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GOD FORTSÄTTNING PÅ 2009 
 
Oj, vad tiden går! Det känns inte längesen som det var julstök och vi hade en trevlig kväll tillsammans. 
Julstöket tycker jag är en mycket bra och stämningsfull start på julfirandet. Tyvärr så får vi ju sällan några 
vita jular men belysning av vissa stora träd, julgran, kyrkbelysning och alla ljus i fönstren skapar trots allt 
både stämning och hopp i mörkret. 
 
Byalaget tackar alla Mellingar för ett fantastiskt år tillsammans på såväl våra aktiviteter som i 
vardagssysslorna, och ser med spänning fram emot 2009 och nya träffar. Ett extra stort tack till alla företag 
och privatpersoner som troget skänker de uppskattade priserna till våra aktiviteter på Mellbydagen och 
Julstöket. 
 
I dessa turbulenta tider känns det oerhört tillfredställande att informera att vår ekonomi är fortsatt god och att 
medlemsskaran fortsätter att växa. Idag är vi 138 medlemmar och vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt 
välkomna! Vi ser fram emot att lära känna er alla på våra kommande aktiviteter. 
 

Under hösten har det planterats häck på vår byalagstomt, en bod är inköpt och den 
kommer att utgöra stomme till vårt hus. Byggnaden kommer att ges en ny 
brädklädsel samt ett riktigt sadeltak. Mycket jobb med andra ord så fler hjälpande 
händer är alltid uppskattat - hjärtligt välkomna till bl.a. Röjardagen som är 
preliminärt planerade till den 18 eller 25 april. 
 
 
Men innan dess har vi vårt årsmöte planerat till den 14 april och sen får vi slå ett 
slag för Valborgsfirandet samt Södra Mellby Grand Prix - Lådbilsrallyt den 23 maj 
eller 30 maj. Ni snickrar väl flitigt? Detta år blir extra spännande, är det månne tid 
för Team Henricsson denna gången? 
 

 
Vi har under de senaste åren diskuterat Mellbybladets ”vara eller icke vara”, det känns därför skönt att Ingela 
har tagit över rodret och vidareutvecklingen av vår tidning. Genom Krister och Ingela har vi nu ett bra team 
för såväl tidning som hemsida. Ni har väl varit inne och sett det arbetet som Krister har gjort med 
uppdateringarna? Skicka gärna in artiklar och idéer till dem så gör vi Mellbybladet och hemsidan än mer 
spännande. Deras kontaktdetaljer finner ni på sista sidan.  
 
Än en gång, ett stort tack för året som gått och ha det så bra tills vi ses igen! 

 
 
Vid pennan 
Wiking Henricsson 
Ordförande 
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Det vill jag verka för som kyrkoherde – Per Frostensson har ordet 
  
Idag är det lätt att ha tillgång till hela världen. Vi kan på TV följa nyheterna från USA eller Gaza via någon av 
de tusentals kanaler som finns där ute. Via Internet är det lätt att ha kontakt med människor över hela jorden. 
Planeten har blivit vårt hem, en del av vårt vardagsrum. Och de stora framtidsfrågorna är gemensamma: 
Livsmedelsförsörjning, rättvis fördelning, freds- och klimatfrågan. 
  
Mitt i detta totala och globala verkar det lilla bli viktigare: High tech demands high touch – högteknologi 
kräver en hög grad av mänsklig närhet. Vårt hem - Mellby och Jorden, samtidigt. Det representerar Byalaget 
liksom Kiviks församling. Möten med människor man känner. Att någon vet vad jag heter. Att jag är mer än 
en okänd kund som via knapptryckningar ska navigera mig fram till ett call-center i Baltikum. Vi lever i en 
helt obruten traditionskedja sedan 1100-talet, och att mitt i de förändringar som sker idag, bygga en 
församling där andligheten är central, där gudstjänsterna är angelägna och där känslan av medägande bland 
alla som tillhör eller vistas i Kiviks församling ska vara stor – det vill jag verka för som kyrkoherde.  

  
För att kort presentera mig själv så är jag född i en liten by (med ett 
byalag!) i Norrland, gift med Anita, bosatt på Österlen sedan mer än 
20 år, präst sedan 1991 och kyrkoherde sedan årsskiftet. 
  
Hör gärna av dig – ett samtal, SMS eller ett mail är en välkommen 
fortsättning på en dialog. 
  
Per Frostensson 
Tfn: 0708 - 749 546 
Email: Per.Frostensson@svenskakyrkan.se 
 
 

 
Julmarknad på Mellby Klockargård 

 
Den 20 december var det dags för den första Julmarknaden på Mellby Klockargård i samarbete med 
Mellbybagaren, som höll extra öppet med gott bröd och kakor. Kerstin och Ingvar satte ihop en annons och 
såg till att den spreds i Österlen Magasinet. 
  
Grundtanken var att göra något skoj tillsammans kring jul, och Mellby är en helt perfekt liten söt by för en 
marknad. Jane, Katarina, Karin, Linda och Kerstin brainstormade och planerade under hösten. 
 
En strid ström trotsade ett ganska ruggigt väder och fann en hel del 
att förlusta sig med. För att hålla värmen fanns det goda korvar och 
het glögg från Olaussons. 
Pyssel och gamla traditioners pynt fanns på Katarina och Janes bord. 
BagareJohan gjorde med proffsig hand vackra pepparkakor med 
kristyr. Linda dukade upp ett smaskigt bord med kanderade äpplen, 
kolor och annat gott. Övriga utställare var Elverhøj, Mellby Fotvård, 
Jansro, smyckekonstnär Maya, Tina Diab, Östens Granar, Mellby 
Klockargårds Butik & Kaffebar. 
 
Arrangörerna i byn hade skänkt små julklappar som barn kunde fånga på en krok i fiskedammen. Vinsten av 
detta kommer att gå till ett fadderbarn. Mer information om vilket land och vad barnet heter kommer senare i 
år. 
 
Det har kommit väldigt mycket positiv respons och preliminärt datum för Julmarknaden  
2009 är den 19 december. Alla som vill vara med hör gärna av er till Johan eller Kerstin på  
Mellby Klockaregård  Tfn. 0414 - 714 65. 
 
 

mailto:Per.Frostensson@svenskakyrkan.se


 
Nr:1  2009 februari Utgivet av Byalaget Södra Mellby Kyrkby   sid 3/6 
 
Dansande tomtar, tipsrunda, julbak och middag på Julstöket 2008 
 
Med glada och härliga Mellbybor ute i byn blir julstöket ännu än succé anordnad av Byalaget. Hos 
Mellbybagaren doftar det gott från ugnarna, då jag tittar in ser jag att det är mandelmusslor som står på 
schemat. I rummet bredvid skådas händer skapa marsipangrisar som liknar små mästerverk. Utanför bagaren 
dansar två tomtar i väntan på att nästa barnaskara ska komma förbi och leka. Titta gärna in på hemsidan 
www.sodramellby.se för att se när tomtarna rockar loss. Uppe på höjden inne i Mellby Klockaregård binds 
det kransar i full fart med varierande tekniker samtidigt som att det serveras glögg och pepparkakor. Det var 
inga små aktiviteter som gick att hasta sig igenom snabbt utan julstressen verkade alla bybor lämna bakom sig 
för att fullt ut njuta av både pyssel och umgänget. Och sedan skulle tipsrundan klaras av, ja i alla fall försöka 
klaras av, den var riktigt utmanade frågor i år. Ett besök inne hos företagen som höll öppet för byborna 
besöktes också flitigt; Lappri, Mellby Loppis, Krukmakargården och Kaos, för att sedan snabbt ta sig upp om 
Kyrkobacken till en stilla andaktsstund i Kyrkan med kantorn Maria Jeppsson och Birgitta Melén som läste ur 
bibeln för oss varefter vi gemensamt stämde upp i vackra julpsalmer. 
 
Senare på kvällen samlades vi alla nere på Restaurang Någorlunda där vi serverades en härlig julbuffé och 

underhölls av de självklara trubadurerna 
Ingvar och Pelle Andersson. Vinnaren från 
tipsrundan presenterades och i år tog Kurt 
Karlsson hem förstapriset. Grattis!! Vi ska 
passa på att tacka alla som skrivit frågor och 
skänkt priser, dessa kom i år från  
Lappri, Logic Systems AB, Kiviks 
Församling, Nobay Management, Mellby 
Klockaregård, Mellbybagaren, Östens 
granar, Mellby Loppis, Mellby Fotvård, 
Elky AB, Jansro Gård, Undantaget 
Bästekille, Stall Nyhem, krumakaregården, 
Resturang Någorlunda, Solbackens förskola, 
Kastanjegården Svinaberga, Granelunds 
Gård.  

 
 
 
Öppet hus på Jansro Gård för Byalaget den 21 september 
 
Laila och Gun driver Jansro Gård som ligger i den skarpa svängen på vägen mot Bästekille. Vi var många 
bybor som med spänning hade bokat in dagen och det var 
mycket folk i rörelse både inne och utomhus. Här fanns 
mycket att se; dräkter, ljus- och blomster-arrangemang 
skulpturer för trädgården, prydnadssaker för hemmet, 
produkter för kroppens välbefinnande och Lailas 
designade kläder. Det riktigt stora var trädgårdsrummen, 
det fanns anläggning på framsidan och hela innergården 
hade omvandlats till en grön oas. Mer var tydligen på 
gång på baksidan också. Ja, Gun och Laila har verkligen 
legat i sedan de kom ner till Skåne. 
 
 
Efter rundvandringen lät sig alla väl smaka på kaffe och 
äppelkaka. Här finns kaffeservering för den som vill sitta i en lummig plats och avnjuta såväl kaffe som 
grönskan. Byalaget tackar för ett trevligt initiativ, besök gärna deras hemsida www.jansro.se och läs mer om 
deras aktiviteter.    
 
 

http://www.sodramellby.se
http://www.jansro.se
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Vildsvin i byn   
 
Tidigt en söndagsmorgon när Linda var ute och gick med Leia på Kyrkebacken hörde hon något som 
prasslade inne i odlingen nedanför Lisas hus – och tro det eller ej, ett stort vildsvin kommer framrusande från 
sin gömma och som tur väl sprang den förbi både Linda och Leia för att skynda sig över vägen, ner till 
Dolbys hus och vidare över stora vägen nere i dalen. Med tanke på denna händelse och på att många känner 
stor olust och rädsla inför detta mäktiga djur tänkte vi skriva några rader om just vildsvinet.  

Oftast är vildsvinen skygga och håller sig undan människor 
men att möta ett vildsvin - kanske en sugga med kultingar - 
ute på spåret är inte helt ofarligt och därför kan det vara 
nyttigt att känna till lite om detta nygamla inslag i vår 
svenska fauna. 

Under flera tusen år fanns vildsvin som ett naturligt inslag i 
våra skogar. Men på 1700-talet sköts de sista vilda 
djuren. Vildsvinet ställde till alltför stora skador på 
lantbrukets grödor och utgjorde dessutom en allvarlig 
konkurrent för tamsvinens tillgång på bok- och ekollon. 

Vissa kungar och adelsmän höll dock kvar vildsvin i olika hägn för jaktändamål. Dagens vildsvinsstam 
härstammar från rymlingar från dessa olika hägn. Ett vildsvin, kan väga upp mot 200 kg. De är kända för att 
böka upp markerna och de orsakar ofta stora skador på odlade områden. Det kraftfulla djuret kan enbart med 
sitt tryne flytta ett stenblock på över 1000 kg (!).  

När är det då störst fara att stöta på ett vildsvin? 

1. Huvudregeln är att aldrig gå aldrig fram till ett vildsvin. Att träffa på ett skadat svin, antingen skadeskjutet 
eller trafikskadat kan vara väldigt farligt. Även svårt skadade svin har förmågan att försvara sig själva på ett 
mycket kraftfullt sätt och man ska därför akta sig noga för att störa dem. 

2. En annan stor fara är om man kommer för nära kultingarna. Ofta ligger dessa och trycker i terrängen och 
flyttar sig inte förrän ledarsuggan tillåter detta. Det innebär att avståndet mellan de vuxna grisarna och 
kultingarna kan vara ganska stort. Råkar vi störa en kulting eller trampa på den, så kan den skrika till och då 
är suggorna snabbt på plats för att försvara de små. Då uppstår en mycket farlig situation och det gäller att 
snabbt dra sig tillbaka. 

Vildsvinen är mycket snabba på korta sträckor, men däremot inte så uthålliga. Dessutom ser de lite dåligt och 
har svårt med snabba sidoförflyttningar. Så lite med glimten i ögat och samtidigt med ett allvarligt inslag, 
dags att börja träna och jobba lite extra på fotarbetet. Ett möte med ett uppretat vildsvin kan få mycket 
allvarliga följder både för hund och människa. Att människor skadas av vildsvin är dock relativt ovanligt och i 
de flesta fall handlar det om oförsiktiga jägare som skadas.  

Normalt behöver vi alltså inte vara rädda att vistas i skog och mark, men skärpt uppmärksamhet och 
försiktighet är att rekommendera. 

Nya adresser på våra vägar och strädden 
 
Nu är de nya adresserna fastställda. Kommunen meddelar myndighetsverk men vi får själva underrätta 
banker, försäkringsbolag, hyresgäster etc. Passa på att märka upp era hus och brevlådor med ert nya nummer. 
Har du några frågor angående adressändringen är du välkomna att kontakta Berit Roos på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen i Simrishamn på tfn 0414 - 819 200 eller via email: 
tekniska@simrishamn.se. 
För fullständig karta, se bilaga sist i Mellbybladet eller på hemsidan: www.sodramellby.se  
 

mailto:tekniska@simrishamn.se
http://www.sodramellby.se
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Tjuvar i trakterna – Dags att se över sina rutiner 
 
Vi har nu under ett par år nu upplevt en ganska lugn och trygg tillvaro, utan 
inbrott och tjuvar. Tyvärr har det börja röra på sig på den avdelningen. 
Raskarum, Rörum, Vitaby och Ravlunda är de senaste ställena som blivit 
hemsökta under de senaste månaderna. 
  

Det är inte fel att se över sina rutiner angående belysning 
och låsning i uthus, garage, bilar och förvaring av verktyg, 
maskiner, tillbehör och drivmedel, då det verkar vara främst 
dessa saker som de plockar med sig. Håll uppsikt och be gärna 
grannar att ha bevakning om du är bortrest.  
 
 

Blir det du som vinner årets Mellbybild 2009? 
 
Var med och delta i den prestigefyllda tävlingen årets 
Mellbybild 2009.  
 
Så här går tävlingen till: 
Ta en bild på något eller någon i Mellby skicka in 
bilden till foto@sodramellby.se  
Skriv Årets Mellbybild i ämnesfältet. 
Max en bild / medlem och tävlande. 
Lagom till sommaren sätts bilderna upp för röstning hos 
Mellbybagaren. Vem som helst får rösta, men bara en 
gång. Det vinnande bidraget publiceras i nästa 
Mellbyblad. Lycka till! 

 
 
 
Kommande aktiviteter  
 
14 april – årsmöte hjärtligt välkomna 
 
Byalaget bjuder på påskbuffé, och för planering av maten ber vi 
er att anmäla er senast 4 april till Pelle per mail: 
per-anders.andersson@simris.nu  eller per tfn. 0708 - 625 302.  
 
 
 
 
18 april – Röjardagen   

 
Dags för nya krafttag. Förra årets gemensamma röjning var en fröjd för 
ögat. Många duktiga och kunniga byalagsmedlemmar röjde upp bland 
både stock och sten. Ska bli härligt när våren tittar fram att få ta tag i 
röjningen på nytt. Som ordförande redan nämnt så behövs extra resurser 
i år för bygg- och målningsarbete med hänsyn till vårt husprojekt. 
Kanske kommer vi att behöva en extra fixardag. Vi satsar på fint väder 
och skulle himlen öppna sig är du hjärtligt välkommen den 25 april 
istället. Vi ses! 
 

 
 

mailto:foto@sodramellby.se
mailto:per-anders.andersson@simris.nu
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30 april - Valborg 
 
Vi samlas vid byalagstomten och promenerar sedan upp 
i ett gemensamt fackeltåg till dammen, där vi tänder årets 
Majbål, och sjunger in våren tillsammans.  
 
 
 
23 maj - Södra Mellby Grand Prix Lådbilsrally 

  
 
Var med och gör succé, susa ner för Mellby Backe i år! Anmälan 
sker senast den 10 maj på mail till ladbil@sodramellby.se eller till 
Krister per tfn. 0701 - 427 683.  
  
 
 
 

 
 
11 juli - Mellbydagen  
 
Inför vårstädningen kan det vara bra att hålla i tankarna att redan nu kan skänka 
saker till Loppisen på Mellbydagen. Planera gärna inför den helfestliga kvällen, 
med Österlens största smörgåsbuffé.  
Kontakta Jane Henricsson på tfn. 0414 - 700 03.   
 
22 augusti – Kräftskiva 

 
 
Bilderna på hemsidan talar för sig själva. Detta är en SLURP som inte 
får missas. Anmäl dig redan nu på info@sodramellby.se  
Hemsidan är www.sodramellby.se  
 
 
 
 
 

 
13 september - Juniordagen 

 
Vem vill missa en dag med våra JUNIORER?! Boka in dagen 
redan nu. Vi bokar en stor buss – så alla får plats. Välkomna att 
anmäla er och komma med förslag till Johan Andersson per tfn. 
0414 - 702 47 eller mail mellby32@hotmail.com   
 
 

 
Adressen till oss som håller i Mellbybladet och hemsidan är: 

 
Krister Ekblad     Ingela Berven 
webbmaster@sodramellby.se    Ingela.berven@gmail.com 
0701 - 427 683    0731 - 500 333 

   

mailto:ladbil@sodramellby.se
mailto:info@sodramellby.se
http://www.sodramellby.se
mailto:mellby32@hotmail.com
mailto:webbmaster@sodramellby.se
mailto:Ingela.berven@gmail.com


 


