Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Gunilla den 16 feb
2016.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., 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 föregående protokoll från den 13 oktober 2015.

§ 3 Bygglovsyttrande
Byggnation i Mellby Strädde av Johan Anderssons ”uthus” hade inte Mellby
byalag någon erinran mot.

§ 4 Gmail-konto
Ett nytt gmail-konto har upprättats för Mellby Byalag, vilket innebär att Styrelsen
kan logga in under följande adress för att skicka all mail från byalaget:
mellbybyalag@gmail.com

§ 5 Utsmyckning
Nya rutiner från Simrishamns kommun när det gäller utsmyckning av byarna
innebär att kommunen bidrar med 5000 kronor per kalenderår. Summan får
användas till Blommor, krukor, planteringsjord, marschaller. Kvitto erfodras för
utbetalning.

§ 6 Vägbelysning
Lampan i korsningen Mellby backe och Mellby byväg är åtgärdad och fungerar.

§ 7 Fiber
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Planeringen av fiberläggning i Mellby inget nytt på den fronten.

§ 8 2016 års aktiviteter
Årsmötet äger rum tisdagen den 29 mars kl 19.00 i S. Mellby kyrksal. Kallelsen
skall ut 1 månad innan årsmötet och motionerna skall in 2 veckor innan
årsmötet. Gunilla ordnar kökspersonal i vanlig ordning. Styrelsen har fått sina
åtagande när det gäller inhandling och praktiska bestyr till buffén.
Röjardagen äger rum den 9 eller 16 april beroende av vädret. Behov av att rensa
och röja på kyrkobacken. Vidare är det behov av att rensa dikena i byn från
skräp. Vi genomför även en okulärbesiktning av Byalagsstugan och
Likvagnshuset för vidare åtgärder.
Valborgsmässoafton äger rum i vanlig ordning. Majtalaren diskuterades inget
beslut tagit ännu vem som blir talare.
Växtbytardagen har vi lördagen den 21 maj klockan 14 vid Byalagsstugan.
Nationaldagen den 6:e juni kl 14 firar vi på Byalagsplatsen med medhavd
kaffekorg likt fjolåret.
Gunilla fixar en bokdag med soppa i byalagsstugan. Datum ej bestämt ännu.
Mellbydagen äger rum lördagen den 2 juli, då vi samlas på byalagsplatsen och
var och en fixar något i matväg och som vanligt delar med oss av delikatesserna.
Vidare har hembygdsföreningen mölledag söndagen den 3 juli, då Södra Mellby
mölla visas.
Den omtalade kräftskivan har vi spikat till den 13 augusti.
Österlen lyser där byn lyser upp med hjälp av marschaller och belysning är den
4-5 november
Julstöket har vi den 10 december med sedvanliga aktiviteter.

§ 9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Gunilla Arvidsson Ordf.

Ingvar Svensson sekr.
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