
                 

 

Ordförande har ordet 

Tiden går verkligen fort när man har det trevligt och bra. Nu i slutet av september var det 25 år sedan 

vi flyttade till Mellby, flyttade in i Edvins hus. Att vi hamnade här var lite slumpen. Vi hyrde ett hus i 

Ravlunda och hade bestämt oss för att bygga ett hus där. Vi skulle skriva på papper om husbygget på 

tisdagen efter påsk. Skärtorsdag ringer mäklaren Anita Lindqvist och säger att hon har ett hus i 

Mellby som kanske skulle kunna vara något för oss. Vi kollade samma eftermiddag och bestämde oss 

direkt, skrev köpet långfredag förmiddag. Vi har aldrig ångrat oss. På köpet fick vi trevliga grannar 

som genom åren bytts ut till en del, men vi har haft tur och fått nya lika trevliga grannar igen.  

 

Huset och trädgården har förändrats en del genom åren, men vi hoppas 

Edvin är nöjd med vad vi gjort. Hans ”töser” och även barnbarn har hälsat 

på och de har i alla fall varit nöjda med hur vi förvaltat huset. 

  Samma sida av huset med 24 års skillnad. 

                                                     

 

Sofie var 5 veckor och Niklas knappt 2 år när vi flyttade hit, nu är de utflugna. Det är en ny tid med 

bara Göran, jag och katterna. Mer tid för att göra annat och nytt. Hela detta läsåret går jag 

floristutbildning i Oxie, jättekul. Lite jobbigt att köra så långt, inte så mycket fritid. Men det går tack 



vare praktikperioder på närmare håll. Däremot läser jag mer än någonsin, lyssnar på CD-böcker 2 

timmar varje dag under bilkörningen! 

Kanske vi får ha någon boksoppa i vinter igen i byahuset så jag kan får lite tips på bra böcker att 

lyssna på. 

Var rädda om er och njuta av den fina sensommaren/hösten. 

Gunilla 

 

6 juni 

Denna soliga eftermiddag samlades ett 60-tal besökare och bybor vid församlingshemmet för 
kulturarvsvandring i Södra Mellby i samarbete med Österlens museum. Lena Alebo inledde med att 
hälsa välkomna och lämnade sedan över ordet till antikvarie Ulrika Wallenbom som berättade om 
fornfynd gjorda här i trakten.  

Därefter begav vi oss ner till likvagnshuset där jag berättade lite om hur likvagnen använts och 
begravningar för i tiden. Även två olika legender om stenen bakom likvagnshuset kom med. 

Sedan gick vi upp för Mellby backe igen och Ingvar Bagare berättade om ett par av husen som ligger 
där, bageriets historia och andra trevliga historier om vad som hänt där kring backen. 

Tillbaks uppe vid kyrkan berättade Lena Alebo om den gamla kyrkan som revs på 1870-talet. Vi 
tittade där den legat och var inne i nuvarande kyrka och tittade på modellerna som finns där. 

En trevlig eftermiddag avslutades med kaffeservering i församlingshemmet. 

Gunilla 

 

När byalaget blev med flaggstång. 

På Sveriges nationaldag, den 6 juni, hade byalaget i samarbete med Österlens museum en 

kulturvandring i byn. Denna var mycket välbesökt och alla tyckte det var väldigt trevligt. Efter 

rundvandringen bjöds det på kaffe och kaka i församlingshuset och där fick man höra ännu mer om 

byns historia.  

När Ingvarbagare, Gertrud, Gunilla och jag själv hade lotsat in likvagnen i sitt hus, stod vi och pratade 

om att byalaget kanske skulle ha ett firande av vår nationaldag varje år, krävdes en flagga och då 

givetvis något att hissa upp den i! Styrelsen tog ett snabbt beslut på om jag och Ingvar vill fixa detta, 

är det grönt ljus! Jag lyckades få tag på en flaggstång som tidigare ståt utanför Hotell Svea i 

Simrishamn och även ett ordentligt fundament att fästa den i. Flagga och vimpel inhandlades och 3 

juli restes stången av Ingvar, mig och min son, Niklas. Det var en riktig höjdare! På Mellbydagen den 6 

juli var det officiell invigning och flaggan hissades för första gången. Officiella flaggdagar har Ingvar 

och jag ett schema på, men man kan beställa flaggning till det fashionabla priset av 50 kr och då 

skyltar vi även med vem eller vad vi flaggar för! Hör av er till Ingvar eller mig. 

 



Göran: goran.i.mellby@hotmail.com tel. kvällstid 0414-710 92 

Ingvar: mellbybagaren@mellbybagaren.se  tel. kvällstid 0414709 71 

50 kr betalas in på byalagets bankgiro 5292-9635, skriv ditt namn och flaggningsdatum. 
 

Göran  

 

      Flaggstången uppsatt och vimpeln hissas. 

 

Mellbydagen 

  

I ett strålande sommarväder, lördagen den 5 juli gick Mellbydagen sedvanligt av stapeln. Kvällen 
började med en högtidlig invigning av flaggstången med flagghissning och nationalsång. Ett tack till 
Ingvar och Göran som sponsrat och satt upp flaggstång och flagga. 
 
Den berömda buffén stod uppdukad, och bra med besökare hade infunnit sig för att avnjuta denna 
delikata buffé, och därefter mingla runt en stund innan det var dags att presentera Årets Melling för 
2013. 
 
Juryns motivering till priset var:  
Många av oss som har sprungit och lekt i byn sedan barnsben, och sedan vuxit upp i denna vackra by, 
kommer väl ihåg hur det har sett ut. Företag och hantverkare har kommit och gått. Ett i dag väl 
etablerat företag som har rotat sig i byn, och därmed också presenterat byn för många hitlända 
turister, både inhemska och utländska. Här kan man på senare år, till och med få uppleva den ljuva 
känslan av att njuta Medelhavets dofter och smaker. Här serveras hemlagade Medelhavs inspirerade 
måltider, som därtill är både goda och nyttiga, att man sedan festar till det hela med ett gott väl 
utvalt vin eller en god kall öl, gör inte saken sämre.  

mailto:goran.i.mellby@hotmail.com
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Många var i år nominerade till Årets Melling, och juryn hade ingen lätt uppgift, men till sist så enades 
man sig dock, och beslöt att utdela priset 2013 års Mellingpris till: Kerstin och Johan på Mellby 
Klockaregård. 
 
Därefter var det dags för Lars Martin Grewin och Ulf Calbom att börja svinga klubban på årets 
auktion, dit många företagare och medlemmar skänkt objekt till försäljning. Auktionsförrättarna 
jobbade frenetiskt, och lyckades att få ihop en bra slant till Byalaget, för dess olika aktiviteter. 
Resultatet blev rekord med drygt 19000 kronor. Vi ber att få tacka alla, både givare och köpare som 
bidragit till detta årets fina resultat. 
 
Pelle 
 

 

            

Hanna, Teddy och Charlie hjälper Göran att hissa flaggan.       En av årets Mellingar, Johan. Kerstin var                                                                                                                                

           på Klockaregården och lagade mat.

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914424615250946&set=pcb.719150911456271&type=1&relevant_count=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914426571917417&set=pcb.719152144789481&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914424588584282&set=pcb.719150911456271&type=1&relevant_count=2


 

   Auktionsförrättarna Lars Martin och Ulf 

 

 

Kräftskivan 2014 

 

 

 

Kräftskivan gick av stapeln lördagen den 16 augusti. Kvällen var varm precis som övriga 

sommaren. Vi började med välkomstdrink och lite mingel innan vi intog våra platser. När alla 

varpå plats(80 st var kanske i mesta laget även om allt gick bra) åt vi smörgåstårta. 

Toastmaster för kvällen var, Ingvar Bagare och stämningen kom snabbt på topp. Därefter åt 

vi kräftor och sist blev det kaffe och kaka. När mörkret föll blev det ganska mörkt i tältet och 

vi hade svårt att se våra lottnummer. Nästa år får vi kanske sätta upp någon form av 

mysbelysning.  

 

Daniel  



Kommande aktiviteter:  

Under Österlen lyser den 31 oktober och 1 november kommer Mellby mölla och lite träd i byn vara 

upplysta. Byalaget kommer även att sätta ut marschaller, ni får gärna sätta ut vid era hus. 

Årets ljusby är Kivik, mer om programmet där kommer i bla Österlenmagasinet. 

http://www.osterlenlyser.se/  

 

Boka in julstöket lördagen den 13 december. Det blir som vanligt tipsrunda, kransbindning och något 

mys i bageriet. På kvällen samlas vi för en bit mat i församlingshemmet. Mer information kommer. 

 

 

Österlen lyser 

 
Fredagen 31 oktober  
 
KIVIK ÅRETS LJUSBY  
17.30 - ca 19.00 Kivik – ljusår tillbaka och framåt i tiden! Österlen Lyser får en fin och annorlunda uppstart med 
bronsålderstema vid Kiviksgraven i Kivik. Vi samlas 17.30 med ljusmingel, mat och dryck. Bland andra finns 
Restaurang Allé, Friden Gårdskrog och Kiviks Musteri på plats med något gott och spännande att äta och dricka. 
Vid ca kl 18.00 talar Björn Ranelid, ni bjuds på musik och annat lysande för alla åldrar.  
Fackeltåg till "Gröningen" där vi upplever en magisk ljusföreställning med hästar. Därefter väljer ni antingen att 
vandra ner till hamnen där byalaget lyser upp piren med vedkasar och marschaller eller att åka traktor och vagn 
ut till Kiviks Musteri. Där möts ni av upplyst innergård och sopp- och musikstund med Wille Crafoord. Barnen 
kan göra egna ljus i Äpplets hus.  
Mellby Atelier - Från ljus in till mörkret från 15 till 17. Installation med brinnande ljus, Lars Sonnerud Kiviks 
museum håller öppet mellan 16-21 med korvgrillning och knåparverkstad för barn och vuxna.  
Havängsbodarna i hamnen fredag 11-19, café Kivikstrand 11-18. www.kivikstrand.se. Kiviks Hotell Konferens 
och Spa tänder marschaller  
 
 

Lördagen 1 november 
  
Årets ljusby Kivik  
Kiviks församling S. Mellby kyrka Kyrkan öppen kl.17, orgelmusik från kl.17.30. 18.10 Pilgrimsvandring längs den 
upplysta Prästavägen till Vitaby kyrka. Vitaby kyrka Kyrkan öppen för ljuständning kl.17 -21. Kyrkogården lyser 
från kl.17 med marschaller, eldar, läsningar, korvgrillning. 20.15 Boel Larsson, skådespelare, ger en 
enmansföreställning vid kyrkans strävpelare. 21.00 Mässa med levande ljus i kyrkan. Kiviks kapell Kapellet lyser, 
öppet 17 - 20.30, vi bjuder på varm choklad och upplevelser.  
Mellby Atelier - Från ljus in till mörkret från 15 till 17. Installation med brinnande ljus, Lars Sonnerud. Hela 
Prästavägen tänds upp med marschaller Raststation med kaffe/te/choklad på Prästavägen för vandrare mellan 
Mellby och Vitaby kyrka. Friden Gårdskrog har öppet hela helgen, ljus i äppelträdgården. Kiviks Museum har 
ficklampstipsrundvandring för barn. Pipp's Blue Six spelar kl 19-20. Mat och mingel utlovas! Öppet kl. 17-20.  
Havängsbodarna i hamnen 11-18, café Kivikstrand 11-18. Lanthandeln i Vitaby och Idéer & Penséer har 
kvällsöppet i ljusets tecken lördag 17.00 - 19.30. Kiviks Hotell Konferens och Spa tänder marschaller  
Kiviks bio kl 18.00 Operaföreställningen Carmen av Bizet visas på Kiviks Bio direkt från Metropolitan i New York 
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