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GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags telefonmöte 2021-04-13
Närvarande via telefon:Gun Mårtensson, Egon Holdt, Stig-Arne Johansson, Monica
Nyberg, Åsa Håkansson, Gert Thuvesholmen
Ej närvarande: Tina Vagner, Agneta Andersson

1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 21.03.09 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Gun meddelar att det idag finns 19066 kr i kassan. Det har kommit in en del medlemsavgifter och utgifterna denna månaden har varit nya däck till släpet samt besiktning av den.
4. Aktiviteter
Valborg? Vi bestämmer oss för att ställa in valborgsfirandet även i år. Information om
detta kommer att sättas upp på anslagstavlor och via mail.
Tipsrunda: Söndagen den 23/5 kl 10.00-14.00. Gun fixar frågor i samarbete med
biblioteket. Information kommer att spridas via mail och Facebook samt lapp på
biblioteket, Handlarn och Synteleje. Övriga praktiska detaljer inför tipsrundan går vi
igenom på nästa styrelsemöte.
5. Föreningsfrågor
Inget nytt
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
7. Utemiljö
Dags att ta bort stöttorna till träden vid Knappsdalavägen? Vi inväntar besked.
Ljus vid Klövasten är nu inplockat.
Grillen vid Multiarenan är också bortplockad.
8. Byalagsrådet
Årsmöte den 26/4 är inställt och blir istället till hösten.
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9. Kommunala frågor
Samrådsmöte: Inget nytt möte planerat i nuläget.
Räfsan: Inget nytt angående Räfsans förskola.
Samhällsbyggnadsbidraget: Byalaget har inte fått något besked, och Stig-Arne och
Monica kontaktar därför kommunen för att höra hur det går.
10. Övriga frågor
Lapp i lådan: Vi har inte fått in så många medlemsavgifter och bestämmer oss därför för
att lägga lapp i alla brevlådor. På denna lapp passar vi också på att informera om
tipsrundan den 23/5. Stig-Arne och Monica fixar lappen och därefter delar vi upp
utdelningen i byn mellan oss.
Mailadresser: Viktigt att alla mailadresser kommer in i medlemsregistret. Om två personer
i samma hushåll önskar få information så ska båda deras mailadresser vara inlagda.
Röda ladan: Bybor tycker att ladan vid Stamåkra som håller på att rivas ser ”tråkig och
farlig” ut, och den har stått så länge nu. Varför händer inget? Vi ber byborna skriva ett
mail till byalaget och sedan ser vi hur vi kan gå vidare med ärendet.
Råkor: De låter och smutsar ner enligt byborna. Inte mycket byalaget han göra åt detta.
Uppmanar de som framfört klagan att själva prata med dem som bor där råkorna finns.
Dessutom är råkorna fredade och markägaren behöver ha tillstånd för ev skyddsjakt.
Skräp: Det har kommit in klagomål på att det ligger mycket skräp (som flyger omkring
när det blåser) runt gamla affären (Brinks) uppe i byn. Vi ber den som lämnat in klagomål
att först och främst själv gå och prata med dem som bor i huset.
Idrottsplatsen: Är nu olåst och därmed finns möjlighet för alla att vara där, dock är det
ingen rastplats för hundar.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 11 maj kl 19.00. Telefonmöte eller utomhus.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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