
Verksamhetsberättelse för Byalaget Södra Mellby kyrkby 2011. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande: Gunilla Arvidsson 
Kassör: Per Anders Andersson 
Catarina Nilsson 
Peter Olausson 
Johan Andersson 
Göran Hansson 
Ingvar Svensson 
Sekreterare har alternerat inom styrelsen. 
 
Revisorer har varit Ingvar Andersson och Bengt Johansson med Gunilla Arvidsson och Mats 
Nilsson som ersättare. 
Valberedning har bestått av Daniel Andersson(sammankallande) och Calle Jondelius. 
 
Byalaget hade vid årsskiftet 114 medlemmar. 
 
Byalagets hemsida har skötts av Krister Ekblad Mellbybladet har gjorts av lngela Berven 
och Krister Ekblad och har utkommit med 2 nummer. 
 
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året. 
 
Följande aktiviteter har genomförts under året: 
 
Under april var det en röjardag, med uppsnyggning i byn och på byalagsplatsen. 
 
Årsmöte den 26 april i församlingshemmet med sedvanlig påskbuffé. 
 
Valborgsmässobålet firades som vanligt med fackeltåg och bål hos Göranssons. 
 
Den 4 juni var det dags för årets Lådbilsrally som blev ovanligt lyckat med lite nytt 
upplägg av Richard och Krister och strålande väder. 
 
Årets Loppis hade vi torsdagen den 5  juli på byalagsplatsen. Den utföll väl så vi 
kommer att fortsätta satsa på en kvällsloppis. 
 
Mellbydagen, årets höjdpunkt gick av firades den 7 juli med en dignande buffé och 
många deltagare. Auktionen hölls av Lars Martin Grevin och inbringade ett bra bidrag 
till föreningens kassa. 
 
Ingvar Anderssons pris till årets MELLING delades ut till Per Frostensson. 
 
Den 15 juli representerade Gunilla och Göran byalaget när Kiviks båtklubb och 
Byalaget på Kivik hade jubileumsfest. 
 
20 augusti var det Mellby Byalags tur att fira sitt 10 års-jubileum. Det gjorde vi i 
samband med kräftskivan. Inbjudna gäster från Kiviks, Ravlunda, Vitemölla och 
Vitabys byalag var med och firade. 
 



Årets sista aktivitet var julstöket den 17 december, lika mysigt som vanligt. Julmat i 
församlingshemmet avslutade dagen. 
 
Under året har arbetet med att göra i ordning byalagshuset fortsatt. En vägg har satts 
upp mitt i huset, i förråds delen  har en toalett typ husvagns påbörjats. I andra delen 
har en mindre köksinredning och förvaringsskåp satts in. Taket är klart och huset är 
färdigmålat utvändigt. 
 
 
 

 
Ekonomi 2011 i stora drag  Förslag budget 2012 
 
Investeringar:    
Byalagshus 2011:                18 238 kr  10 000 kr  
Tält:                                       4 899 kr 
 

Driftskostnader    
Aktiviteter:                           20 809 kr  20 000 kr  
      5 000 kr till div förbrukning 
    
Inkomster:                             
Medlemsavgifter                    17 100 kr  16 500 kr 
Aktiviteter:                             20 020 kr                        20 000 kr 
  
Övrigt: 
Böcker o länkar:                       2 100 kr   2 000 kr 
Ränta sparkonto:                       2 014 kr           
      
Tillgångar: 
Kassan      8 278 kr 
Bankkonto     9 570 kr 
Sparkonto 102 834 kr 
 
 
 

 
 
 

MOTION 

 

Motion till ordinarie årsmöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby 10:e april 2012. 
 

 

Vi har alla ett ansvar för vår yttre miljö och vi som har fördelen av att bo i Södra Mellby är 
välsignade med vackra omgivningar och en i grunden försiktigt exploaterad bybebyggelse. 
Hemmablindhet leder dock stundtals till att sår i miljön får ligga oläkta. 



Undertecknad föreslår därför att Byalagets styrelse uttalar en uppmaning till samtliga 
fastighetsägare, att den materiel som p g a avverkning, ombyggnation o. dyl. bortforslas från 
berörda fastigheter inom skälig tid, till allmän snygghet, trivsel och trevnad. 
Södra Mellby 2012-03-14 
 
Frans Malmros 
 
Styrelsens svar: 
Mellby byalag verkar för att det ska se trevligt ut i vår by bla vid vår årliga röjardag då vi 
gemensamt försöker snygga till allmänna ytor i byn. Byalaget verkar också för en bättre 
gemenskap i byn, att vi ska lära känna varandra. Hur enskilda medlemmar eller bybor sköter 
sina angelägenheter tar vi dock inte ställning till.  
 

 

 

 

MOTION 

 

Motion till ordinarie årsmöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby 10:e april 2012. 
 

 

Undertecknad föreslår att en fond inrättas med syfte att i Södra Mellby och dess närmaste 
omgivningar bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för 
försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning. 
Grundplåten i denna fond skall vara Isacssons donation. Ytterligare medel som skulle kunna 
tillföras fonden kan vara nettot, helt eller delvis, från den årliga loppmarknaden, frivilliga 
bidrag och viss avsättning från medlemsavgiften. 
Namnet på fonden kunde lämpligen relatera till donatorn, t.ex. Isacssons Förskönings- och 
Planteringsfond. 
Fonden skall handhas av en arbetsgrupp, som utses av Byalagets styrelse. 
Boende i Södra Mellby skall kunna ansöka om medel ur fonden. 
Byalagets styrelse skall ansvara för den finansiella förvaltningen av fondens medel. 
 
Södra Mellby 2012-03-14 
 
Frans Malmros 
 
 
Styrelsens svar: 
De 100 000 kr byalaget fick av Isakssons har enligt deras önskemål används till inköp och 
iordningställande av byalagshuset samt till tomten.  
Vi anser inte att en så liten förening som vår har möjlighet att administrera en fond.  
Vi tar tacksamt emot förslag på saker vi kan göra på allmänna ytor i byn. T ex kommer vi nu i 
vår att plantera ett träd att sätta belysning i, där vi brukar ha julgranen, på förslag av en bybo. 
Varje år får vi 3 000 kr i bidrag av Simrishamns kommun till utsmyckning med blommor i 
byn och dessa används på ett sätt som gläder oss alla. Att stödja enskilda medlemmar med 
försköning eller konstnärlig utsmyckning ser vi inte som möjligt. 
 
 
 



 
 
 
 


