Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby i byalagshuset 17 Feb 2015.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Daniel Andersson, Göran Hansson, Catarina
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 föregående protokoll från den 11 November.

§ 3 Årsmöte
Årsmötet äger rum tisdagen den 7 april 2015 kl 19.00. Avsägelser och motioner skall
senast vara inkomna den 24 mars. Enligt traditionen bjuder byalaget på liten påskbuffé,
kaffe och kaka.

§ 4 Belysning korset Mellby
Gunilla har påtalat sedan tidigare den dåliga belysningen i vägkorsningen Mellby backe
byvägen , när hon återigen tog upp frågan med kommunen var inte den aktuelle
tjänstemannen i tjänst. Gunilla bevakar frågan.

§ 5 Likvagnshuset.
Enl. protokollet 2014-09-24 skulle Göran och Eskil Hallgren fixa portarna till
likvagnshuset. Det är inte åtgärdat ännu, men kommer att åtgärdas framöver. Vidare har
fukt upptäckts på likvagnshuset och en dränering behövs sannolikt göras. Göran
kontaktar Peter Johansson för grävning och tillstånd att leda ut vattnet i ”hans dike”.

§ 6 Byalagshuset.
Fukt har upptäckts på spånplattorna i byalagshuset och behov av åtgärd mot detta
diskuterades. Johan förhör sig med Ingemar Hurtig om han är villig att lägga nytt golv.
Materiel inköper byalaget själv. Spireahäcken mot Peter Johanssons hus ersätts ev. med
en äppelspalje. Göran kontaktar Peter.
§ 7 Nybyggnation
Byalaget hade inget att erinra mot uppförande av Carport på fastigheten Mellby 6:60.

§ 8 Årets aktiviteter
Röjardagen lördagen den 11 April kl 10.00. Samling byalagsplatsen för uppsnyggning
runt Likvagnshuset, fällning av Almen vid mjölkbordet m.m
Valborg den 31 April. Samling 19.30 vid kyrkan för fackeltåg till bålet. Pelle ser till att
grillen är tänd och brandkår på plats. Var och en tar med sig ev. något att grilla. Gunilla
fixar talare på något sätt. Göran förankrar bålet med Göran Göransson.
Växtbytardagen lördagen den 16 Maj kl 14.00-16.00 på byalagsplatsen.
Nationaldagen den 6 Juni på byalagsplatsen. Kl 14.00-16.00 Medtag egen Fikakorg
för lite samkväm
Mellbydagen lördagen den 4 juli. Inbjudan, praktiska detaljer m.m skickar Pelle ut i
god tid.
Kräftskivan lördagen den 8 augusti. Inbjudan pris m.m återkommer byalaget med.
Österlen lyser fredagen den 31 Oktober. Marschaller, belysning i Mellby.
Julstöket lördagen den 12 December Byalaget återkommer med aktiviteter, julbord
m.m

§ 11 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte är inte bestämt
beroende på vad som händer på årsmötet.
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Gunilla Arvidsson Ordf.

Ingvar Svensson sekr.

