
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby hos ordföranden 30/1-05

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Dagens punkter pressenteras

Hastigheten genom byn, Melkerssons möte med ordföranden, lekplatsen vid kyrkan, vinteralternativen på
byaskyltarna, ekonomin, medlemmarna, aktiviteter 2005, mötestillfällen planeras – årsmötet, övrigt.

§ 3 Vägen vid möllan

Ordförande och Katarina har haft möte med Peter Melkersson ang servitutet samt stängslet för att
diskutera en lösning som undviker onödiga konflikter framöver. Det lämnades över ett förslag och en
planritning till Melkersson, som ska fundera och återkomma.
Ärendet kommer att tas upp vid nästa möte för att se vad som hänt.

§ 4 Hastigheten genom bygatan

Kopia har erhållits av kyrkan om skrivelse till vägverket angående sänkt hastighet genom bygatan.
Ordföranden läste upp skrivelsen.
Svar från vägverket beräknas anlända om ett par veckor. Ärendet följs upp vid nästa möte.

§ 5 50 skyltarnas placering på riksvägen

Det konstaterades att inget har hänt angående denna fråga. Christer Akej har varit kontaktad och lovade att
skyltarna skulle vara på plats senast den sista januari. Bo kontaktar Peter Olausson ang skrivning till
Vägverket.
Ärendet följs upp vid nästa möte.

§ 6 Lekplats vid Kyrkan

Inget speciellt har hänt i denna frågan – ärendet kvarstår.
När Kyrkan kom på tal så togs även fasadbelysningen till kyrkan upp.
Diskussioner är förda med vaktmästare samt med kyrkoherde och ev. ny skrivelse skall lämnas in från
byalagets vägnar. Pelle kontrollerar och håller kontakten. Rapport nästa möte.

§ 7 Vintermotiv på Byaskyltarna

Denna punkt kvarstår. Bo skall driva på ärendet.

§ 8 Ekonomin.
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Ekonomin är god i byalagskassan.
Medlemmarna var 91 stycken år 2004. Avier och medlemsinbetalningar för 2005 har delats ut.
Inbetalningskort för annonser och länkar på hemsidan är på gång ut. Beträffande Mellbyboken
konstaterades att det sålts ca 250 böcker, vilket i stort motsvarar tryckkostnaden.

§9 Mötestillfällen

Följande dagar fastslogs för styrelsemöten 2005:
30/1, 6/3, 10/4, 22/5, 19/6, 7/8, 2/10, 20/11.
Planerade aktiviteter för 2005 är följande:
22/3 – Årsmöte, 16/4 – Röjardag, 30/4 – Valborg, 9/7 – Mellbydagen, 17/12 – Julstök, 31/12 –
Nyårsfirande.

§ 10 Hemsidan, Mellbybladet

Hemsidan saknar vissa mötesprotokoll. Krister stämmer av med sekreteraren och kompletterar.
Gästboken på hemsidan har låg besöksfrekvens och det beslöts att låta den utgå.
Bildarkivet skall läggast ut så att alla bilderna kan presenteras för alla.
Allmän uppdatering av hemsidan bör göras.
Vidare beslöts att Mellbybladet ska komma ut mer frekvent. För det utökade tryckbehovet görs en
undersökning om införskaffande av en färgkopiator/färglaserskrivare. Krister rapporterar vid nästa möte.

§ 11 Övrigt

§ 11:1 Sträddenas namn

Kartan är färdigskissad och förslag till namn är tilldelade.
Detta skall pressenteras på årsmötet den 22/3.

§ 11:2 Gravplatserna

Byalagen i Vitemölle, Ravlunda och Kivik har kontaktat Byalaget via Gun-Britt Hjelm och önskar en
allmän diskussion mellan byalagen om eventuellt intresse för en inventering av gravplatserna med hänsyn
till ändrade rutiner i kyrkoförvaltningen. Pelle och Katarina ställer upp för en diskussion och rapporterar
tillbaka till styrelsen.

§ 11:3 Byalagssamverkan för stora frågor

Krister föreslog att kontakt upprättas med närstående byalag på Österlen för att undersöka om intresse
finns för att samverka, och vilka frågor som i så fall skulle kunna drivas gemensamt.

§ 11:4 Uppviks tomter

Uppviks obebyggda tomter diskuterades, och det uppdrogs åt ordföranden att undersöka om Mats kan
presentera sina planer på årsmötet.
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§ 11:5 Godkännande av inköp

Pelle fick godkännande om inköp av kopieringpapper och skrivarpatroner för max 800 kr

§ 11:6 Postlådorna i byn

Pelle förklarade att många postlådor i byn saknar märkning på innehavare.
Denna fråga tas upp på årsmötet.

§ 11:7 Hembygdsförening

Pelle skulle kolla upp aktiviteter på hembygdsföreningen och återkomma på nästa möte om detta.

§ 11:8 Larmlistan

Med hänsyn till förnyade påhälsningar och inbrott i byn med omnejd beslöts att Pelle gör en uppdatering
på larmlistan samt att information går ut till medlemmarna. Detta görs i samband med årsmötet och det är
viktigt att vi håller liv i grannsamverkan då detta är bästa sättet att skydda oss mot brottslingar.

§ 11:9 Röjarverktyg

Byalaget saknar teknisk utrustning och hjälpmedel vilket betyder att vi vid de tillfällen vi haft
uppröjningar och iordningställande av tomter har tvingats använda privata verktyg. Då nu byn fått lite
bättre ekonomiska resurser beslöts att investera i en del maskiner och utrusning. På listan finns en
ordentlig rotorklippare och två röjsågar.
Bos slåttermaskin kom på tal som ett alternativ. Teknisk besiktning görs tills nästa möte.

§ 11:10 Tältet

6 000 kr är avsatta till detta och kommer att inhandlas vid tillfälle.
Pelle tar i detta.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte hålls hos ordföranden 6/3 - 2005.

.........................................
Lars Wiking Henricsson, ordf, vid pennan

Justerat:
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