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Ordföranden har ordet  

 

 

 

 
å har ännu en sommar gått och vi kan åter krypa in i stugorna och njuta 
av hösten. En del i byn plockar äpplen, någon skördar vindruvor och 
andra smyger ut mot Käsket för att plocka svamp. 

 
För byalagets del känns det som vi haft en bra sommar så när som 
lådbilsrallyt, som vi fick ställa in, så har det mesta fungerat. Vi har haft 
trevligt på våra aktiviteter och trädet som vi planterade verkar trivas hos oss. 

 
Byaloppisen som vi hade på torsdagskvällen innan Mellbydagen var välbesökt. Många bybor lockades dit både för att sälja 
och handla. Det grillades korv och kaffet med äppelmunkar gick åt som smör i solen. Fast nog är vi en och annan som 
saknar de goda rabarberpajerna. Kanske finns det någon som skulle kunna baka sådana eller liknande nästa år. 
 
I byalagshuset har hänt en hel del, toaletten är på plats och halvan för att umgås i har målats så att den nu är riktigt fin. 
Nu gäller det att hitta ett lämpligt bord och stolar samt hänga upp gardiner så blir det riktigt användbart. Förrådsdelen har 
Göran lovat att ansvara för att den blir klar med hjälp av Pelle och Ingvar. 
 
Ansökan om bidrag till kulturmiljövård för likvagnshuset är inskickad, så nu håller vi tummarna att vi verkligen får de pengar 
de halvt lovat oss. 
 
Krister Ekblad kommer att efter lång och trogen tjänst lämna sitt uppdrag med hemsidan. Är du intresserad av att fixa med 
den så kontakta Gunilla. Vi behöver också en person som vill vara med i valberedningen. 
 
Under Österlen lyser, första helgen i november kommer vi att förutom den vanliga belysningen av träd i byn i år att belysa 
Mellby mölla. Förhoppningsvis kommer det att bli vackert och synas långväga. 
 
Efter Österlen lyser går det ju mot jul och vårt julstök som i år är den 15 december. Vi kommer som vanligt att ha en 
tipsrunda som går runt i byn. Nytt för i år är att vi ber alla som gör frågor att göra en för vuxna och en för barn, så att det 
blir lite roligare för barnen att delta. Som vanligt binder vi kransar, barnen pysslar och bakar något gott i bageriet, har du 
fler förslag på vad vi kan göra hör av dig. Församlingshemmet är bokat för kvällen och planerna är inte helt klara för hur 
det ska gå av stapeln. Program kommer närmare. 
 
Hoppas ni alla får en riktigt skön höst. 
Gunilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S 
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Mellbydagen 
 
Årets höjdpunkt i byn är vår klassiker Mellbydagen, som gick av stapeln lördagen den 7 juli. Detta är dagen för den 
berömda mellbybuffén, gemenskap, glädje och utdelning av priset för årets Melling, blandat med en auktion av världsklass! 
I år hade vi dock inte vädrets makter med oss och vi fick, för första gången, hålla festligheterna i vårt byatält. Vädret gjorde 
också att vi blev lite färre än vanligt, men vi var 36 st taggade Mellingar, både nya och gamla, som gjorde aftonen till en 
succé’! Kvällen började med sedvanligt mingel som därefter övergick till att avsmaka den fantastiska buffen tillsammans 
med både medhavda drycker och goda vänner.  
 
Efter att inmundigat alla godsaker på bordet, delade Ingvar ”Bagare”, ut 
årets Mellingpris till Viking Henriksson, bl.a. för hans engagemang för byn 
och som ordförande i byalaget under 10 år.  
Tack för allt du gjort och även kommer att göra även fortsättningsvis! 
Sen var det dags för auktion!  
Förtagare och privatpersoner i S.Mellby med omnejd hade skänkt både 
objekt och upplevelser till denna begivenhet. Lars-Martin Grewin 
överträffade, otroligt men sant, sig själv som utropare och lyckades med 
konststycket att slå nytt rekord igen! Denne man har en fenomenal förmåga 
att få Mellingar att öppna upp både sina sinnen och plånböcker i nästan 
”Ranelidsk” anda!  Stort tack, Lars-Martin!  
Kvällen fortsatte sedan i god anda, med mycket skratt och många goda historier. 
De sista Mellingarna lämnade byalagsplatsen någon gång runt midnatt. Alla glada och nöjda med att vi ännu en gång 
gjorde denna kväll ”magisk”. 
Göran 
 
Kräftskivan 
 
18 augusti avnjöts årets upplaga av Byalagets Kräftskiva. Solen har ej visat sig så mycket i 

sommar, men på "kräftans kväll" var den framme och 
gjorde kvällen solig och skön. Kräftorna lyste än mer 
röda där de låg på alla faten. 
Efter att välkomst drinken var urdrucken och 
smörgåstårtan uppäten var det då äntligen dags för de "röda". Medhavda tänger 
och diverse verktyg plockades fram inför kampen med kräftklorna. 
Stämningen var hög och höjdes ytterligare efter lite allsång och dryck ur små glas. 
Många skämt och historier byttes denna kväll och säkert lite skvaller också. 
Kvällen blev precis så lyckad som vi hade hoppats på. 
Två nya medlemmar i byalaget hälsades välkomna med varsin Mellbybok.  
 Catarina 
 

 
Nu börjar den mörka tiden 
 
Vi vill värna om att den mörka tiden nu fallit över oss, och i dessa tider så vaknar oftast de ovälkomna gästerna till. 
Vi ber er därför att ta en extra titt i förråd och låsa om er. Se gärna över utomhusbelysning, timers och rörelsevakter så att 
allt fungerar som det skall. 
Prata gärna med grannarna och utväxla telefon nummer så ni kan hålla lite koll åt varandra OM någon misstänkt bil eller 
annat skulle vara synligt. Hjälp varandra med post ev soptunnor så att allt ser så vardagligt ut som möjligt. 
Detta är små knep som håller tjuvarna borta. Kanske vi skall upprätta och uppdatera larmlistan igen ?  
 
Mellbybladet & Hemsidan 

 

Efter mer än 10 års inblandning och arbete med både Hemsida och Mellbyblad så tycker jag det 

är dags för lite förnyelse och att någon annan tar över tangenterna. 

Det har varit ett roligt jobb och många timmars arbete med fotograferande/filmande, 

knåpande på hemsidan samt pysslande i Mellbybladet för att få ihop det. 

Anledningen är som sagt att förnyelse och att nya ideer samt nya förmågor måste släppas 

fram i byalaget. 

Efter årsmötet hoppas jag min efterträdare kan ta vid för sina spännande uppdrag. 

Tack för jag fått ha detta förtroende så länge ! 

 Krister 
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BOKSOPPA 

 

 
Liten invigning av byalagshuset med en boksoppa 

den 30 oktober kl 18.30. 

 

Gunilla tipsar om nya och gamla böcker att läsa i vinter. 

Till detta serveras soppa, bröd och ost. Dryck tex öl, vin, vatten eller torr sherry 

medtages. Pris 30 kr. 

 

Husets nya möbler invigs, vi sätter på värme och tänder levande ljus.  

 

Anmälan till Gunilla, arvidssongunilla@hotmail.com eller tel 710 92 senast den 27 

oktober. Max 10 personer så först till kvarn gäller. 

 

 

 

 

 
 


