Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Gunilla den 3 Okt.
2016.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Daniel Andersson, Göran Hansson, Per
Anders 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 15 Maj 2016.

§ 3 Utvärdering av sommarens aktiviteter
Nationaldagen berättade Nisse Möllare om Mellby mölla. Österlen berättar drog
ett 100 tal personer. Valborgsafton, Mellbydagen och kräftskivan var som vanligt
trevligt och välbesökt.

§ 4 Kyrkobacken
Allmänna frågor från berörda angående kyrkobackens dåliga skick. Gunilla ringer
samhällsbyggnaden och förhör sig om kommunen kan tänka sig stå för en del
underhållskostnader

§ 5 Fiberutbyggnad
IP Only är huvudentreprenör för fiberutbyggnad i Mellby, Bästekille, Svinaberga,
Åkarp med omnejder. Den 19 oktober kl 18.30 håller Södra Mellby byalag ett
informationsmöte i Mellby kyrka där IP Only medverkar. Pelle ansvarar för
parkeringen. Kostnaden för nyckelfärdig anslutning blir 19 900 kronor. Den 25
oktober är i dagsläget sista anmälningsdag till IP Only.

§ 6 Byalagshuset
Byalagshuset är i behov av en upprustning. Det innebär 2 nya fönster (är
levererade) Ny fasadbeklädnad mot västersidan. Ove Sundman, som bor i byn
har åtagit sig att utföra arbetet och köper in materiel till beklädningen och utför
målning. Vid behov av hjälp ställer frivilliga upp.
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§ 7 Vinguidning
Den 9 september tog Åse och Sven Erik Borglund initiativ till visning av deras
vinodling. Ett 30-tal personer från byn deltog. Sven Erik redogjorde för vinet
från ”ax till limpa”. Vi började med att titta och provsmaka druvorna i
vinodlingen, därefter var vi i vinhuset där Sven Erik visade hur processen av vin
gick till. Avslutningsvis provsmakade vi 2014-års vita och röda viner med goda
kräft-och ostsnittar till, som Åse och Sven Erik dukat fram.
Ett stort tack till Åse och Sven Erik.

§ 8 Höstens aktiviteter
Österlen lyser äger rum den 4-5 november. Pelle köper in marschaller och ser ut
lämliga platser för belysning av träd och dylikt.

Julstöket har vi den 10 december och där återkommer vi angående olika
aktiviteter.

§ 9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte äger rum den 22 november.

…………………………………………

………………………………………….

Gunilla Arvidsson Ordf.

Ingvar Svensson sekr.
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