
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby hos 
ordföranden 2008-12-08. 
  
Närvarande: Wiking Henricsson, Catharina Nilsson, Göran Hansson, Per-Anders Andersson, 
Peter Olausson. 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
 
§ 2 Julstök 
Alla förberedelser är klara enligt tidigare beslut. Tipsfrågor och gåvor lämnas till Pelle. Hittills är 
40 anmälda till middagen. 
 
§ 3 Strädden 
Namnen på sträddena diskuteras. En del synpunkter har inkommit, bl.a från Nybromölla, att man 
inte vill att Hedvägen går ner till stora vägen, då denna del av vägsträckan aldrig har haft något 
namn. Beslöts framföra synpunkten till kommunen och överlåta beslutet till dem. Ytterligare 
några synpunkter har lyfts fram bl. a. Mellby Hedväg istället för Mellby Hed. Beslutades att 
bibehålla Mellby Hed som är en mer gammal benämning. 
Uppdras åt Peter att diskutera med kommunen om tidsplanering, uppsättning av skyltar och 
kostnader. 
 
§ 4 Lantmäteri  
Lantmäterimyndigheten i Ystad har återkommit ang. avstyckning av vår byalagstomt. Det verkar 
inte finnas någon samverkan mellan myndighetsavd. eftersom vi redan fått vårt arrende inskrivet 
på 49 år. 
Ordf. kontaktar Lantmäteriet och reder ut frågan. 
 
§ 5 Ekonomi 
Alla investeringsanslag och uppföljning av budget genomgås. En preliminär bedömning visar 
årsresultat i nivå med budget. 
Mer noggrann genomgång på nästa styrelsemöte 2009-02-08. Kostnadsposterna slås samman 
enligt samma princip som i budgetunderlaget. Ansvarig: Pelle. 
 
§ 6 Mötestider 
Förslag på nya mötestider att fastställas vid nästa styrelsemöte 2009-02-08. 
Styrelsemöten: 8/2, 29/3, 17/5, 28/6, 9/8, 25/10, 6/12. 
Aktiviteter: Årsmöte 14/4, Röjardag 18/4 (25/4), Valborg 30/4, Lådbilsrally 23/5 (30/5), 
Mellbydagen 11/7, Byalagskräftor 22/8, Juniordagen 13/9, Österlen lyser 1/11, Julstök 12/12, 
samt Nyårsfirande 31/12. 
 
§ 7 Aktiviteter 
Följande aktiviteter diskuteras: Knyta borstar i Onslunda, Matlagning hos Allé, 
Vandring/guidning på Aboretet samt Byavandring i samverkan med Kyrkan och 
Hembygdsföreningen. 



Beslutas att pejla intresset för aktiviteterna under Julstöket samt på Årsmötet. Ansvarig: Pelle  
 
§ 8 Hemsida/Mellbyblad 
Hemsidan ser bra ut med uppdateringarna som gjorts. Beslutas att efter nyår gå igenom och 
stämma av alla detaljer enligt tidigare. 
Ordf sammankallar till möte med Krister, Ingela och Peter. 
 
§ 9 Nyårsfirande 
Beslutas att inhandla en nyårsbomb på sedvanligt vis till nyårsfirandet nere hos Mats 
och Catharina i paddocken. 
 
§ 10 Nästa möte 
Beslutas att nästa styrelsemöte är 2009-02-08.  
 
§ 11 Konfirmering av tidigare diskuterade ärenden 
Beslutas att godkänna annonsering i Lev Livet för 1.000 kr. 
Beslutas att godkänna inköp av fästen till skyltar från Österlentext för 1.600 kr. 
Beslutas att godkänna reparation och stabilisering av tältstomme för 5.000 kr. 
Beslutas att godkänna avgift för bygglovshandlingar för 3.000 kr. 
Beslutas att godkänna inköp av blommor till Gulli och Nils Isakssons jordfästningar, 1.000 kr. 
Beslutas att godkänna utgifter å 4.000 kr för renovering av klippare och trimmer.  
Beslutas att godkänna utgifter å 1.500 kr till röjardagen. 
Beslutas att godkänna utgifter å 500 kr för inköp av engångsmateriel. 
Beslutas att avsätta 1.000 kr för inköp av nyårsbomb. 
Beslutas att godkänna utgifter till lådbilsrallyt för 1.000 kr. 
Beslutas att godkänna utgifter å 7.000 kr till kräftfesten. 
Beslutas att godkänna utgifter å 1.500 kr till juniordagen. 
Beslutas att godkänna anskaffande av nya bänkar för 1.000 kr. 
Beslutas att godkänna hyra av toalett till Mellbydagen och kräftfesten för 1.875 kr. 
Beslutas att godkänna kostnader för häck och plantor med 3.000kr. 
Beslutas att avsätta 3.000 kr för årets julstök. 
 
§ 12 Sammanträdet avslutas. 
 
 
………………………………..               
Lars Wiking Henricsson, ordf.,  sekr. 
 
 
      Justerat: 
 
    …………………………………………………… 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


