Södra Mellbykyrkbysbyalag
Mötesprotokoll
2017-05-22
I. Mötets öppnande
Gunilla Arvidsson hälsade alla välkomna och bjöd på kaffe och kaka
Södra Mellbykyrkbys byalag klockan 19.00 den 22/5 2017 Hemma hos
Gunilla på Marias strädde.
I. NärvarandeFöljande personer närvarade: Gunilla Arvidsson, Pelle
Andersson, Johan Andersson, Daniel Andersson, Eva Gilck och Ove Sundman

I. Godkännande av föregående mötes protokoll och inledning
Gunilla läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i
föreliggande form.
Pelle fortsätter att vara kassör
Firmatecknare för byalaget är Ordförande Gunilla Arvidsson och kassör Per
Anders Andersson, där de själva tar beslut om utgifter upp till 1500 kronor.

I. Vi diskuterade följande
a) Österlen lyser ang. Att Ystad utsetts till årets ljusby, Byalaget tycker inte
att vi kan agera mot detta I efterhand, vi är inte heller medlemmar.
b) Pelle berättade att vi har en överenskommelse med vår präst Per
Frostensson att vi får lånaförsamligshemmet gratis om vi hjälper till med
parkeringen vid store arrangemang som tex. Konserter och
skolavslutningar. Det konstaterades att det varit svårt med att få folk att
hjälpa till.
c) Pelle tycker hemsidan ser tråkig ut! Gunilla pratar med Krister och hör om
vi kan snygga till den.
d) Sträddena: Byalaget kallar till ett väggruppsmöte, Gunilla och Pelle kallar
till möte den 25/7 klockan 19.00 på församlingshemmet om det är ledigt.
Byalaget föreslår att en arbetsgrupp bildas, Mats Gärdsell har visat intresse
e) Pelle berättar om hur fiber grävningen fortgår. Det startade enligt plan I
Grevlunda- stop I fruktodlingen pga. Att markavtalen inte var lösta, men
nu har man ritat om sträckningen. Planen är att gräva 10 mil och sedan
blåsa in fibern löpande. Torr installeringen I husen fortgår med ca
30hus/dag. Planen är att det ska vara klart till årsskiftet.
f) Vi pratade om Tryggve en app för grannsamverkan. Eva installerade den
och den döptes till Mellbybyalag
g) Namngivning av vägar ska ske så ingen behöver ha en tråkig
fastighetsbeteckning som address. Nästa mote för hugade är den 9/9
klockan 15.00 på Kiviksmuseum. Man kan även maila till vägval
Simrishamn.
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I. Genomgång av gamla ärenden
a) Byalagshuset är fint och fixat.
b) Likvagnshuset ska fixas med ny panel på dörren som också ska målas. Nya
gångjärn ska monteras. Finns låsanordning?
c) Mellbydagen 8/7, tältet upp 6/7 klockan 19.00.Greta kokar kaffe och kaka
köps av bageriet. Auktionsförättare Ulf Carlbom. Gåvor till auktionen
mottages tacksamt.
d) Kräftskiva 12/8 maxantal 60 personer. Tältet upp den 10/8 klockan 19.00.
Allt som äts fixar Pelle så som smörgåstårta (ICA), kräftor med focus på
de goda havskräftorna. Tårta Citronella samt rosenbröd från bageriet.
Drink.
e) Engångsmaterial fixar Gunilla. Eva har beställt färdigskivad lagrad prästost
ca 2 kg. Eva undersöker om vi kan få ett bra pris på smidigare bänkar
f)
I. Mötets avslutande
Gunilla Arvidsson förklarade mötet avslutat ca 20.30.
Protokollförare: Eva Gilck

Justerat av: Gunilla Arvidsson
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