Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby
hos ordföranden 22/10 2006
Närvarande: Wiking Henricsson, Inga Lill Högberg, Catarina Nilsson, Hans-Jörg Geist, Göran
Hansson, Johan Andersson.
Adjungerad: Peter Olausson, Föret.gruppen
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat, hälsar alla välkomna.
§ 2 Utestående frågor
Byalagets ekonomi är god. Byalaget har ca 110 medlemmar och ca 55.000 kr på banken.
Strädde-skyltar: Synpunkter har inkommit. Ordet ”strädde” är felstavat på vissa skyltar.
Skylttillverkaren gör smärre förändringar och uppsättaren fortsätter sitt arbete. Fler skyltar sätts
upp efter hand nästa år.
Belysning på stora by-skyltarna: Peter tar kontakt med Bengt ”Elky” och försöker ordna
belysning på de stora skyltarna vid infarterna.
Gatubelysning: Peter Olausson har skickat skrivelse till kommunen om bland annat sneda stolpar
och fått till svar, att kommunen regelbundet rätar upp sneda stolpar.
§ 3 Lådbilsrallyt
Sommarens lyckade lådbilsrally kostade ca 8.000 kr inklusive kräftor till kvällens fest. Detta
dokumenteras härmed.
§ 4 Österlen lyser
Beslutas att köpa in 3 lampor för fasadbelysning av kyrkan. Till detta avsätts 1.000 kr.
§ 5 Julstöket
Beslutas att avsätta 1.500 kr för kostnader i samband med årets julstök. Programmet genomförs
som tidigare år med start kl 13.00: tipspromenad börjar hos Lappri, kransbindning på
Klockargården med glögg, öppen kyrka, julgransförsäljning och avslutande måltid på Restaurang
Någorlunda.
Wiking kontaktar Bo Fransson och Marie Blixt om teckningstävling för barn.
Johan återkommer med besked om marsipantävling och brödbak.
Inga Lill kontaktar företagarna och samlar in deras frågor till tipspromenaden samt vinster.
Frågorna måste lämnas till Pelle senast 10/12.
§ 6 Nyår
Beslutas att inköpa nyårssmällare för 1.500 kr.
§ 7 Byrådsgruppen
Protokoll har kommit från Bygderådsmöte (KBR) i Kivik 26/9.
Medlemskap för Södra Mellby är för närvarande inte aktuellt.

§ 8 Hemsidan
Peter sköter byalagets hemsida och välkomnar tips och idéer till denna.
§ 9 Mellbybladet
Nästa Mellbyblad bör gå ut i början av december. Peter kontaktar Bo.
§ 10 Vägen
Påpekas att det efter senaste ovädret finns en djup ”ränna” i skarven mellan infarten till kyrkans
parkering och vägen söderut. Wiking tar kontakt med berörd vägförening.
§ 11 Trafikproblem
Hans-Jörg påminner om problem i kurvan utanför hans fastighet på grund av ökad trafik. Frågan
tas upp igen vid nästa sammanträde.
§ 12 Sammanträdet avslutas
………………………………..
Lars Wiking Henricsson, ordf

.........................................
Inga Lill Högberg, sekr

Justerat:

…………………………………………………………………………

