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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2020-10-13 

Närvarande: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Gert 
 Thuvesholmen, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson, Tina Vagner, Monica Nyberg 

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna 

2. Föregående mötesprotokoll 20.09.08 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun redovisade: 17600 kr i kassan. Lavendel, sopsäckar och ogräsättika har köpts in.       
10870 kr i medlemsavgifter fram till dags datum. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Barnteater var den 4/10: 12 barn och 10 vuxna var där. Alla var nöjda. Det serverades 
fruktspett som hade sponsrats av Handlarn. Teatern kostade 5400 kr.Biblioteket passande 
på att ha öppet. Till nästa år ska vi tänka på att sprida information om barnteater mer på 
Facebook, så att barn från andra byar kan komma om de vill.                                           
Vuxenteater den 17/10. Hittills 26 anmälda. Oavsett antal anmälningar så kommer man att 
visa teatern. Kostnad 10800 kr + mat och dryck. Lotter kommer att säljas och det är fina 
priser.                                                                                                                                      
Österlen lyser, lördag den 31/10: Marschaller sätts ut kl 17.00. Samling vid Medborgar-   
huset. Gun köper in 150 marschaller och tar reda på om vi även i år kan få bidrag till         
detta.                                                                                                                                    
Vårens aktiviteter: Hur gör vi med kommande årsmöte?  Börja fundera.                                           

      
      
5. Föreningsfrågor 
  Gert informerar om att idrottsföreningen håller på att tömma stationshuset och alla loppis  
  grejorna är borta.                                                                                                                                                                                                              
       
6. Projekt 
  Busskur till skolbarnen är på gång. Kommunen (Therese Waldehov o Erik Hellberg) har  
  hört av sig och vill komma till byn och visa sitt förslag. Stig-Arne kommer att bli         
  kontaktad för att bestämma datum. 

  Grannar mot brott: Nytt förslag på utskick till byborna har skrivits. Styrelsens vill att man  
  förklarar i texten vad ”verktyget” är, i övrigt ser det bra ut. Styrelsen kommer också med  
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  förslag att man ska ha utbildning, samt hjälp till uppstart av Coyards för byborna.           
  Stig-Arne framför styrelsens förslag till Bo. 
                                      
7. Utemiljö 
  Utemiljögruppen gör ett fantastiskt jobb! Bo redovisar regelbundet hur det går för dem   
   och det finns fortfarande en del kvar att göra, bla måste träden vid Stamåkra glesas ut.  
  Jörgen från kommunen kommer till byn för att visa hur man ska beskära. Datum ännu ej  
  bestämt.                                                                                                                           

8. Byalagsrådet  
  Var den 14/9 i Hagastad. Man pratade om parkeringarna i Ystad (att det är maxtid på 2  
  timmar), upphandlingen av skolmat, byavandringarna, varje byalag redovisade för de      
  aktiviteter de lyckats genomföra i Covid 19 tider. Nästa möte är den 23/11. 
                                                                                                                                                                               

9. Kommunala frågor 
  Samrådsmöte var den 28/9. Man tog även här upp Parkeringstiden i Ystad, skolmaten,  
  taxibussarnas turer... Nästa möte är den 7/12. 
                                                                     .                                                                                                      

10. Övriga frågor 
  Ivarssons husbilar har meddelat att det växer björnbär som sprider sig vid deras staket och 
  har därför bett byalaget om hjälp att  ta bort detta. Björnbären växer på kommunens mark  
  så vi kommer att informera om att Ivarsson själv får ta kontakt med kommunen. 

11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 10 november kl 19.00 i Medborgarhuset. 
       

12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                        Egon Holdt
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