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Närvarande: Daniel Andersson, Gerard Net, Pelle Andersson, Gunilla Arvidsson, Mats Nilsson 

 På mötet den 5/10-22 pratade Krister lite om hemsida, maIL, kostnader, domäner och 
facebook, mm 
 
Idag har Södra Mellby Byalag en hemsida och adress som heter sodramellby.se 
Denna finns lokaliserad på ett hemsideföretag som heter One.com. 
Tillika finns 2 andra adresser kopplade till denna adressen och har de snarlika 
namnen sodramellby.nu & sodramellby.com 
Dessa 2 adresser är helt onödiga och fyller ingen funktion längre och Krister skall försöka 
säga upp dessa. Kostnaden på nästan 800:- om året är helt onödig. 
Hemsidan har idag närmare 18000 besök/ år från hela världen. 
Kostnad för den är lite över 2000 / år och har dessutom en premium funktion som möjliggör 
mass mail utskick och lite andra finesser som byalaget använder sig utav på hemsida / mail. 
Alla utskick görs från adressen styrelsen@sodramellby.se 
Detta är endast en utskicksadress och det har påtalats för medlemmarna flera gånger att ej 
svara till denna. 
info@sodramellby.se adressen vidarebefordras till alla styrelsemedlemmar och deras egna 
privata adresser. 
Ett utökande av en undersida diskuterades som skulle innehålla "tjoffes" dokumentation och 
berättelser av byn. Gunilla hör med Ingvar ang detta. 
Facebook sidan för Södra mellby Kyrkby skall stanna kvar som den är. 
Det är bra med aktivitet samt flöde på denna. Bra med många moderatorer som kan 
diskutera ang insläpp av medlemmar eller inte. 
Säkerhet & inträdeskraven har justerats rent tekniskt på sidan eftersom den tyvärr är till 
allmän beskådan och alla kan numera se vad vi gör och gruppen kan inte vara hemlig. 
Kommunikation sker i en grupp för oss moderatorer på Messenger. 
 

 221213 Luciafirande i kyrkan 
221217 Julkonsert i kyrkan 
Det behövs parkeringsvakter till båda tillfällen och Pelle ansvarar för organisationen. 
 

 - Mats informerar om att det i framtiden ska försvinna parkeringsplatser bakom 
församlingshemmet i och med att kyrkan ska sälja tomter . 
- Mats föreslår att vi ska köpa in parkeringsväster med texten S.Mellby byalag. Förslaget 
godkändes. 
- Mats föreslår att vi ska lägga plåt på likvagnshuset och ska ta upp frågan i kyrkorådet. Han 
ska också laga taket provisoriskt inför vintern. 
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 Österlen lyser 
Pelle, Mats och Gerard sätter upp belysningen, Gunilla köper in marschaller och Pelle kollar 
gaständare och köper in gas. 
 

 Pelle ska kolla med Peter på Friden gårdskrog för att eventuellt boka tid för et 
restaurangbesök med gräsklippargänget. 
 

 121210 Julstök i byn 
- Gunilla kollar med Svabesholm om vi kan äta där på kvällen 
- Kl. 13-16 Kransbindning i Iris ateljé på Marias Strädde 7 
- Kl. 13-16 Bageriet 
- Kl. 13-16 Tipsrunda. Pelle ansvarar 
 

 Amandas Strädde 
Gerard och Gunilla ska kolla om man på ett enkelt sätt kan gräva ett litet dike längs med 
stengärdet. Gunilla frågar Ulla om hon kan säta upp en regntunna under stupröret som 
rinner ut vid sträddet. 
 

 Pelle och Mats ska ordna en ny skylt som står vid vägen vid den södra infarten till byn. 
 
 

 

 

Justeras:-------------------------------------------------------- Gunilla Arvidsson 

 

 


