Nr 2 / 2003
Utgivet av Byalaget Södra Mellby Kyrkby, c/o Mellby Prästboställe, 277 35 KIVIK
På årsmötet den 15 april var ett 30-tal byalagsmedlemmar närvarande. Medlemsavgiften höjdes till 150
kr/år. Lars Wiking Henricsson omvaldes till föreningens ordförande på ett år. Till ledamot på två år
omvaldes Per-Anders Andersson och Inga-Lill Högberg. Till ledamot på två år nyvaldes Catarina
Nilsson. Till ledamot på ett år valdes Iréne Malm (återstoden av Jaan Zimmermans mandatperiod).Till
revisor på ett år omvaldes Ingvar Andersson och Bengt Johansson. Till revisorsersättare på ett år
omvaldes Gunilla Arvidsson och nyvaldes Johan Andersson. Till valberedning på ett år omvaldes Kurt
Karlsson, Henri Högberg och Göran Hansson med Kurt Karlsson som sammankallande.
Se protokoll på hemsidan www.osterlen.com/sodramellby

Byalagets olika arbetsgrupper presenterades:
UTSMYCKNINGSGRUPP

Per-Anders Andersson
Gunilla Arvidsson
Thomas Botwid
Pamela Nite Eriksson

FESTKOMMITTÉ

Manuela Alvarsson
Margaret Andersson
Kate Johansson
Anette Lundin
Catarina Nilsson

MEDIAGRUPP

FÖRETAGARGRUPP

Ingvar Andersson
Thomas Botwid/
Lisa Ovesen
Inga-Lill Högberg
Bengt Johansson
Peter Olausson

TEKNISK GRUPP

Anders Alvarsson
Göran Hansson
Mats Nilsson
Peter Olausson
Miguel Riera

Birgitta Björck
Iréne Malm
Bo Fransson

Om någon är intresserad av att vara med i någon grupp så kontakta styrelsen!

UTSMYCKNINGSGRUPPEN
har gjort ett jätte-fint
arbete med att röja upp
nere i hörnan vid stora
vägen samt även i svängen i
byn och på byalagsplatsen.
Krukor med fräscha
blommor har placerats ut
och bord och bänkar är på
gång!
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5 juli
Mellbydagen närmar sig!
I år blir det även LOPPIS (se bifogad info)
Sommarfesten går av stapeln på Byalagsplatsen och vi börjar kl. 18.00
med kort medlemsmöte och därefter blir det fest och auktion.
Medtag någon maträtt att ställa på vårt gemensamma festbord!
Grillen kommer att vara igång!
Sommarens skål! Medtag liten välkomstdrink och egen dryck för kvällen!
Medtag även eget bord, stolar, tallrikar, glas och bestick!
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

De nya mellbyskyltarna har kommit och ska snart sättas upp vid norra
och södra infarten till byn. Ärendet med 30-skyltarna ska påskyndas.
Så här ser skyltarna ut!

Nu kostar det 150 kr att
vara med i Byalaget.

HUR ÄR DET MED TRÄDGÅRDSINTRESSET? MÅNGA AV OSS ÄR NOG
GANSKA ROADE AV BLOMMOR, ÖRTER, BUSKAR MM OCH KANSKE
SKULLE VILJA TRÄFFAS OCH UTBYTA BÅDE ERFARENHETER OCH
PLANTOR, STICKLINGAR, FRÖER MM. VI TÄNKTE ATT MAN SKULLE
KUNNA HA EN DAG TILL DETTA NÅGON GÅNG I HÖST. HÖR GÄRNA AV
ER TILL REDAKTIONEN OCH BERÄTTA OM INTRESSE FINNS!

TROTS ÖSREGN PÅ VALBORGSMÄSSOAFTON HADE 30-35 PERSONER SAMLATS
PÅ BYALAGSPLATSEN. I VÄNTAN PÅ VÅRTALET LJÖD SPONTAN VÅRSÅNG TILL
LÅGORNAS SKEN. SARA ERLINGSDOTTER FRAMFÖRDE ETT UPPSKATTAT OCH
ÖVERRASKANDE HYLLNINGSTAL TILL VÅREN OCH DELADE UT BLOMMOR TILL
PUBLIKEN! STORT TACK TILL SARA!!
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Vid förra Mellbydagen presenterade utsmyckningsgruppen följande
förslag på namn på Sträddena i byn:

1.
2.
3.
4.
5.

Mellby gata
Sträddet
Axel Nils Allé
Kyrkbacken
Kyrkstigen till Åkarp
(Åkarpskyrkstigen)
6. Skauvajen (skogsvägen)
7. Symmerskekurvan
8. Marias strädde
9. Arturs backe
10. Tångdalavägen
11. ?
12. ?
13. Norra Vånga lé

Vi har inte haft någon riktig diskussion kring detta efteråt. Namn är ju alltid en känslig fråga
och det är viktigt med en bred förankring innan beslut fattas. Vi ber er därför tycka till kring
förslaget ovan. Kommentera, addera och ändra gärna i det och kom med egna ideér. Ta
med pappret till Mellbydagen så samlar vi in era synpunkter då. Efter att vi enats om ett
slutgiltigt förslag återstår mycket praktiskt med registrering och godkännande etc. för att få
adresserna att fungera officiellt.
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GLAD MIDSOMMAR ! ! !
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Mediagruppen:
Birgitta Björck
Bo Fransson
Iréne Malm
Ansvarig utgivare:
Wiking Henricsson

0414-714 86
0414-713 44
0414-702 63

birgitta.bjorck@telia.com
info@bofransson.com
irene.malm@swipnet.se

0414-700 03

wiking.henricsson@arcasys.com
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I ÅR BLIR DET LOPPMARKNAD
Varje inbiten loppmarknadsbesökare vet att det nånstans i högarna av prylar och
möbler gömmer sig ett fynd. Ett bord som precis passar till vardagsrummets soffa.
En lampa så säregen att den kommer att väcka avundsjuka och beundran i
bekantskapskretsen. En tummad bok som man alltid velat läsa. Och allt är nästan
gratis. Dessutom är det spännande. Nån annan kan hitta fyndet sekunden före dig.
Det kan uppstå spontana budgivningar. Som slutar med att du betalar tre gånger
för mycket för fyndlampan. Som sen inte fungerar. Men snygg är den.

Den 5 juli ska Södra Mellby för första gången ordna en egen
loppmarknad.
Vill du bli av med grejer? Röja vinden, källaren, kontoret? Eller göra det stora
fyndet?

Några enkla regler:
Alla medlemmar i Södra Mellbys byalag får sälja.
Du tar med ditt eget bord och dina egna grejer och sköter försäljningen själv (och
behåller förstås förtjänsten). Har du inget medlemskort i byalaget kan du lösa det
samma dag på byalagsplatsen. Pris 150 kronor/år. Vill du inte sälja själv? Ta med
dina saker så säljer byalaget dem. Men då tillfaller förtjänsten också byalaget.
Vitvaror som spisar, kyl och frys tar byalaget inte emot.
Allt som inte blir sålt skänker byalaget vidare till scouternas loppmarknad. Du
behöver alltså inte frakta hem osålda grejer.
Mottagning av skänkta saker den 5 juli kl. 10.00 -12.00 på Byalagsplatsen (precis
där backen upp mot bageriet startar).
Loppisförsäljningen startar den 5 juli kl. 13.00 och pågår till kl 15.00.
Därefter hjälps vi åt att röja undan bord och städa byalagsplatsen.
Vi har några frivilliga försäljare till byalagets bord - men det kan behövas fler. Om
nån vill hjälpa till att sälja - anmäl dig till Pelle! 0414 -707 43
(pelle-bagare@home.se).

Senare på kvällen blir det för andra året auktion på
byalagsplatsen.
Till auktionen har Södra Mellbys företagare precis som förra året skänkt olika
föremål/upplevelser som ropas ut till högstbjudande. Om byalaget finner några
riktigt fina fynd bland det som skänkts till loppisen kommer det också att sparas till
auktionen på kvällen.

Ta chansen att rensa i röran!
Hjärtligt välkommen till Södra Mellby loppmarknad
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