelle meddelar att ekonomin är god. Byalaget har nu ca 85 hushåll som medlemmar. Aktuell lista mailas
till styrelsen.
§ 12 Julstök
Uppdras åt företagargruppen att snarast samlas för planering inför julstöket.
§ 13 Välkomnande
Beslutas att alla nyinflyttade hälsas välkomna till byalaget. Denna fråga är en stående punkt vid varje
styrelsemöte.
§ 14 Sammanträdet avslutas
Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte hålls hos ordföranden 21/11 2004.
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