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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-03-08 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 22.02.22 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun redovisade att de nu finns 27756 kr på byalagets konto och vi har fått in 600 kr i 
medlemsavgifter i år. När det gäller teater så har dessa fakturor ännu ej kommit.                      
Revisionen är klar och ekonomin godkändes. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Kommande aktiviteter:                                                                                                                                                                                                          
- Årsmöte: Onsdagen den 30 mars kl 18.30. Vi samlas kl 17.30 för att ställa ut bord och 
stolar, duka, koka kaffe och lägga upp kakorna. Årets föreläsare blir Martin Brorsson från 
civilförsvaret och han kommer att prata om ”hemberedskap och krigslåda”. Gun fixar 
blomma till föreläsare och blomma + Whisky till”årets byalagare”. Åsa skriver ner       
motiveringen till ”årets byalagare” och mailar ut detta till alla i  styrelsen för synpunkter 
och ändringar. Valberedningen informeras inför årsmötet.                                                                                                                
-Valborg: Gert och Egon röjer runt platsen där bålet ska vara. Byalaget ser till att det 
kommer lite mer baske till bålet. Gun kontaktar Carina och frågar om hon vill hålla i 
sångerna. Gun pratar med brandkåren och hör om de säljer korv och lotter. Facklor finns 
så det räcker. Musikvagnen ska ses över. Ytterligare planering tar vi på kommande        
styrelsemöte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      
 5. Föreningsfrågor 
  Föräldraträffar: Egon har skrivit ihop ett förslag på inbjudan. Vi planerar att ha första    
  träffen måndagen den 25/4 kl 15.00. Åsa bokar lokalen (uppe). Tina har pratat med      
  IngMarie på biblioteket som i mån av tid gärna är delaktig på träffarna.                                                    
  Läxhjälp: Agneta fanns tillgänglig för läxhjälp i onsdags eftermiddag (15.30-16.30), men  
  ingen kom. Gör ett nytt försök kommande onsdag och efter det får vi utvärdera om det ska 
  avslutas.                                              

 6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. Kurt har meddelat att han fortfarande är engagerad i detta. 
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7. Utemiljö.                                               
  Stig-Arne har gjort en skrivelse angående lekplatsen till kommunen för ansökan om   
  Samhällsbyggnadsbidrag.                                                                                                   
 
8. Byalagsrådet  
  BLR möte är den 21/3 kl 18.30-21.00 i Snårestad. Egon åker på detta.                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
9. Kommunala frågor.                                                                                                          
  Samrådsmöte: Nästa möte är den 14/3 kl 15.00 - 17.00 i Rådhuset, Ystad. Egon och  
  Stig-Arne går på detta.                                    
   
10. Övrigt 
  - Henry Johnsson på vandrarhemmet har allmogemöbler som tillhör byalaget. Han vill nu  
  lämna dessa till oss. Vad ska vi göra med dessa möbler? Säljas? 
  - När det gäller den röda ladan på Stamåkra så har nu ägaren fått 6 mån på sig att fixa till  
  den eller riva den, annars blir det vite 
  - Vad kan man göra med Björnlokor och andra invasiva arter längs åarna? Markägarens  
  ansvar. 
  - Johanna har förslag på att man skulle göra någon form av insamling i byn till Ukraina.  
  Alla i styrelsen funderar på förslag till detta. 
  . 
 11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 12 april kl 19.00 på Medborgarhuset.                                       
   
 12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                         Egon Holdt
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