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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags telefonmöte 2020-11-10 

Närvarande via telefon: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Gert 
 Thuvesholmen, Stig-Arne Johansson, Monica Nyberg 

Lämnat in skriftliga synpunkter till agendan: Tina Vagner, Agneta Andersson 

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 20.10.13 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och under punkt 3, ekonomi, ska summan vara 11870 kr 
i medlemsavgifter. I övrigt godkändes protokollet. 

3. Ekonomi  
Gun redovisade: Ca 18200 kr på kontot. Teatern gick minus med 7366 kr, men Ystads 
Riksteater kommer att gå in och betala denna summan. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Vuxenteater var den 17/10. 30 personer var där. Man upplevde att årets teater var lite 
barnslig, men själva arrangemanget var trevligt ordnat och alla kände sig trygga i dessa 
tider.                                                                                                                                   
Österlen lyser, lördagen den 31/10: Vi fick bidrag från BLR på 1200 kr och detta räckte 
till 160 marschaller som sattes ut i byn. Det blev väldigt fint och stämningsfullt och 
många har kommenterat det på Facebook, vilket visar att insatsen är uppskattad av många 
bybor.  Till nästan år ska vi köpa in fler marschaller så att man kan sätta marschaller ända 
ut till Ivarssons Husbilar. Även lamporna vid Klövasten tändes.                                                                                                                                  
Vårens aktiviteter: Alla ska hjälpas åt att fundera ut vad vi kan hitta för aktiviteter i vår. 
Några förslag är brännboll, grilla, tipsrunda...                                           

      
 5. Föreningsfrågor 
  Årsmöte: Hur gör vi? Valberedningen ska bjudas in till januarimötet. Vi ska höra med   
  andra byalag hur de kommer att anordna sitt årsmöte. Förslag från styrelsen är också att  
  man får begränsa antalet medlemmar på mötet så att det känns coronasäkert. Man kan  
  kanske även skicka ut en agenda till medlemmarna i god tid innan mötet så att även de  
  som inte närvarar fysiskt kan få chans att läsa igenom och lämna sina åsikter. 
       
6. Projekt 
  Busskur: Stig-Arne har inte hört något från kommunen och kommer att ta ny kontakt med  
  dem för att höra hur det går. 
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  Grannar mot brott: Bo har fått klartecken från styrelsen att lägga en lapp i bybornas       
  postlåda med information om ”Grannar mot brott”. 
                                      
7. Utemiljö 
  Utemiljögruppen jobbar på, och på torsdag den 12/11 kommer Jörgen från parkavd och  
  visar hur man beskär träden. Egon har fått samtal från Trafikverket som meddelar att     
  grenar hänger ut över trottoaren. Detta passar man också på att kontrollera och åtgärda på  
  torsdag. 

8. Byalagsrådet  
  Nästa möte är den 23/11, men var är ännu ej bestämt och vi vet inte heller om det över  
  huvudtaget blir av helt fysiskt i dessa tider. Tanken är att Åsa o Gun ska gå på mötet. 
                                                                                                                                                                               
9. Kommunala frågor 
  Samrådsmöte: Nästa möte är den 7/12. Var är ännu ej bestämt. Egon och ev Stig-Arne går  
  på detta möte om det blir av.                                                                                              
  Räfsan: Kommunen kommer att fortsätta äga byggnaden. Vad händer i lokalerna nu?                                        
   
  Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025: Styrelsen har tittat igenom detta program  
  och ska skicka in synpunkter. ” Vi tycker att programmet är väldigt generellt skrivet och  
  inget konkret. Vi saknar också datum och mål för olika genomföranden. Landsbygden  
  nämns inte utan det är stort fokus på staden. Staden är ju bara en liten del av Ystad    
  kommun. Det är viktigt att service, verksamheter och väl utformade grönområden finns i  
  närmiljö på landsbygden så att människor vill bo och leva där. Det saknas gång-och       
  cykelvägar för boende på landsbygden, mellan byar och in till staden. Det blir inte samma  
  möjlighet att leva ett hälsosamt liv när gång-och cykling inte är möjligt fullt ut. Boende på     
  landsbygden har därför inte heller samma förutsättningar att leva klimatsmart.”                       
  Ovan nämnda skickas till kommunen@ystad.se när styrelsen läst igenom och kommit med 
  synpunkter.  
                                                                                                                                                                           
10. Övriga frågor 
  Agneta meddelar att det under v 44 var lite bus i byn och familjen som blev utsatt kände  
  att situationen blev obehaglig. 
  Åsa har en önskan om att det ska vara lite mer ordning kring återvinningsstationen. Vi   
  bestämmer att ett meddelande ska läggas ut på Facebook där vi ber alla om att enbart  
  slänga papper, plast, metall... på återvinningsstationen och köra annat som brädor,  
  möbler...till tippen. 
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11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 8 december kl 19.00. Det kommer att vara ett telefonmöte och 
  Gun ser till att alla blir uppringda och anslutna till mötet. Meddela Gun senast kl 15.00  
  den 8/12, via SMS, om du inte kan medverka på mötet. 
       
12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                        Egon Holdt
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