
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby i byalagshuset 11 Nov 2014.

Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Per Anders Andersson, Daniel Andersson, Göran 
Hansson, Katarina Nilsson, Johan Andersson och Ingvar Svensson.

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna, till sekreterare valdes Ingvar. 

§ 2 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom förra protokollet från den 24 september.

§ 3 Österlen lyser

Den 30 oktober och 1 november ägde Österlen lyser rum, vilket innebar att ett antal 
marschaller tändes i Mellby och Mellby Mölla belystes. Även belysning av ”ekarna” i 
Mellby utfördes.  Pelle köpte in materiel för 1700 kronor. Mötet godkände kostnaden.

§ 4 Julstöket

Julstöket äger i Mellby äger rum den 13 december mellan klockan 13.00 till kl 16.00 och 
”Julbordet” på kvällen från kl 18.30 enl. följande:

 Pelle har hört med en del leverantörer ang maten till julbordet i församlingshemmet. 
Det är inte så många som levererar mat längre. Men klockarboden i Borrby kan ordna 
det till ett pris av 139 kronor plus 10 kr tillägg för olika tillval. Pelle har även varit i 
kontakt med Linds i Kivik ang mat och pris. Han fortsätter bearbetningen av 
ovannämnda aktörer och har styrelsens mandat för beslut.

Östen säljer julgranar vid byalagsplatsen.

Gunilla och Katarina står för kransbindning och tillhörande attribut plus glögg.

Gunilla fixar frågorna till tipsrundan och bearbetningen av företagarnas givmildhet att 
skänka priser till deltagarna i tipsrundan.

Mellbybagarna har som vanligt aktiviteter i bageriet med bak, servering m.m

Eftersom vår flaggstång tjänstgör som ”julgran” under julen så kommer flaggningen av 
bemärkelsedagar eller allmänna flaggdagar att ske på Lassse Wikings flaggstång.

Göran sköter belysningen av våran flaggstång.

 



§ 5 Fiberanslutning.

Pelle redogjorde för förutsättningar för fiber i Mellby med omnejd. Han har varit i 
kontakt med Österlens Kraft och samordnaren för IP Only. Österlens Kraft visade sig 
välvilligt inställda och visade upp en karta för redan nedgrävd kanalisation. Den 17 nov. 
kommer Gunilla och Pelle att träffa samordnaren för IP Only.

Enligt Pelles enkät visades sig att av 122 tillfrågade, som var intresserade av 
fiberanslutning svarade 77 st ja. 

Gunilla, Pelle och Mats åker till Bästekille för fibermöte med deras byalag och 
fibersammordnaren för kommunen.

Arbetet för berörda fortskrider för fiberanslutning i S. Mellby.

§ 6 Övrigt

Pelle tog upp den dåliga belysningen i ”korset” i Mellby i.s.m en belysningsstolpe 
nedmonterades. Gunilla ringer kommunen för felanmälan. 

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte äger rum 
onsdagen den 10 februari 2015 i byalagshuset kl 19.00

…………………………………………                                            ………………………………………….

Gunilla Arvidsson Ordf.                                                        Ingvar Svensson sekr.


