
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby  
hos ordföranden 18/5 2008. 
  
Närvarande: Wiking Henricsson, Per-Anders Andersson, Inga Lill Högberg, Peter Olausson, 
Catarina Nilsson, Göran Hansson 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
  
§ 2 Sträddena 
Wiking ber Kurt Karlsson att skriva något om sträddena för hemsidan. 
Wiking kontaktar kommunens samhällsbyggnadsavd. om namnen på sträddena. 
 
§ 3 Byatomten 
Ordf. har sökt Lantmäteriet om byatomten men ännu inte fått svar. 
 
§ 4 Likvagnshuset. 
Byalaget i Södra Mellby får enligt kyrkorådets protokoll 080306 låna det s.k. likvagnshuset och 
får dessutom likvagnen som gåva. Byalaget tackar för lån och gåva. 
Uppdras åt Peter att ta kontakt med församlingen för att göra gemensam syn av byggnaden. 
Samtidigt undersöks intresset hos församlingen för en gemensam årlig aktivitet med visning av 
likvagn kopplat till föredrag eller liknande eller ihop med byavandring som kan innefatta 
orientering på kyrkogård och presentation av den gamla kyrkan eller liknande. 
Beslutas att byalaget undersöker kostnad för dränering vid likvagnshuset och ta upp frågan vid 
mötet med församlingen. 
 
§ 5 Röjardagen, Valborg 
Antecknas att årets röjardag och valborgsfirandet blev mycket uppskattade. Valborgsfirandet med 
fackeltåg och brasa vid Göranssons damm lockade närmare 100 personer och fick många positiva 
reaktioner. 
Byalaget framför ett stort tack till Göran Göransson och Cerny Ericson för att vi kunde 
genomföra aktiviteten ute vid dammen och vi hoppas kunna räkna med samma upplägg nästa år. 
Stort tack också till Ingvar Andersson för att han ledde allsången, vilket han förhoppningsvis kan 
göra även nästa år. 
Beslutas att göra mer reklam för arrangemanget nästa år och försöka få även kyrkokören att 
medverka. 
 
§ 6 Lådbilsrally 
Krister arbetar vidare med arrangemanget. Pelle sätter upp affischer. 
 
§ 7 Mellbydagen 
Tältet sätts upp i god tid.  
Beslutas att  inköpa begagnad ”Bajamaja” för max 4000 kr inkl transport.  
Inga Lill går ut till företagarna och ber om bidrag till auktionen. 
 



§ 8 Bygderådet 
Skrivelse från Bygderådet i Simrishamns kommun läggs till handlingarna. 
 
§ 9 Anslagstavlan 
Byalagets anslagstavla vid bageriet behöver rustas upp och förses med skydd av t ex plexiglas. 
Pelle tar hand om ärendet. 
 
§ 10 Hemsidan 
Peter rapporterar att han arbetar vidare med den nya hemsidan. 
 
§ 11 Mötet avslutas. 
 
 
………………………………..        …………………………………………   
Lars Wiking Henricsson, ordf.         Inga Lill Högberg, sekr. 
 
 
    Justerat: 

 
   …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


