Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby
hos ordföranden 26/10 2008.
Närvarande: Wiking Henricsson, Per-Anders Andersson, Peter Olausson, Johan Andersson, Inga
Lill Högberg, Göran Hansson
Adjungerad: Krister Ekblad
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Föregårnde protokoll
Föregående protokoll genomgås och läggs till handlingarna efter uppföljning av genomförda
aktiviteter.
Uppdras åt Pelle att gå igenom vilka beslut som måste tas framöver.
§ 3 Vägarna
Dräneringsproblem kring Vrian diskuteras och tas upp senare.
Peter rapporterar om kontakt med Vägverket om reparation av vägen genom byn.
§ 3 Hemsidan
Krister rapporterar att det mesta är klart.
Beslutas att alla gamla Mellbyblad läggs in i arkiv.
Beslutas att gamla bilder läggs i ”minnet”.
Beslutas att kontaktadress ska gå till Wiking, Pelle och Krister.
Brev adresserade noc@sodramellby.se går till styrelsen.
Beslutas att ordna ett separat hemsidesmöte där alla kan komma med kommentarer.
Beslutas att en grupp, bestående av Wiking, Peter, Krister (sammankallande) och Ingela ska
godkänna det som ska in på hemsidan.
§ 4 Likvagnshuset
Peter har talat med kyrkorådets ordförande och skriver till kyrkorådet med anhållan om att få
likvagnshuset som gåva. Ev. renovering genomförs till våren.
§ 5 Källor
Källorna i byn borde dokumenteras och kanske förses med pumpar.
Beslutas att styrelsen funderar vidare på detta.
§ 6 Plog
Beslutas att ordna stensättning där den gamla plogen ska placeras.
Beslutas att ordna en extra fixardag.
§ 7 Skyltar
Uppdras åt Peter att ta reda på om vi kan få ekonomiskt bidrag till vägskyltar.
§ 8 Kollektivtrafiken

Bygderådet har bett om synpunkter på kollektivtrafiken genom byn. Styrelsen enas om att
vardagstrafiken ör bra men att helgutbudet borde ökas.
§ 9 Julstök
Beslutas att julstöket 13/12 följer samma program som tidigare. Pelle kontaktar Marie Blixt och
Någorlunda om deras medverkan. Avslutningen i kyrkan genomförs med kantor Maria Jeppsson
och Birgitta Melén. Pelle håller i tipspromenaden.
§ 10 Matlagning hos Eva Turesson
Förslag har kommit på att ordna en träff med matlagning hos Eva Turesson på Allé. Wiking
arbetar vidare med frågan.
§ 11 Ekonomi
Pelle rapporterar att ekonomin är god, drygt 14.000 kr i disponibla medel och drygt 150.000 kr på
bank. Medlemsantal: ca 130 st.
§ 12 Anslagstavlan
Uppdras åt Pelle att kontakta snickare och be om förslag till förbättring av anslagstavlan.
§ 13 Krukor
Krukorna vid stora vägen är spruckna och bör ersättas. Pengar kommer att avsättas för detta.
§ 14 Ljudanläggning
Uppdras åt Krister att ta fram förslag till enklare ljudanläggning.
§ 15 Byatomten
Handlingar beträffande tomten har nu inkommit från inskrivningsmyndigheten.
Olika synpunkter på häcken mot Isakssons tomt har framkommit. Byalaget rekommenderar
avenbok.
Ledamöterna uppmanas att leta på t ex Blocket efter tänkbar färdig byggnad på max 25 kvm.
§ 16 Möllan
Vägen vid möllan har varit avstängd. Margareta Laike har talat med ägarna, som har lovat att
ordna en grind.
Byalaget arbetar vidare med frågan om skylt vid möllan.
§ 17 Mellbybladet
Det nya utförandet, som Krister och Ingela svarar för, blev bra. Pelle mailar bladet till alla som
har uppgett mailadress, övriga får pappersformat.
§ 18 Dokumentation
Styrelsen enas om vikten av att dokumentera livet i byn förr i tiden. Uppdras åt Inga Lill att se hur
det kan göras, t ex genom studiecirkel. Frågan tas därefter upp på årsmötet.
§ 19 Byanamn

Kommunens karta med godkända namn och nummer på vägar och strädden studeras. Ordf.
framhåller vikten av att få ett nummer till byalagsplatsen. Peter arbetar vidare med
kommunkontakterna. Peter utformar också en skrivelse som Pelle delar ut till alla berörda i byn.
Kartan förvaras hos Lappri Böcker, där alla intresserade kan ta del av den.
Uppdras åt Pelle att planera en byavandring.
§ 20 Upplysningstiden
Pelle ordnar med belysning på eken. Uppdras åt Inga Lill att till kyrkorådet framföra vår önskan
om att kyrkan ska vara belyst hela natten.
§ 21 Gammal harv
Lars Kamlin har anmält att han har en gammal harv och undrar om det är något för byalaget.
Göran får i uppdrag att titta på den.
§ 22 Lådbilsrally
Beslutas att liksom tidigare ordna ett lådbilsrally, vilket ska äga rum i maj månad.
§ 23 Nästa möte
Beslutas att nästa styrelsemöte blir 7/12 istället för 30/11.
§ 23 Sammanträdet avslutas.

………………………………..
…………………………………………
Lars Wiking Henricsson, ordf.

Inga Lill Högberg, sekr.

Justerat:
……………………………………………………

