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Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2021-11-09
Närvarande:Egon Holdt, Gert Thuvesholmen, Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Tina
Vagner, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson, Monica Nyberg.
Ej närvarande: Johanna Schartau
1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 21.10.12 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Vi har nu 29520 kr kassan. Marschallerna betalades med bidraget vi fick. Det har även
köpts in stolpar och juteband till några träd till en kostnad av ca 1500 kr. Pubkvällen gick
med ca 490 kr plus. Ekonomin godkändes.
4. Aktiviteter
GeBo snickerier 20/10: Tillsammans med Hembygdsföreningen var byalaget på
studiebesök på GeBo snickerier. Ett intressant och trevligt besök.
Barnteater 24/10: Pax och Karin. Det kom 31 barn och 27 vuxna. En uppskattad
föreställning och barnen fick även heliumballong och fruktspett.
Österlen lyser 5/11: 200 marschaller sattes ut i byn och lamporna vid Klövasten tändes.
Pubkvällen med Quiz blev lyckad. Det kom ca 35 personer. Nästa gång vi anordnar
pubkväll ska vi dock försöka hitta någon rolig aktivitet för barnen och inte glömma köpa
in dryck utan kolsyra (saft).
5. Föreningsfrågor
Räfsan: Restauranger är öppen, och antalet ätande gäster varierar.
Det är inte aktuellt att åter starta förskola i lokalerna och när det gäller diskussionen kring
ett sk ”Seniorernas Hus” så har man inte hört något mer.
Föräldraträff? Egon har på förslag att man kanske tillsammans med biblioteket skulle
kunna starta upp föräldraträffar för nyblivna föräldrar i byn.
Läxhjälp? En annan idé som Agneta kom med var att man skulle kunna erbjuda barn
läxhjälp någon eftermiddag i veckan.
6. Projekt
Grannar mot brott: En del ”Grannar mot brott skyltar” har byts ut. I övrigt inget nytt.
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7. Utemiljö.
Stig-Arne, Egon och Gert har fixat till träden vid Knappsdalavägen med lite nya stolpar
och band. Två träd vid transformatorstationen i byn mår inte så bra och vi får se till våren
om de återhämtar sig.
Vid lekplatsen mitt i byn är det väldigt mörkt. Önskan om mer belysning. Något att ta upp
med kommunen vid tillfälle.
Kommunen kommer fr o m nu att ta över skötseln av idrottsplatsen.
8. Byalagsrådet
Egon och Gun var där. Det bestämdes att tre representanter från olika byalag kommer att
vara med och utarbeta en ny Landsbygdsstrategi tillsammans med kommunen.
37% av Ystads kommuns invånare bor på landsbygden och därför viktigt att deras röster
också blir hörda. På samrådsmötet ska följande punkter tas upp: Invasiva arter, fokus på
byarna/byvandringar och samhällsbyggnadsbidraget.
9. Kommunala frågor.
Samrådsmöte: Nästa möte är den 8/12. Inbjudan har ännu inte kommit. Egon och StigArne går på detta och Åsa anmäler dem till mötet så fort inbjudan kommer.
10. Övriga frågor
Byalaget har haft möte med biblioteket. De önskar ett samarbete med byalaget dvs att vi
ordnar gemensamma aktiviteter och ffa för våra barn i byn.
Man gick också igenom den nya tekniska utrustningen som biblioteket köpt in. Det
kommer även att sättas hjul på det stora konferensbordet i sessionssalen.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 7 december kl 19.00 i Medborgarhuset, Glemmingebro.
Viktigt att vi alla anmäler om vi kommer eller ej till mötet eftersom det ska ordnas lite jul
fika och en smörgås.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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