
Södra Mellby 
Byalagsmöte 
230130 

 

Närvarande: 

Johan Andersson, Daniel Andersson, Sigbritt Emilsson, Mats Nilsson, Pelle Andersson, Greta 
Andersson (gäst), Gunilla Arvidsson/ordförande, Gerard Net/sekreterare 

Likvagnshuset 

Mats har haft kontakt med en antikvarie som tittade på likvagnshusets tak. Antikvarien tyckte att 
takpapp skulle passa bra som takbeläggning. Mats berättade också att likvagnshuset står på 
samfällighetens mark. Kommunen har också gett klartecken för att lägga om taket. Det finns två 
snickare som skulle kunna utföra jobbet och Mats ska ta in offerter. Mats ska också ta ett samtal med 
Per Frostensson för att höra hur han tänker kring kostnaden för renoveringen av likvagnshuset. 
Gunilla har undersökt hur vi kan gå till väga för att rengöra likvagnen. Träet kan göras rent med 
vatten och tyget ska borstas rent. 

Dörren till byalagshuset 

Mats ska kolla hur vi kan laga ytterdörren till byalagshuset. 

Skyltarna längs med väg 9 
Mats och Pelle ska plocka ner Södra Mellby skylten vid väg 9 (södra sidan). Skylten ska sedan tas till 
Vitaby för omplastning. 

Gräsklippargruppen 

Gunilla ska ordna att de som har klippt gräset under 2022 ska äta på Fridens Gårdskrog. 

Amandas Strädde 

Mats ska kolla med sin svärson för att få ett kostnadsförslag för att gräva ner ett dräneringsrör längs 
med Amandas Strädde. Gunilla Arvidsson ska prata med David och Gunilla om de har eventuella 
synpunkter på grävningen längs med deras stenmur. 

Datum för gemensamma aktiviteter i byn 2023 

 Årsmöte  11 april kl.18.30 
 Röjardag 15 april kl.10.00 (reservdatum: 22 april) 
 Bål  30 april kl.20.00 och fackeltåg avgår kl.19.30 vid kyrkan 
 Växtbytardag 20 maj  kl.14.00 
 Mellbydagen 08 juli   kl.18.00 
 Mellby Mölla 03 aug  kl.18.00 (picknick) 
 Kräftskiva 12 aug  kl.18.00 
 Röjardag 21 okt   kl.10.00 
 Österlen lyser 4-5 november 
 Julstök 09 dec   kl.10.00 

 

 



Ekonomi 

Pelle gav en redovisning över alla ekonomiska ärenden som han hanterar för byalagets räkning. (se 
bifogad fil). Pelle vill att någon annan ska ha ansvar för kassaboken och Gunilla berättade att hon 
hade frågat någon som eventuellt kunde ta över detta ansvar. Vi bestämde att vi på nästa 
byalagsmöte ska diskutera hur vi kan fördela Pelles nuvarande uppgifter till övriga medlemmar i 
byalaget. 

Ansvar för och utskick till våra aktiviteter under 2023 

Pelle Utskick/Gräsklippning och parkering 
Gunilla Utskick/Växtbytardagen 
Greta Ansvar/Utsmyckning 
Bålet Utskick/Gunilla 
Facklor Inköp/Mats 
Talare/Bål Gunilla frågar Micke eller Helena 

Val på årsmötet 

Avgår och eventuellt omval i styrelsen: Eva Gilck, Mats Nilsson och Pelle Andersson. 

Service på gräsklipparen 

Vi godkände en service på byalagets åkgräsklippare. 

Godkännande av fakturor gällande år 2022/2023 

 Godkännande inköp av färg till målning av byalagshuset  Kostnad: 3165kr. (år 2022) 
 Godkännande inköp av ytterdörr till byalagshuset   Kostnad: 2000kr. (år 2022) 
 Godkännande av inköp av 10 parkeringsvästar  Kostnad: 1780kr. (år 2022) 
 Godkännande av 3 parkeringsvästar   Kostnad: 534 kr.  (år 2023) 
 Godkännande av inköp ny plastfilm på vägskylt   Kostnad: max 5000kr. 

Ljusslingan på flaggstången på byalagsplatsen 

Mats Nilsson och Gerard Net ansvarar för upphängningen av ljusslingan i flaggstången på 
byalagsplatsen. 

Sekreterare: Gerard Net 
Ordförande: Gunilla Arvidsson 
 

 

 

 


