Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Gunilla den 22
Nov. 2016.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Katarina Nilsson, Daniel Andersson, Göran
Hansson, Per Anders Andersson, 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 3 Okt 2016.

§ 3 Kyrkobacken
Angående Kyrkobackens dåliga skick har Gunilla varit i Kontakt med Kommunen och
Lantmäteriet för att förhöra sig om möjligheten med ekonomiskt stöd. Det visades
sig att det inte var lätt att få något direkt svar p.g.a oklara äganderätter och långa
ledtider. Byalaget föreslår att frågan ang sträddena i byn tas upp på årsmötet, där
berörda parter kanske bildar någon form av förening eller samfällighet. Byalaget åtar
sig att provisoriskt laga kyrkobacken på röjardagen till våren 2017.

§ 4 Fiberutbyggnad
Fiberutbyggnaden i Mellby med omnejd är nu i hamn. Deadline för anmälan var
den 22 November.

§ 5 Byalagshuset
Byalagshuset har fräschats upp av byggherren Ove Sundman med nya fönster,
fasadbeklädnad, målning m.m.

§ 6 Julstöket
Den 10 December är det tid för det traditionella Julstöket. Lokal är bokad i
Kyrksalen med personal på kvällen. Linds fixar maten för 225 kronor per person.
Egen dryck medtages. Dessförinnan är det Kransbindning i byalagsstugan med
Gunilla och Katarina. Gunilla fixar även tipsfrågorna, som hängs ut längs
byavägen och priserna till vinnarna. Göran arrangerar julbelysningen i
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Flaggstången på byalagsplatsen. Som vanligt är det pyssel i bageriet, vilket
förbeställs till Bagarna Tel 0414-70043.

§ 7 Övriga frågor
Göran och sonen Niklas försöker att fixa en ny port på Likvagnshuset innan året
slut eller så fort som möjligt.
Gunilla och Christer uppgraderar hemsidan eller fixar en ny hemsida.

§ 8 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

…………………………………………

………………………………………….

Gunilla Arvidsson Ordf.

Ingvar Svensson sekr.
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