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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET
ALLA MELLINGAR - GOD FORTSÄTTNING PÅ 2008
Samtidigt vill jag framföra ett stort tack till alla medlemmar för ett fantastiskt trevligt år 2007.
Tack vare er blev våra aktiviteter så lyckade, er uppslutning var fantastisk.
Byalaget har nu 124 medlemmar och 45 företag.
Ett stort tack till alla er företagare och bybor som år efter år troget skänker de uppskattade
priserna till våra aktiviteter på Mellbydagen och Julstöket och att ni är med och hjälper
byalaget att skapa gemenskap och sammanhållning.
Det hade ju varit roligt att visa några vackra vinterbilder från vår by men ”tyvärr” har ju
vintern uteblivit och vi har en av de varmaste vintrarna på 30 år. Och i fjor fick vi konstatera
att vi inte haft någon vidare sommar i heller!
Att visa några tidiga vårtecken känns också fel, då de redan funnits ett bra tag så vi lägger helt enkelt in lite andra trevliga bilder.
Och nu är det dags att ta fram all positiv energi vi har för i år kommer allt att bli så mycket bättre och så har vi ju Byalagets alla
ljusglimtar att se fram emot också.

När vi i våras bestämde oss för att rädda byns sista ”mjölkabor” var
det väl inte någon som kunde ana att det här skulle bli början till vår
nya byalagstomt.
I samband med att Gabrielle och Hans-Jörg sålde sitt hus blev det
klart att Byalaget måste leta efter ny Byalagstomt.
För er som inte redan hittat platsen så är det tomten snett mittemot
den gamla byalagsplatsen, direkt efter ”Isackas vria”
Planer för tomtens utnyttjande återkommer vi på under årsmötet.

Det var därför ett fantastiskt budskap när Nils informerade att
Isacsson´s skänker planen framför gården till Byalaget,dvs ”Pilehan”
som Gulli berättar att marken kallas. Dessutom skänker man en
penninggåva om 100 000 kronor för att hjälpa byalaget att fortsätta och
verka för byns bästa.

Ett jättestort tack från oss alla Mellingar för gåvorna.
Det öppnar naturligtvis upp nya möjligheter för oss att genomföra nya saker men innebär samtidigt också ett ansvar för oss alla att
vidarutveckla byn, hålla våra traditioner vid liv och att bevara vår positiva sammanhållning.
Bänkar och bord från gamla Byalagsplatsen har nu monterats ner och kommer nu till våren att sättas upp på den nya platsen.
Byalags skylten är redan flyttad och finns på plats.
Så det kommer säkert att krävas lite extra insatser på Röjardagen, så jag hoppas på lite större uppslutning än i fjor. Det är faktiskt
riktigt trevligt att göra något tillsammans. Välkomna!
Vid pennan Wiking ordförande
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Nedan följer en kort sammanfattning och lite bilder från aktiviteterna under höst och vinter.

Österlen Lyser inföll som vanligt i samband med Allhelgonadagen och Byalaget hade
som tidigare år försett vår kyrka med fasadbelysning.
Kyrkan lyste majestätiskt över bygden och gav en varm och respektfull inramning till
kyrkklockornas själaringning över årets bortgångna församlingsbor.
Som ni säkert märkt har vi nu fått permanent belysning av kyrkan genom Kyrkans
försorg.
Det känns väldigt positivt att vi nu äntligen kan se den upplysta siluetten av vår kyrka när
vi är på väg hem på kvällarna, det känns välkomnande.
Ett stort tack för att den nu finns på plats, men visst kan den väl få lysa hela natten!

JULSTÖKET
Ja sen var det full fart framåt och rätt som det var stod det plötsligt
JULSTÖK i almanackan.
BYNS STORA HÖJDPUNKT.
Det var rekord många bybor som slöt upp och trotsade blåsten och
kylan vid tipsstarten vid Lapri och fortsatte vidare förbi
julgransförsäljningen hos Östen där vissa inhandlade sin stolthet
för att snabbt slinka in i värmen i Bageriet. Här var det som vanligt
fullt drag i Einar´s dragspel och här serverades exotiska kaffesorter
i Ingrids försorg samt fantastiska chokladbakelser av Linda och
Johan. Men det skulle ju jobbas och tävlas också, det grova
knådades både på längden och tvären ute hos Ingvar på bakbordet
och inne i packeriet formade både små och stora fingrar byns egna
mästerverk. Visst kändes det som EN ENDA STOR
TOMTEVERKSTAD med aktiviteter i alla hörnen.

Inte konstigt att byn´s egna tomtar kommer tillbaks år efter år för vem vill
missa JULSTÖKET. Men vad nu har de plötsligt blivit tre?
Efter att ha lämnat vännerna i bageriet gick färden tvärs över gatan till
Klockaregården och öppet hus hos Kerstin och Johan som precis hunnit
flytta in. Här var det full aktivitet på kransbindningen varvat av julglögg
och pepparkakor som Karin och Jane bjöd på.
Upprymda och värmda av aktiviteter och drycker gick färden nerför
backen och de olika tipsstationerna.
Besök hos Krukmakargården, KAOS och en rittävling hos Marie som så
vanligt hade full aktivitet i huset bar det åter uppför kyrkobacken och en
andaktsstund i Kyrkan där Pär Frostensson förmedlade några stilla tankar
inför julen och vi gemensamt stämde upp i några av våra vackraste
julpsalmer.

Kvällen avslutades traditionsenligt nere hos Ditte och Hans på
Någorlunda, där en fullsatt skara kunde njuta av ett välsmakande
julbord, gemytligt umgänge bland stora och små Mellingar samt
prisutdelning i såväl tipsrundan som i marsipan- och tecknings
tävlingen .
Visst tindrade ögonen på både liten och stor när man gick fram för att
hämta priset man vunnit.
Nej några helt rätta rader blev det inte denna gången i heller, men
vad gör det en sån här kväll.
Man kan ju bara sitta ner och njuta och känna sig som en vinnare
ändå!
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NYÅRSFIRANDET
Regn och blåst fortsatte men NYÅR blev det ändå och det nya året hälsades traditionsenligt in med fyrverkeri och champagne i
Catarinas och Mats paddock.
ETT NYTT ÅR hälsas välkommet, ett nytt år fyllt av nya aktiviteter och möjligheter för oss alla att vara med och forma vår by
SÖDRA MELLBY till den ”bästa biten på Österlen”.
EN LITEN FRAMÅT BLICK
Följande aktiviteter är planerade under våren , Årsmöte med gemensam buffe som byalaget bjuder på , Röjar dagen då vi
gemensamt ger byn en vår städning och traditionsenligt Valborgsfirande på byalagsplatsen, Lådbilsrally.
Motioner till styrelseordföranden skall vara inne senast två veckor innan årsmötet.

I detta nummer tänkte vi börja med något som heter ” Hemma hos reportage ”
LYSANDE UTSIKTER MEDAN FÖTTERNA FÅR VÅRD
Har ni tänkt på att lilla Mellby faktiskt har det mesta som människan behöver för såväl kropp som själ? Vi kan handla bröd, äta på
krogen, köpa eller bara titta på konst, konsthantverk och antikviteter, övernatta på trevliga ställen (om vi nu behöver det!), handla
böcker, köpa frukt, gå i kyrkan, anlita en elektriker eller en snickare – och mycket, mycket mer. Längst nere i söder kan vi vårda
vårt yttre (d.v.s. ansiktet) eller få en nyttig massage och i andra änden av byn
kan vi vårda våra fötterna!
Sedan 2005 har Birgitta Björk drivit sitt företag MELLBY FOTVÅRD i
huset på Prästavägen. Själva fotvårdslokalen ligger i den bortre delen av
huset, med en makalös utsikt mot havet och Svinaberga.
Birgitta har skaffat flera tidskrifter som kunderna kan läsa medan de sitter
i fotbadet, men det är nästan ingen som läser – den fantastiska utsikten lockar
mer!
Redan 1994 hittade Birgitta och hennes man Peter huset vid Prästavägen
och köpte det som sommarhus. Birgitta arbetade då som sekreterare inom
stora företag i Malmö. När Peter sedan drabbades av sjukdom blev det för
tungt att ha två bostäder, så då blev det Södra Mellby för gott – vilket Birgitta
inte för ett ögonblick ångrar.
Birgitta var fullt medveten om att det inte skulle bli lätt att hitta ett arbete i trakten. Skulle hon öppna Bed&Breakfast?
Hundpensionat? Huset var inte lämpligt för någondera. Så småningom kom tanken på att arbeta med fotvård. Hon gick en
utbildning på sex månader hos Axelsons Gymnastiska Institut i Malmö.
- Väldigt roligt! säger Birgitta med eftertryck.
Hon känner att hennes arbete är meningsfullt och hon tycker om att kunna hjälpa människor.
Sedan huset försetts med jordvärme behövdes inte pannrummet längre, utan det kunde lätt byggas om till mottagning. Det är
där som den fantastiska utsikten finns. Själva lokalen kan påminna lite om en tandläkarmottagning: den höj- och sänkbara stolen,
arbetsbordet med redskap som med lite fantasi kan föra tanken till tandläkarborrar.
Jag kan lova att det är betydligt trevligare att sitta där och få fötterna
omskötta!
Vad är det då för problem som kan kräva fotvård? Birgitta räknar upp
fotsvamp, nageltrång och förhårdnader. Sådant kan drabba vem som helst,
särskilt om man har en felaktig arbetsställning, är överviktig eller har tränat för
hårt. Samtidigt ska man inte glömma vikten av förebyggande fotvård för att
slippa de där besvären.
Många kommer bara för att det är skönt att få fötterna omskötta; kanske var
sjätte vecka.
Hur ser då en fotbehandling ut? Först får kunden sitta med fötterna i ett fotbad
under tio minuter. Birgitta tvättar med en flytande fotbadstvål, tillsatt med några
droppar väldoft. Därefter tittar Birgitta igenom en fot i taget och är särskilt
uppmärksam på vårtor, födelsemärken och liknande.
Torkar man sig inte ordentligt mellan tårna efter duschen, kan man lätt få fotsvamp, berättar Birgitta.
Hon rensar och klipper naglarna och tar bort förhårdnader. Det sista kan ske med skalpell om förhårdnaden är stor. Det låter
otäckt, men Birgitta försäkrar att det inte alls gör ont.
- Huden under fötterna är den hårdaste vi har!
Därefter använder hon slipmaskinen, som spolar vatten samtidigt som den slipar (se där likheten med tandläkaren!). Den
timslånga behandlingen avslutas med fotmassage, där Birgitta använder en skön bivaxkräm.
Under sommarsäsongen händer det också att kunderna vill få hjälp med nagellack på tårna. Vilket får mig att fråga om det
mest är kvinnor som vill ha fotvård. Svaret är kanske lite överraskande: 60 procent är kvinnor och resten alltså män.
Birgitta uppskattar särskilt att kunna styra sin tid själv. Hon njuter av den sköna omgivningen och tar dagliga promenader med
hunden. Hennes föräldrar bor i Malmö och de två barnen med familjer i Stockholm, så de blir en del utflykter från Österlen, även
om hon älskar sin nya hemtrakt och inte vill byta ut den.
Reporter Inga-Lill Högberg

Foto Per-Anders Andersson
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Vi har nu lättat på de krångliga reglerna - så ALLA medlemmar *1 får vara med !
Våra klasser består nu enbart av Juniorklassen 4 - 12 år och av
Seniorklasssen 13 – 89 år
Pris till snyggaste lådbilen !
När:
Den 31/5 – 2008
Var:
S.Mellby backe kl 14.00
(13.00 samling och inskrivning vid kyrksalens
parkering )
Hur:
2 klasser – Snabbast ner på 2 åk – summerad tid.
O.S.A 17 Maj på mailadress ladbil@sodramellby.se

Priserna Junior:

1:a pris
2:a pris
3:dje pris

Värde 300:- ( Biobiljetter ) + Pokal
Värde 200:- ( Biobiljetter )
Värde 100:- ( Biobiljetter )

Priserna Senior:

1:a pris
2:a pris
3:dje pris

Värde 300:- ( Biobiljetter ) + Pokal
Värde 200:- ( Biobiljetter )
Värde 100:- ( Biobiljetter )

Snyggast lådbil:

Hemligt paket värt 300:-

*1 = Endast medlemmar i Södra Mellby Byalag – men medlemskort finns på plats att lösa om ni
vill delta
För att minderårig skall få delta – krävs att målsman är med.
Läs mera om regler, e.t.c på hemsidan inom kort.
OBS: För att tävlingen skall arrangeras krävs minst 8 startande ekipage – annars ställs
arrangemanget in !

