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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

 
VILKEN HÄRLIG SOMMAR ! 
 
För något år sedan skrev jag, att vad vore livet utan regn, regn och åter regn, mördarsniglar och 
gräsklippning. Jo, just det, en HÄÄÄÄRLIIIIG SOOOOMMAAAAR.  
 
Och i år har det faktiskt blivit verklighet, speciellt sensommaren har varit och är ju fortfarande så här i 
månadsskiftet sept/okt helt fantastisk. Långa sköna grillkvällar har det varit och många besök av 
vänner och bekanta som precis som vi älskar Österlen. 
Och nu känns det nog för de flesta av oss ganska skönt att livet går in i ett lugnare tempo, lättare att 
köra, ingen trängsel i affärerna och livet på Österlen flyter lite långsammare, precis som det skall 

göra i Skåneland. 
 
Normalt sett hade man redan plockat in trädgårdsmöblerna och börjat förbereda för höst/vinter, men i år tar det emot att 
ta bort möblerna när solen lyser från en klarblå himmel. 
 
Men nu är det i alla fall dags för ett nytt Mellbyblad, och här kommer en tillbakablick på alla lyckade aktiviteter vi haft 
under vår och sommar och lite smått och gott. 
 
Tyvärr blev det för få anmälningar till Juniordagen, så vi blev tvungna att ställa in årets resa till Skånes Djurpark. Vi 
hoppas att det berodde på olyckliga omständigheter och gör ett nytt försök till våren. Tag gärna kontakt med Johan 
Andersson som håller i arrangemanget om ni har synpunkter på upplägg, tider etc. 
 
Ha det riktigt bra i ålamörkret och en trevlig läsning 
 
Wiking 
 
 
 

FORTSATT FÖRTROENDE OCH EN UTMÄRKT PÅSKSUPÉ - ÅRSMÖTE 14 APRIL 
 
Många samlades för att vara med på årsmötet. Efter ett riktigt bra år så blev det omval för våra förtroendevalda.  
 
Styrelsen för 2009  
 
Ordförande: Wiking Henricsson 
Ledamöter: Inga Lill Högberg, Catarina Nilsson, Per-Anders 
Andersson, Peter Olausson, Göran Hansson och Johan 
Andersson.  
Revisorer: Ingvar Andersson och Bengt Johansson 
Revisorasuppleanger: Gunilla Arvidsson och Mats Nilsson.  
Valberedning: Daniel Andersson, Henri Högberg och Kurt 
Karlsson 
 
På hemsidan finns bilder och kontaktuppgifter till hela styrelsen. 
För hemsidan ansvarar Krister Ekblad  
För Mellbybladet Ingela Berven och Krister Ekblad.  
 
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2010 skall vara oförändrad med 150 kr per hushåll och år. Skrivelsen om att få 
en hastighetsgräns på 30 km/tim i byn är inskickad och har skickats vidare på remiss till vägverket och polismyndigheten. 
Vi väntar med spänning på deras svar. Årsmötet avslutades med den sedvanligt läckra påsksupén.  
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MORGONPIGGA RÖJARE AVVERKAR EN HÄRLIG DAG TILLSAMMANS - RÖJARDAGEN 18 APRIL 

  
Tidigt på morgonen samlades 11 pigga deltagare, en bebis och en 
hund på byalagstomten för att dela upp sysslorna inför dagen. 
Byalagstomten och Kyrkebacken stod på agendan för detta års 
röjardag. 
 
De morgonpigga medhjälparna på röjardagen var Ingela, Henrik, 
Elliot, vovven Moa, Gunilla, Wiking, Calle, Catharina, Mats, Jane, Ann-
Marie, Ann och dagens fotograf Pelle. Pelle tog snabbt till orda, 
hälsade alla hjärtligt välkomna och delade ut sysslorna bland de 
röjarsugna byinvånarna. Kyrkebacken, byalagstomten och marken vid 
Amandas strädde röjdes och fixades till. 
 
Vid lunchdags dukade Greta fram en buffé till alla hungriga röjare. På 
buffén finns sill, potatis, lax, skinka och goda bullar från 

Mellbybagaren. Maten gav energi att ta i med nya krafter under eftermiddagen. Allt ris lämnades till Valborgsbålet borta 
på Göranssons mark vid dammen.  
 
 

MARSCH, ALLSÅNG OCH MYCKET VÄRME VID GÖRANSSONS DAMM - VALBORG 30 APRIL 
 
Som traditionen bjuder har vi det sedvanliga valborgsfirandet i byn. Samling skedde kl. 19.30 vid byalagsplatsen, där av 
säkerhetsskäl facklorna INTE tändes. Det marscherades ut till Göranssons damm, där bålet tändes och värmen spred sig 
över oss. Uppslutningen var god och stämningen på topp - trots det mycket blåsiga vädret. För säkerhets skull var Kiviks 
frivilliga brandkår på plats, så att detta fantastiska arrangemang kunde bli av. Vårtalare var Sara Erlingsdotter, konstnärlig 
ledare för Mellby Scenkonst, och allsången ljöd nästan ända bort till nästa kurva! Korvgrillning och bekantskapsprat 
förgyllde kvällen och den avslutades runt kl. 21.30. 
 

GRAND ATTRACTION - MELLBY GRAND PRIX 23 MAJ 
 
Så var det då åter dags för DEN STORA DAGEN. Ett lätt sommarregn 
drog in under förmiddagen och dropparna strilade ner och studsade 
mot den nylagda asfalten. Sen kom solen fram och med den samlades 
alla förare och ekipage uppe vid kyrksalen som lugnet före stormen. 
Vägbanan var fortfarande våt efter regnet men banchefen gav 
klartecken för tävling. Många hade samlats utmed banan och de tre 
chikanerna,  uppskattningsvis 200 åskådare. 
 
Uppe vid församlingshemmet gjorde de 17 förarna sig beredda för 
kamp på den nylagda banan - här skulle sättas nya rekord! Där gick 
starten för juniorerna, här fanns allt från upphottade trampebilar med 
specialkonstruerade skivbromsar till glänsande Ferraribilar med cykelhjul. Alla specialbyggda racerbilar for ner, ivrigt 
påhejade av publiken. Reglerna för årets race var nya och innebar att man inte bara tävlade mot de andra utan även mot 
sig själv, genom att minsta tidsdifferensen i de två åken vinner, och vid lika tidsdifferens gäller snabbaste tiden.  

 
I seniorklassen var skribenten Wiking själv först ut, accelererar konstant ner genom chikanerna 
och har vid målgången en ryslig fart och lyckas få bromsen att låsa sig och bilen gör loppets 
längsta bromssträcka i den nya asfalten och får ett rejält tidstillägg. Hur skulle nu detta gå för 
den kaxige skribenten i Team Henricsson!  Genom stark coachning från sina stallkamrater; 
William och Patrik, lyckades Stall Henricsson trots allt knipa både 1:a, 2:a och 4:e platsen. 
Lyckan var naturligtvis total. En jätteutmaning till alla medtävlarna nästa år. Oss måste ni ju 
bara slå då, så kom igen och snickra till 2010. Så kaxiga vinnare kan ni ju inte ha två år i rad. 
 
Tack för alla skratt, kämpaglöd och härlig publik, själv funderar jag att gå över till enbart aktiv 
coachning nästa år, men man kan ju alltid ändra sig, vilket jag förmodligen gör med tanke på 
hur fantastiskt roligt det är att ställa upp i Södra Mellbys Grand Prix.    
           Resultat i 2009 års Grand Prix 

Juniorklassen:     Seniorklassen: 
1:a Karl Filip Bäckman med stall   1:a William Hagen med stall 
2:a Gustav Olsson med stall    2:a Patrik Henricsson med stall 
3:a Jasmine Ekblad med stall    3:a Mats Nilsson med stall 
 
Klassens snyggaste ekipage i juniorklassen och vinnare av Autoseums pris gick till team Häggström.  
Snyggaste ekipaget i seniorklassen gick till Mats Nilsson med stall, som fick byalagets pris.   
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SUCCÉN FORTSÄTTER – MELLBYDAGEN 
 
Ny succé för Mellbydagen 11 juli! (Vem hade väntat sig något 
annat?) Ett välbesökt loppis under dagen inledde, och i kvällens 
överdådiga knytisbuffé deltog cirka 150 personer, unga och gamla. 
Totalt gav dagen cirka 21 000 kronor till byalagets verksamhet.  

Gåvorna till den 
interna auktionen 
var skänkta av 
Lennart Eiback, 
L. M. Grewin, 
Ingvar Svensson, 
Jansro, 
Kastanjegården, 

Krukmakaregården, L. W. Henricsson, Lappri Böcker, Lidens Frukt, 
Mellby Ateljéer, Mellby Klockaregård, Mellbybagaren, Stall Nyhem, 
Stentofta gård, Pelle och 
Margaret, Rickard 

Andersson, Leon Wendel och Torsten Lundberg – och skicklig utropare var som 
vanligt byalagets egen vinexpert, Lars Magnus Grewin. Unge Fredrik Modalen 
gjorde ett bejublat framträdande under kvällen och sjöng in 2 055 kr till 
byalaget! 
 
Årets Melling-pris, instiftat av Mellbybagaren, gick till Göran och Ing-Marie 
Göransson, som generöst upplåter platsen vid dammen för den årliga 
Valborgsbrasan. Motiveringen från juryn var uppsnyggningen av södra infarten 
genom röjning och framtagning av de fina gärdsgårdarna.  
Och medan sommarnattens skymning smög sig på, satt man kvar vid borden 
och pratade och pratade… 
 
SÅ VAR DET DÅ ÅTER DAGS FÖR KRÄFTSKIVA  
 
Denna efterlängtade sensommartradition. Borden stod dukade med 
dessa knallröda festdjursfat, pyntade med dillkronor och härliga 
medhavda drycker. På grund av kollision med bröllops- och 
doparrangemang blev vi en något mindre skara i år.  
 

Men vädret och 
humöret var på 
topp bland de 40 
som var där och vi 
serverades en god 
välkomstdrink av 
Göran och Gunilla 
ute i solgasset.  
 
Vår sångarduo bagarbröderna hade tyvärr splittrats för kvällen, men 
det sjöngs och sörplades glatt ändå. Framåt kvällen framträdde Göran 
som solovissångare. Ett mycket uppskattat inslag som vi hoppas 
kommer att bli tradition framöver. 

 
Och medan sommarnattens skymning smög sig på, så föll temperaturen kraftigt och resulterade i en ganska tidig 
kväll, vilket vi alla njöt av dagen efter! 
 
 
UTFLYKT TILL SKÅNES DJURPARK  - JUNIORDAGEN FLYTTAD TILL VÅREN 2010 
 
Denna underbara dag flyttas till ett njutbart event framåt vårkanten, då vi kan gå och beskåda alla små djurbebisar som 
fötts på Skånes Djurpark. Bussen lämnar Mellby, som vi hoppas fylld av förväntansfulla barn och föräldrar. 
Ta gärna med både mor- och farföräldrar och njut av denna dag tillsammans med oss alla! Byalaget bjuder på korv, fika 
och halva vuxeninträdet och barn går som vanligt in gratis. 
Vi återkommer med datum och upplägg. 
Vi bör bli minst 30 stycken som åker för att evenemanget ska bli av. 
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TIDENS VINGSLAG, EN ÅTERBLICK - MELLBY MELLAN 1950 och 1980 

 
Bagaren Ingvar Anderssons släkt har bott i byn sedan mer än 150 år 
tillbaka. Många historier finns ihågkomna och bevarade. Här är en som Ingvar 
berättar från tiden då han var liten.  
 
NÄR TV KOM TILL BYN 
Året var 1958. Jag var 8 år. Det stundade till fotbolls-VM i Sverige. 
Vi hade fortfarande ingen tv, och det hade inte många andra i byn 
heller, men Isak Nils hade en. Jag och Pelle fick lov för mor 
Dagny att gå ner till ”Isackas” och titta på underverket ibland. 
 

Jag minns, att första gången jag gick dit var vid VM-matchen mellan Sverige och Uruguay eller Paraguay. När jag och 
Pelle kom dit var det redan fullt hus. Till och med folk från Kivik var där, bl.a. Gert Eklund. Han var ”Kungen” i soffan. Han 
hade köpt kakor som han bjöd på, och Elna och Gulli kokade kaffe för glatta livet. 
 
Jag tror att det bjöds på lite starka drycker också, men till oss småttingar serverades det lemonad. Vi glyttar fick ligga på 
golvet och följa matchen, och i pausen serverades det fika. Det var mycket viktigt att vi småttingar inte blev glömda, så vi 
fick också ta del av Gert Eklunds bakverk, det såg minsann Elna och Gulli till. Mitt i matchen försvann bilden. Bilden i sig 
var snöig och man tog hem den från dansk tv, och således kommenterades matchen också på danska. Bröderna 
Isacsson ringde till Frising, som också hade tv, och frågade om han hade någon bild. Jo, det hade han, så om de ville 
kunde de få komma upp och titta på hans tv i stället. 
 
Vad de glömde att tala om var, att vi var ungefär tjugo personer. Vi var i alla fall fem bilar som körde dit. Jag kommer ihåg 
att jag satt i knäet på Nisse i framsätet i sotare Mossbergs gamla Saab. En sak jag också minns var att dörrarna i hans bil 
öppnades framifrån, och när vi kom upp på Frisings gård, så hade Nisse så brått att komma ur bilen, att han öppnade 
dörren innan Mossberg hade stannat, så dörren flög upp och krängdes upp så den nästan trillade 
av. Men ingen hade tid att titta efter hur det gick med dörren. Det var ganska roligt att se Frisings 
min när alla bilarna kommit in på gården och människorna ramlade in i stugan. Matchen fick vi se, 
men hur den slutade minns jag inte. 
Jag besökte Isacssons många gånger, och när vi såg VM-finalen var det mer än i Stockholm det 
slogs rekord. Det var hos Isak Nils också. Jag tror att det nog var ett fyrtiotal personer på plats 
denna afton. 
 
Jag hann tala om för Gulli och Nisse innan de lämnade oss, hur mycket jag uppskattade deras 
gästfrihet, och just att vi småttingar var precis lika mycket välkomna att titta på tv som alla andra. 
Där gjordes ingen skillnad. 
 
 
Har du någon historia från förr? Maila oss gärna och berätta, så kanske ditt bidrag kommer med i nästa Mellbyblad.  
 
 
ASFALT I BYN 
 
Den nya asfalten i byn pryder nu vår väg ända upp till kyrkan - vilken lycka, inte minst inför alla kommande års Södra 
Mellbys Grand Prix! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Före asfaltering ca i mars             Efter asfaltering i maj 
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HEMMA HOS SVEN-ERIK BORGLUND -  PÅ HANS VINGÅRD  

Det varmare klimatet ger oss nya förutsättningar. I Södra Mellby börjar en vingård ta 
form. En varm sensommardag i augusti träffar jag Sven-Erik, som berättar om sina 
tankar och visioner. 
Grinden välkomnar mig in i ett litet vinlandskap. För att komma fram till det vita 
huset, som ligger på bästa utkiksplatsen över Hanöbukten, går jag förbi 
en mängd äppelträd. Träden är fulla med vackra äpplen. Härligt! 
 
Jag är några minuter försenad till vårt möte. Sven-Erik möter mig med 
ett stort leende i köket. Han ordnar med elvafika till oss båda. Det är 
första gången vi möts. Han ger ett varmt intryck och vi pratar som om vi 
känt varandra länge. Sven-Erik är född i Bäckmantorp mellan Landskrona och Eslöv 
och är managementkonsult sedan många år. Ju mer vi pratar, desto tydligare blir 
det för mig att han gör en slags livsresa som möjliggör en mängd spännande möten, 

precis här hemma i Södra Mellby. Han vet inte hur allt kommer att gestalta sig ännu. Det han vet är, att han tillhandahåller en struktur 
och att det sedan är upp till människorna som kommer dit att fylla vingården med 
spännande innehåll i form av samtal och vinmakeri. Vingården kommer att bestå av 
vinfältet, ett vineri och vinkällare och fyllas med mening av de människor som möts på 
gården. Det är upp till människorna som på ett eller annat sätt väljer att kroka an, att 
med sin kreativitet skapa stämningen på vingården.  
 
Sven-Erik befinner sig ännu bara i själva etableringsfasen. Träd har tagits ner. Stubbar 
har grävts upp. Och stenar och åter stenar har plockats bort från fältet. Sven-Erik visar 
mig stengården utanför vinrankorna och jag känner svetten bryta fram vid blotta tanken 
på allt jobb som föregåtts de vackert uppställda rankorna bakom mig. Arbetet 
påbörjades 2007 och det är först i år som plantorna har funnit sin väg till gården. 
Förarbetet har varit grundligt och krävt mycket tid. Tid som i sin tur förhoppningsvis 
kommer att ge en god skörd inom några år. Första skörden blir om tre år. En mängd olika druvor kommer att skördas. Rankorna som 
planterades i våras har redan vuxit sig höga. Det gäller att hålla efter varje planta, säger Sven-Erik. Odlingen är ekologisk. Sven-Erik 
kommer med andra ord inte att använda sig av några kemikalier för att hålla mjöldagg och annat otyg borta. 
  
Plantorna kommer från Tyskland. Och den tyske säljaren trodde knappt sina öron den dag han hörde att de skulle planteras så långt 
norrut. Han har besökt Sven-Erik och hjälpt honom med hur plantorna ska placeras för att skapa en så bra odlingsplats som möjligt. 

Det är värmen som ger sötman i druvorna. I södra Europa krävs en medeltemperatur på 
ungefär 10 grader för att plantan ska börja vegetera, eller växa, som en lekman som jag 
skulle säga. För att kompensera det lite kallare klimatet sätter Sven-Erik plantor som 
vegeterar redan vid 8 grader. Det som aldrig går att styra över är om det kommer en 
köldknäpp efter att vegetationen har påbörjats. Plantan får då börja om på nytt och 
sötman som de graddagar* skulle gett innan frosten går förlorad. Vin har en gammal 
tradition som sträcker sig tillbaka till 6000 f. Kr., berättar Sven-Erik. När jag forskar vidare 
sägs det att vinet sannolikt kom från druvor av vildväxande plantor. Exakt när människan 
övergick från att samla in vildväxande vindruvor till att istället odla vinrankan är inte känt. 
De äldsta spåren som tyder på vinodling har hittats i gamla Armenien. 
Sven-Erik kommer främst att framställa Cuvée, som vinerna kallas efter 
den första pressningen av druvorna. Cuvée blir det också när man blandar 

viner från olika vingårdar och årgångar för att få sin "egen" smak på vinet.  
 
Efter vår pratstund tillsammans i den ljuvliga trädgården, lämnar jag Sven-Erik och den blivande vingården. Precis när jag 
vänt mig om för att gå, ropar han att jag gärna får ta med mig några äpplen hem. Det gör jag. Det ser ut att bli en god 
äppelskörd i år, till men druvorna för att producera vin låter sig vänta på sig ytterligare ett tag.  
 
*Graddagar: Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en viss referenstemperatur. 
Måttet används för att bedöma möjligheten att odla växter på olika platser. För att kunna odla vin behövs det runt 1000 graddagar. 
 
 
ÖPPET HUS PÅ JANSRO 
 
Söndagen den 6 september var det öppet hus på Jansro Gård för andra året 
i rad. Besökarna fick börja med att gå en tipsrunda, som gick runt hela 
gården. Därefter slog man sig ner med en kopp kaffe och äppelkaka. Cirka 
30 personer hade hörsammat inbjudan. Gun och Leila var själva mycket 
nöjda med dagen.  
- Det är så roligt att träffa andra bybor och lära känna varandra litet mer. Vi 
hoppas kunna komma tillbaka med en Öppet Hus-dag även nästa år, säger 
Gun och Leila.  
Det visade sig att utställarna på gården, Mia Forslund och Lars Sonerud, 
hade flest rätt på tipsfrågorna. De hade gnuggat geniknölarna litet extra 
noga, kan man tänka sig. Fina priser delades ut. Grattis! Under Österlen 
lyser 30-31 oktober kommer Jansro att hålla öppet och pryda trädgården 
med fina ljusarrangemang samt servera varm äppelmust och pecanpaj. Inför 
julen planeras en julmarknad. Se mer information på www.jansro.se   
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RÅTTANS ÅR 2008 (Asiatiskt Astrologiskt tecken för Råtta) 
 
Fjoråret var råttans år och enligt Anticimex var det ovanligt mycket råttor och skadeanmälningarna i Simrishamns 
kommun. Kanske dags att se över våra rutiner så att vi inte får problem i byn! Nedan kommer lite allmänna tips på hur var 
och en kan hjälpa till att hålla de små djuren borta.  
 
Sopkärlet  
Fyll inte kärlet så att locket står och glipar. Fåglar och råttor kan då lätt komma åt ditt matavfall. Lägg aldrig några säckar 
eller kassar med matavfall bredvid kärlet.  
 
Återvinningsstationerna  
Se till att dina förpackningar som du slänger i återvinningen är rena och inte innehåller 
några matrester. Lägg inte skräp eller annat avfall intill återvinningsstationerna, det 
inbjuder till bra boplatser för råttorna.  
 
Kompostering 
Du som komposterar matavfall ska se till att du har en riktig varmkompost och att den är 
skadedjurssäkrad. En vanlig trädgårdskompost med vegetabiliskt avfall kan locka till sig 
råttor. Tänk därför alltid på vad du lägger i komposten.  
 
Nedskräpning  
Släng inte matrester eller matförpackningar i parkområden eller på gator och torg. Använd papperskorgarna eller ta med 
dig avfallet hem och lägg det på betryggande sätt i ditt egna sopkärl. 
 
 
 
EN LITEN SKITSAK  
 
Kyrkan vill påminna om att församlingens sopkärl vid kyrkan inte är avsedda att användas som hundlatriner. Låt oss alla 
hjälpas åt att hålla miljön i HELA byn fräsch, genom att var och en tar ansvar för att hantera sitt avfall. 
 
 
 
SAMVERKAN KYRKAN OCH BYALAGET 
 
Kyrkan har alltid varit en central del av händelserna i byn och det 
känns därför väldigt positivt att vi har hittat en bra lösning framöver 
för likvagnshuset vid Isacas Vria, genom att byalaget har tecknat ett 
49-årigt arrende av byggnaden.  
 
Vi kan nu från byalagets sida säkerställa att såväl likvagnshuset som 
likvagnen bevaras, vilket stämmer med en av byalagets fyra 
byggstenar för verksamheten. Byalaget vill verka för en positiv 
utveckling av byn, bevara dess traditioner och historia, verka för en 
positiv bysamvaro genom gemensamma aktiviteter samt att 
förebygga/minska brottslighet genom aktiv samordning och 
grannsamverkan. 
 
Så snart vårt nya Byahus är klart kommer vi att påbörja renoveringen 
av huset och området runt det med den gamla källan.  
 

Det är mycket arbete med såväl tak och dörrar som förstärkning av väggarna. 
Vi avser att ha visning av likvagnen exempelvis vid Mellbydagen samt 
eventuellt vid någon gemensam aktivitet tillsammans med kyrkan. Det finns 
vissa uppslag som vi kommer att arbeta vidare med. I övrigt kommer en del av 
byggnaden att användas för vinterförvaring av byalagets utrustning. 
 
Samverkan är ett bra sätt att realisera projekt, det lyfter fram en positiv energi 
hos båda parter och jag är övertygad att vi kommer att se fler gemensamma 
aktiviteter mellan församlingen och byalaget framöver. På bilden ser ni Wiking 
Henricsson, kyrkoherde Per Frostensson och Per-Ingvar Rosenberg, 
kyrkorådets ordförande.  
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KOMMANDE AKTIVITETER ATT SKRIVA IN I ALMANACKAN  
 
JULSTÖK 12 DECEMBER 
 
Vi samlas och dricker glögg, julpysslar, går tipsrunda, binder kransar, bakar och mycket annat som hör 

julen till. Barnen får besök av de ständigt återkommande vilsna tomtarna, som sedvanligt hittat 
på något julkul och livar upp stämningen. Bageriet är värmestugan där ALLA stannar till för att 
lyssna på ljuv live - musik och insupa dofterna av nybakat bröd och gräddade musslor. 

Naturligtvis är det tävling för de små om att baka bäst marsipangris. Kvällen avslutas 
traditionsenligt med en gemensam måltid.  

 
NYÅR 31 DECEMBER 
 
Vi samlas nere på Nyhem hos Mats och Catharina Nilsson en stund innan tolvslaget och pratar lite om det 
gamla året och stannar lite in på det nya året. Byalaget införskaffar varje år en "byalagspjäs" som vi 
gemensamt skjuter upp till ALLAS beskådan. Vi väljer att vara ute på Nyhem för att komma en bit ut från byn. 
Dels för att alla ska kunna beskåda fyrverkeriet, dels för våra fyrfota vänners skull och de som inte gillar 
höga smällar av andra skäl. 
Här önskar vi varandra gott slut och ett gott nytt år. 
 
MELLBY GRAND PRIX VÅREN 2010  
 
Vi vill redan nu påminna om nästa års lådbilsrally 
För att det skall bli ett lådbilsrally, så krävs det lådbilar. Efter succén i fjol med rekordmånga deltagare 
och bilar, så inspirerade vi även till att fler skulle börja bygga, och att deltaga till nästa års S.MELLBY GRAND PRIX 
2010. 
Detta tar längre tid än man tror att skaffa delar, lösa ev. problem med styrning, säkerhet, testkörning och finmekanik och 
justeringar av diverse slag för att man skall bli nöjd. 
Kanske reparera och förbättra sin gamla racerbil. 

Vi vill gå ut med detta redan nu att sätta igång att smida planer på hur eran lådbil skall se ut, 
och starta bygga. 
Rätt som det är, så är det bara 1 månad kvar och då inser man att man inte hinner – så sätt 
igång och var kreativa!  Inspireras av barnen och låt fantasin flöda. 
Reglerna kommer att vara exakt desamma som i fjol. Kommer ni inte ihåg reglerna så finns de 
på webbadressen: http://www.sodramellby.se/pdf/ladbilsrally2009.pdf eller maila till 
webbmaster@sodramellby.se för att få den via mail. 

 
Vi söker också efter sponsorer i detta evenemang – så är ni intresserade att ställa upp med priser, pengar till vinster eller 
på ett eller annat sätt bidra till detta stora evenemang, så tag gärna kontakt med Krister Ekblad, Lådbilsgeneralen på 
krolle@osterlentracker.se  eller via telefon på 0701-427683 
Ju finare priser, ju fler ställer upp. Sponsorerna kommer att sättas upp på ett plakat vid målgången så att ALLA ser + att 
vi nämner detta vid prisutdelningen. Nästa år skall vi slå ALLA rekord !! 
  
ÅRETS MELLBYBILD 
 
Årets Mellbybild koras under julstöket. Skicka in ert bidrag senast 1 december till: webbmaster@sodramellby.se 
Detta skall vara ett fotografi taget i S.Mellby. Gammalt som nytt, med papperskamera eller digital bild. 
 
MELLBYBOKEN 
 
En perfekt julklapp är Mellbyboken. 
Även till er nya byalagsmedlemmar vill vi varmt rekommendera denna 
underbara bok för att få reda på lite historia om vår underbara by. 
För mer information om denna unika bok maila till 
wiking.henricsson@sodramellby.se eller läs mera på internet: 
http://www.sodramellby.se/mellbyboken.htm 
 
Mellbybladet har gjorts av: 

 
 
Ingela Berven                                                              Krister Ekblad 
ingela.berven@gmail.com                                        webbmaster@sodramellby.se 
 
 


