
ÅRSBERÄTTELSE

För Byalaget Södra Mellby kyrkby 2005

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Wiking Henricsson , ordf.,

Per-Anders Andersson, Bo Fransson , Inga Lill Högberg , Catarina Nilsson, Johan Andersson, 
Hans-Jörg Geist.

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden.

Revisorer har varit Ingvar Andersson och Bengt Johansson med Gunilla Arvidsson och Mats 
Nilsson som ersättare.

Valberedning har utgjorts av  Henri Högberg (sammankallande), Kurt Karlsson och Göran 
Hansson.

Ett antal arbetsgrupper har varit verksamma och rapporterat till styrelsen: Företagargrupp, 
Kommunikationsgrupp och Trivselgrupp.

Byalaget har nu 100 medlemmar! Vi gett våra strädden och vägar namn samt planerar att 
sätta upp skyltar med namnen.

Under året har vi investerat i ett stort tält att användas på byalag splatsen vid dåligt väder

samt klippare och röjare – som kom väl till pass under röjardagen i april.

Byalagets hemsida har skötts av Krister Andersson.

Mellbybladet har redigerats av Bo Fransson och utkommit med 3 nummer.

Vi har också investerat i en skrivare till Mellbybladet.

Årsmötet hölls under sedvanligt trevliga former i kyrksalen.

Byatomten arrenderas av familjen Geist. Platsen har använts bland annat under 
Mellbydagen.
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Byalagets eget partytält har monterats upp vid ett par tillfällen och ger trygghet vid dåligt 
väder.

På Valborgsmäsoafton samlades byn som vanligt på byatomten.

Vårtalet hölls av kyrkoherde Cerny Ericson .

Mellbydagen i juli blev samma lyckade arrangemang som tidigare år

med loppis på byatomten under dagen och gemensam fest under kvällen med dignande ”
knytisbuffé”.

Mellbybagaren firade 120-årsdag under 2005.

Under det stora projektet Österlen Lyser i november såg byalag et till

att vår kyrka fick en tillfällig fasadbelysning, och vi försöker påverka en permanent 
belysning.

Julstöket i december följde samma program som tidigare år

och avslutades under sedvanligt glada former med gemensam middag på

Restaurang Någorlunda – nu med nya krögarparet Ditte och Hans.

Året avslutades på nyårsnatten nere i Mats och Katarinas paddock,

där alla kunde önska varandra ett GOTT NYTT 2006!
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