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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-08-09 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 22.06.07 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Byalagskonto 35374 kr , varan ca 2000 kr ska skänkas till Ukraina.                                 
Teaterkonto 39764 kr. Ekonomin godkändes. 

4. Aktiviteter                                                                                               
-Vuxenteater den 15/10 och barnteater den 16/10.                                                                 
-När det gäller aktivitet tillsammans med biblioteket så väljer vi att flytta fram det till    
våren (datum?), men förslag och planering måste startas redan nu, och vi ska kalla det en 
”Barn och familjefestival”. Frida Green kommer att flytta till Stockholm och därmed är 
det inte aktuellt att fråga henne. I YA har vi läst att Vitaby byalag ordnat roliga aktiviteter 
(traktor o vagn, dans, ansiktsmålning, Pettson o Findus…). Gun kontaktar Lars Mogensen 
i Vitaby för att få lite tips och råd. Några förslag som vi själva kom på: Åka brandbil (Gun 
frågar brandkåren), Åka upp i lift (Egon frågar Fredrik), Traktor o vagn (Gun frågar    
Henrik), Vad vill förskolebarnen ha för aktiviteter (Tina frågar på förskolan).              
-Pubkväll 4 november i samband med Österlen lyser. Underhållning? Fudge? Mat?                                                                               

      
 5. Föreningsfrågor 
  Föräldraträffar: Boka nytt datum? Åsa hör med Tina         
                                                   
6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 

7. Utemiljö                                                                                                                                     
  -Det behöver fyllas på singel på parkeringen vid Medborgarhuset. Stig-Arne och Monica  
  kontaktar Park-och miljö i Ystad.                                                                                       
  -Det är mycket brännässlor på lekplatsen i byn. Stig-Arne och Monica passar på att även  
  nämna detta för Park-och miljö i Ystad.                                                                                   
  -Det finns en önskan om att gräset behöver klippas vid Stamåkra samt att träden behöver  
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  beskäras. Vid dags datum är det någon som varit och klippt gräset. Vem? Byalaget tar på  
  sig att beskära träden (den 29/8 kl 10.00).                                                                         
  -Agneta har fått veta av någon i byn att de önskar någon form av åtgärd vid korsningen       
  Trumlevägen - Klockarevägen, tex flervägsstopp. Byalaget behöver mer fakta om ärendet  
  och kommer därför att be Agneta återkoppla och ta reda på lite mer.                                                       
  -Gert och Bengt (Glemminge IF) klipper gräset vid idrottsplatsen.                                                                                        
                                                                                                                                                          
 8. Byalagsrådet                                                                                                                     
  Mötet var i Glemmingebro den 13/6, och protokoll finns från Henning Wittmeyer på vår  
  hemsida. Nästa möte är den 24/10, Blå salen, Gamla Rådhuset, Ystad, kl 18.30. 
  
 9. Kommunala frågor.                                                                                                          
       Nästa samrådsmöte är den 10/10 kl 15.00, Nya Rådhuset, Ystad 
                         
 10. Övrigt.                                                                                                                                 
  Gun har en stor rumsgran hemma som hon vill skänka till Medborgarhuset. Vi kommer  
  fram till att den kan stå i stora salen mitt emot biblioteket. Gun pratar med personal på  
  biblioteket om detta.                                                                                                            
  Nyinflyttade: Vi måste vara mer aktiva på att gå hem till dem och hälsa dem välkomna till  
  byn med blomma och information (Glemminge boken? lista på företag i byn…)  
   
 11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 13 september kl 19.00 på Medborgarhuset i Glemmingebro 
                                         
 12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

 Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

 Åsa Håkansson.                                                                        Egon Holdt
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