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GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-06-07
Närvarande: Egon Holdt, Gert Thuvesholmen, Stig-Arne Johansson, Johanna Schartau,
Monica Nyberg, Åsa Håkansson, Gun Mårtensson
Ej närvarande: Tina Vagner, Agneta Andersson
1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 22.05.11 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Byalagskonto 35984 kr och Teaterkonto 39464 kr.
En hel del av möblerna har sålts och vi har fått in 1800 kr som vi ska skänka till Ukraina.
Ekonomin godkändes.
4. Aktiviteter
Vi kommer att ha någon form av arrangemang i augusti/september tillsammans med
biblioteket. Planering pågår, och Egon fortsätter att försöka få tag på Frida Green. Tina har
också kommit med många bra förslag på aktiviteter för barnen, tex ansiktsmålning, tipspromenad, korvgrillning, pyssel/lek/tävling. Att ansöka om aktivitetspengar för detta
arrangemang kan man göra under hela 2022.
5. Föreningsfrågor
Föräldraträffar: Anordnades den 23/5. En familj var där. Ny träff planeras i höst.
Möblerna: Det mesta är sålt och idag under mötet såldes även soffa och bokhylla och vi
bestämde att skåpet skänks till Ingelstorps loppmarknad.
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
7. Utemiljö.
Det behöver klippas och renas vid parkeringen vid Klövasten. Det finns även en död
rosenbuske (som byalaget satt för många år sedan) vid ån i närheten av Klövasten.
Åsa och Jonas ser till att detta blir fixat.
Grenar på träden genom byn hänger ut över gångbana/väg. Egon, Stig-Arne och någon
mer kommer att fixa till detta.
Gräset på idrottsplatsen är inte klippt och kommunen har inte informerat om vem och när
det ska göras.
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Grillplatsen vid ån är iordningställd och ”öppnad” för allmänheten.
8. Byalagsrådet
Nästa möte den 13/6 kl 8.30 - 21.00 i Glemmingebro. Ca 20 pers anmälda. Vi fixar korv o
bröd och kaffe o kaka. Styrelsen (de som kan) samlas kl 17.30.
9. Kommunala frågor.
Samrådsmöte var den 23/5. Man diskuterade bla invasiva arter, landsbygdsstrategin,
kollektivtrafik och kommande byaträffar. När det gäller byaträffarna (23/8, 15/9, 10/11) så
kan byn boka sig på en av dessa datum och tiden är kl 17.00-19.00 (detta ska göras innan
den 22/6). Representanter från kommunen kommer då ut till byn.Önskemål som finns är
lampor och möbler vid lekplatsen samt utegym.
Nästa samrådsmöte är den 10/10.
10. Övrigt
Ingen som hade något att tillägga.
.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 9 augusti kl 19.00 på Medborgarhuset i Glemmingebro
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson.

Egon Holdt
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