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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags telefonmöte 2021-03-09 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna och Gun var dagens sekreterare eftersom Åsa fått förhinder. 

2. Föregående mötesprotokoll 21.02.09 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun meddelar att det vid förra mötet (9/2) fanns 18175 kr i kassan och vid dagens datum 
(9/3) finns det 19855 kr. Detta pga att en del medlemsavgifter har börjat rulla in. Vi passar 
också på att påminna oss själva om att betala in medlemsavgiften för 2021.                     
Den aktuella revisionsberättelsen, resultat-och balansräkningen är nu inscannad och    
lämnad till Stig-Arne så att den kan mailas ut till medlemmarna. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Isen som spolades vid Multiarenan var mycket uppskattad. Rinken är dock sned/lutar och 
därför var det svårt att få en bra yta. Funderingarna är nu om vi kan spola någon annan-
stans till nästa år. Platsen vid Multiarenan är ju trots allt ett perfekt läge i byn.                                    
Tipsrundan: Inte så stor uppslutning, men de som kom var nöjda med arrangemanget. 
Nästa gång vi anordnar något likande så ska rundan märkas ut tydligare med tex pilar (här 
satt dock frågorna så pass tätt att när man var klar med en fråga så kunde man se nästa.) Vi 
ska också tänka på att lägga ut en påminnelse dagen innan arrangemanget.                        
Egon och Gert plockar undan grillen som står vid Multiarenan nu i dagarna.                   
Valborg? Frågan hålls öppen till nästa möte 13/4, då ett fast beslut tas. Gun pratar med 
Håkan (brandkåren) om de med kort framförhållning kan fixa korvgrillning. Brandkåren 
ska även sälja lotter och skaffa vinster till detta.                                                                
Ytterligare aktiviteter? Tipsrunda/frågesport ev i maj. Skulle kunna ha tipsrunda med olika 
tema, tex böcker (barn/vuxen böcker), författare... Vi ska försöka ordna någon form av 
aktivitet vid Multiarenan i augusti/september.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      
 5. Föreningsfrågor 
  Årsmöte: Vi har mailat medlemmar, lagt ut på Facebook och hemsidan samt satt lapp på  
  biblioteket och hos handlarn och där informerat om att årsmötet blir senare i år, sept? 
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6. Projekt 
  Grannar mot brott: Vi har inte hört något från Coyards, Bo eller Kurt.                              
  Sönderslagna glasflaskor har hittats vid grillplatsen vid Norreå. Glassplittret är nu           
  undanplockat och Stig-Arne ska tacka, via Facebook, den eller de som städat undan glaset. 
  Byalaget ska hjälpas åt att slipa och fixa till bordet vid grillplatsen.            
                                      
7. Utemiljö 
  Dags att se över träden vid Knappsdalavägen. Ta bort gamla stöttor? 
 
8. Byalagsrådet  
  Årsmöte den 26/4 kl 18.30, Blå salen, Gamla Rådhuset. Vi får se om det blir av och i så  
  fall planerar Åsa o Gun att gå dit. 
                                                                                                                                                                               
9. Kommunala frågor 
  Samrådsmöte: Inget nytt möte planerat i nuläget.                                                         
  Nedläggning av Glemmingebro IF: Föreningen är nu vilande. Enligt Bengt Dahlqvist ska  
  idrottsföreningen klippa gräset på idrottsplatsen, mot en ersättning från kommunen. Vi ska 
  gå ut på Facebook om en månad och informera om att idrottsplatsen är tillgänglig för alla  
  att användas. De kan också boka idrottsplatsen för arrangemang via kommunen.              
  Även andra klubbar har nu problem med sina fotbollsplaner, tex Ingelstorp.                   
  Stationshuset: Haft möte med Kevin Rasmusson och Göran Göransson. År 2004 gjordes  
  en besiktning:”Direkt olämpligt att använda lokalen pga mögel”. Troligen kommer ny  
  besiktning att göras under våren.                                                                                       
  Räfsan: Göran Göransson ska undersöka underlaget för barn på Räfsans förskola. De bör  
  även titta på barnunderlaget i Tomelilla och Simrishamns kommun (Hammenhög).        
  Räfsans lokaler ska inte säljas.Räfsans restaurang ska öppnas igen när pandemin har lagt  
  sig.                                                                                                                                     
  Medborgarhuset: Ska eventuellt K-märkas. Det är väldigt många aktiviteter på             
  Medborgarhuset och man har gjort en lista över dessa.                                                    
  Samhällsbyggnadsbidraget: Glemminge byalag önskar en öppen paviljong/vindskydd med 
  tak. Monica och Stig-Arne skissar på detta och beräknar kostnaderna. Det önskas också  
  ett utegym. Gun räknar på kostande för detta och bifogar bilder. Allt skickas till Stig-Arne  
  som sedan skickar in det till kommunen. 
                                                                                                                                                                           

10. Övriga frågor 
  Inget nytt 
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11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 13 april kl 19.00. Telefonmöte och Gun ringer upp alla. 
       
12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                        Egon Holdt
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