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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags telefonmöte 2020-12-08 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 20.11.10 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun meddelar att ekonomin är oförändrad jämfört med förra mötet. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Vårens aktiviteter: Förslag som kommer fram är tipsrunda och brännboll, och i samband 
med detta kanske även korvgrillning. Detta skulle kunna genomföras på ett coronasäkert 
sätt längre fram i vår.Vi får alla fundera på det små detaljerna om hur det praktiskt ska 
kunna fungera kring aktiviteterna.                                                                                     
Det skulle även behövas en vårstädning/skräpplockardag. Detta får vi diskutera med    
utegruppen längre fram.                                                                                                          
Valborg? Hur blir det? Vi avvaktar och planerar detta längre fram i vår. 

      
 5. Föreningsfrågor 
  Årsmöte: Hur gör vi? Vi diskuterar om man kan flytta fram mötet längre fram i vår så att  
  vi kan vara ute? Man bör också skicka ut ett meddelande till alla bybor/medlemmar och  
  höra hur de ställer sig till vårt förslag, men allra först ska Åsa maila ut till andra byalag  
  och fråga hur deras tankar och planering är för kommande årsmöte. 
       
6. Projekt 
  Busskur: Denna kommer nu att placeras vid Räfsan, och information om detta kommer att 
  läggas ut på hemsidan och facebook. Stig-Arne ska bara dubbelkolla så att allt är klart och 
  okej från kommunens sida (Therese Waldehov). 

  Grannar mot brott: Just nu upplever bybor att det är lite stökigt och oroligt i byn, saker  
  förstörs.         
                                      
7. Utemiljö 
  Gallring av träd pågår för fullt i byn.                                                                               
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  Ljusslingor har satts upp i tre träd vid Medborgarhuset. Tyvärr har en ljusslinga redan     
  utsatts för sabotage, och vi väljer att inte sätta upp någon ny i år.                                  
  Diskussion kommer upp om alla lampor under stora trädet vid infarten till brandstationen  
  fungerar eller ej. Agneta tar på sig att kontrollera detta och återkommer. 

8. Byalagsrådet  
  Inget nytt möte planerat i nuläget. 
                                                                                                                                                                               
9. Kommunala frågor 
  Samrådsmöte: Inget nytt möte planerat i nuläget. 
                                                                                                                                                                           
10. Övriga frågor 
  Bedrägerivarning! Styrelsen har blivit kontaktad av bybo som meddelar att denna blivit      
  kontaktad och lurad då man säger att ”det är obligatoriskt med rensning av ventilation och 
  köksfläkt”. Om man tackat ja till deras tjänst så har det sedan kommit en faktura på ett  
  högt belopp. Byalaget har gått ut med information om detta på facebook och hemsida  
  för att uppmärksamma byborna på det.                                                                              
  Utegym: Önskan har kommit från bybor om ett utegym. Denna fråga har varit uppe förr  
  och vi har även skickat in det som ett önskemål till kommunen, men fick då avslag.        
  Bestämmer att vi tar upp det till diskussion till nästa år igen i samband med ”Fokus på   
  byarna”.Vi ska också fundera på detaljer. Vad är det för redskap vi vill ha? Vilka övningar  
  ska man kunna göra?                                                                                                            
  Village News - portal: Detta utskick har sänts till alla byar. För 1000 kr/år får Glemminge  
  vara med i deras portal och vi kan på så sätt få ut information om Glemminge i hela land. 
  Styrelsen känner att detta inte är aktuellt och avböjer erbjudandet.                                      
  Översiktsplanen, Ystad kommun 2030 finns att läsa. Står inte så mycket om Glemminge,  
  endast statistik och lite fakta. 

 11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 12 januari kl 19.00. Via telefon eller zoom. Återkommer när  
  det närmar sig om hur mötet kommer att hållas. 
       
12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                        Egon Holdt
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