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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2021-10-12 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 21.09.14 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun redovisade: Just nu 29400 kr på Byalagets konto.Några medlemsavgifter har kommit 
in. På teaterkontot är det nu 43950 kr, men allt från Vuxenteater är ännu ej betalt.Teater-
priset har ökat och i år kommer det att landa på 19640 kr.  Ekonomin godkändes. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Österlen lyser: Fredag den 5/11. 200 marschaller är inköpta och vi fick ett bidrag på 1500 
kr från BLR till detta. Vi samlas 16.30 för att sätta ut marschaller. Vi tänder också         
belysningen vid Klövasten denna dag.                                                                               
Den 5/11 blir det också pubkväll med Quiz, kl 19.00-22.00. Vi ordnar snacks (chips, ost-
bågar, ölkorv..) och öl och vin som sedan kan köpas till en rimlig summa. Vi samlas vid 
16.30-17.00 för att fixa inför kvällen. Information om pubkvällen läggs ut på facebook, 
hemsidan, mail samt lapp på Handlar´n och Medborgarhuset.                                                                              
Teater: Vuxenteater 9/10, Bror Tommy - ”Pågen sådder ve sin marengröd”. 58 personer 
var där. Det bjöds på sillmacka, gulasch eller potatis-och purjolökssoppa och till efterrätt 
en morotskaka. Både föreställning och mat var mycket uppskattat.                                
Barnteater 24/10, Pax och Karin. I dagsläget är det 16 barn och 13 vuxna anmälda.          
Gun skulle uppskatta om någon av oss andra i styrelsen skulle kunna tänka oss att till-
sammans med henne vara med i teatergruppen. Alla går hem och funderar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      
 5. Föreningsfrågor 
  Årsmöte den 22/9. 26 personer var där. I samband med mötet bjöds det på kaffe och       
  kakor. Årets byalagare blev Nicklas Sandgren.                                                                                                 
  Räfsans förskola: Anand har haft mailkontakt med Göran Göransson, BUN och  Stefan     
  Ahlbäck, förvaltningschef för kultur och utbildning, angående Räfsans förskola. Han        
  frågade varför inte Räfsan kan återöppnas nu när det råder brist på förskoleplatsen i bla   
  Nybrostrand. Summan av det hela blev att det inte är aktuellt att starta upp Räfsans   
  förskola. 
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 6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt.            
                                      
7. Utemiljö.                                                                                                                                    
  Träden vid Knappsdalavägen har ”tippat” eftersom marken är väldigt mjuk där. Något  
  måste göras ganska omgående. Nya och längre stolpar? 
   
8. Byalagsrådet  
  Årsmöte den 20/9. Åsa och Gun var där. Det stora samtalsämnet var                          
  ”Landsbygdsstrategin”. Alla byalag var överens om att inte godkänna den så som den är  
  nu. Nästa möte är den 28/11.                                                                                                                                                                              

9. Kommunala frågor 
  Samrådsmöte den 11/10. Egon och Stig-Arne var där. Även här var det ”Landsbygds-   
  strategin som diskuterades. Henning W (ordf BLR) kommer att vara med och se till att  
  hela strategin görs om. Man pratade också om att Byavandringarna kommer att ersättas av 
  Byaträffar när byn har behov av det. 

10. Övriga frågor 
  Gun berättar att Löderups byalag varje år ansöker om sk arrangörsbidrag. Gun ska prata  
  med någon i Löderups byalag och fråga vad detta innebär och vad man kan använda det  
  till.                                                                                                      
  Agneta berättar att man ska dra igång lite hundaktiviteter på idrottsplatsen. Återkommer  
  om detta.                                        
  Onsd 20/10 kommer byalaget att prata om sin verksamhet på GeBo snickerier, och man  
  får även möjlighet till en rundvandring på snickeriet. 

 11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 9 november kl 19.00 i Medborgarhuset, Glemmingebro. 
       
12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                         Egon Holdt
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