
                 

 

Ordförande har ordet 

Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år 

till. Jag vill också tacka Ingvar ”Bagare” Andersson för de trevliga byavandringar han höll i fjol. I 

samband med dessa överlämnade Ingvar öronmärkta bidrag till likvagnshusets underhåll. Kommer 

väl till pass när vi bland annat ska fixa nya portar i år. 

Men det är inte bara pengar som får ett byalag att fungera, först och främst är det nog den 
gemenskap som det ger oss. Det är också ovärderligt med alla insatser som görs i vardagen, ett 
strädde där gräset klipps, grenar som hänger ut tas bort, en grannes postlåda kollas osv.  

Själv ser jag fram emot en sommar med fint väder(hoppas jag), tid att umgås med familj och vänner, 
trädgårdsarbete, en och annan krogrunda i byn och att bara få vara. Vi är också ganska säkra på att få 
kattungar och det är verkligen rogivande. Man får lov att bara sitta ner och kela och leka med de små 
utan krav. Dessutom brukar vi få hjälp av grannarnas barn och barnbarn att passa de små. Finns det 
något bättre än att se barn och djur tillsammans? Det njuter jag av, även vi vuxna kan bli som barn på 
nytt med djurungar. Skönt. 

Jag hoppas vi alla får en skön sommar med tid att njuta och fint väder. Vi har i alla fall flera tillfällen 
att se fram emot då vi träffas i byalaget. 

 

       

Varför inte göra som Charlie, Hanna 
och Teddy passa på att leka och spela 
spel på byalagsplatsen i sommar. Kolla 
i lådan vad som finns. Något du saknar 
kom med inköpsförslag. 

 

Vi ses 

Gunilla 

 

 



Mer eller mindre  

Liten lummig bistro en trappa ner på Mellby 
Gamla Skola. Här serveras mestadels vegetariskt,                      
men med vissa undantag av kötträtter. Musik är 
vårt signum, så det kommer det finnas mycket av, 
både live och dansande ur våra högtalare. 
Vi har öppet torsdag – söndag kl 11-18. 

 
Carolina och Björn 

 

 

 

Röjardagen 14 april, 2014 

Årets röjardag började som vanligt med samling på byalagsplatsen kl 10 på lördagen. Det var god 

stämning redan från början och ca 10 bybor som fick årets uppgifter tilldelade av ordförande och 

som genast tog tag i dessa. I år var det Amandas Strädde som fixades till där även ”nickepumpen” 

blev monterad på killan. Byalagsplatsen blev också städad och byalagshuset kan andas bättre genom 

att 4 ventiler kom på plats! När arbetet var avslutat, bjöd Margareta och Pelle på sedvanlig och 

välsmakande fika hemma i köket. Alla var nöjda med dagen och vi kunde avsluta mätta och belåtna 

även detta år! 

Göran  

 

 

 

Ulf räfsar runt den nyuppsatta pumpen på Amandas Strädde. 

 



10 år i Södra Mellby11 

 

Det är verkligen sant att tiden flyger iväg, speciellt när man har roligt!  

I år är det 10 år sedan vi flyttade hit till Södra Mellby. Butiken hade vi tidigare haft i Malmö och Sjöbo 

men flyttade också butiken till Södra Mellbys Lärarbostad. Butiken utvecklas hela tiden och vi tror att 

förändringar är bra så därför har vi nu byggt en ny fin lokal inne hos oss i Lärarbostadens trädgård. 

Här får vi plats med både antikviteter och roliga nya inredningsdetaljer och presenter. Nu har vi hela 

vår verksamhet samlad med butik och Bed & Breakfast och vi ser fram emot en ny rolig säsong 2014. 

Vi har öppet helger året om, från och med midsommardagen alla dagar hela sommaren. 

Hjärtligt välkomna till oss! 

Ditte och Hans 

Mellby11 

               

 

 

Valborgsmässoafton 

 

 

Traditionsenligt den sista april eldades det 

majbål i Södra Mellby. Ett hundratal personer 

hade samlats för att elda ut vintern och in 

våren. 



Frans Malmros höll talet till våren med bravur, trots lite betänkligheter efter att ha tackat ja till det 

ärofyllda uppdraget. 

Även traditionsenligt fanns Kiviks brandvärn på plats som en extra säkerhet, och visade upp sig. 

Efter att Malmros avslutat sitt tal, blev det grillning och glad gemenskap, tills solen gått ner. 

Pelle 

 

 

 

 

 

Växtbytardagen 

Vi hade i alla fall tur med vädret, sol och 20 grader varmt. Det var också en hel del växter som bytte 

ägare. Ett och annat fynd gjordes av någon som letat efter just den växten.  

 

Sist men inte minst så fikade vi 

tillsammans. Ann-Marie hade 

bakat en väldigt god rabarberkaka 

som alla njöt av. 

Förslag om att ha en dag på 

hösten kom upp och absolut en 

dag nästa vår igen. 

 

Jane och Ann-Marie fyndar växter 

hos Frans. 

Gunilla 



Kommande aktiviteter i Södra Mellby Byalag 2014: 

 

Nationaldagen 

Fredagen den 6 juni kl 13–15 äger en del aktiviteter rum i S Mellby.  Det är Österlens museums 
kulturvandring i samarbete med Mellby byalag. Då berättar Lena Alebo om den gamla kyrkan, Ingvar 
Bagare berättar om bageriet, Gunilla tar sig an likvagnshuset och historien om ”trollstenen”.  

Allt detta kostar 50 kronor per person, och då ingår fika. 

 

 

Mellbydagen 

Mellbydagen är fastställt till lördagen den 5 juli. I samband med Mellbydagen har det ordnats 

loppmarknad på torsdagen innan, men denna slopas detta året.  

 

 

Kräftskiva 

Sedvanlig kräftskiva den 16 augusti. 

 

 

Österlen lyser 

Allhelgonahelgen första helgen i november tänker byalaget belysa S. Mellby mölla och lite andra 

aktiviteter för att lysa upp höstmörkret.  

 

 

Julstök i Byn 

Årets sista event blir julstöket lördagen den 13 december. 

 

 

 

 


