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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-09-13 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 22.08.09 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Byalagskonto 35157 kr. Ekonomin godkändes. 

4. Aktiviteter                                                                                               
-Teater: 15/10 ”Spökhistorier” och 16/10 ”En stackars liten haj”. Det är nu Kabusa,       
Ingelstorp, Löderup, Hagestad och Glemminge byalag som tillsammans med           
Riksteaterföreningen bjuder in till teater. Gruppen hade möte 12/9, och planeringen är i 
full gång. Vuxenteatern kommer att kosta 250 kr/person (billigare i år eftersom man     
ansökt om bidrag och fått detta). Inkomsten som blir vid vuxenteatern ska täcka alla  
eventuella utgifter vid barnteatern.                                                                                         
- ”Barn och familjefestival”. Söndagen den 14/5 2023, kl 10-14.30. (Åsa bokar           
Medborgarhuset 13/5 + 14/5).                                                                                           
Gun har pratat med Vitaby byalag, Lars Mogensen, och fått en del tips och idéer.         
Pettson och Findus är tillfrågade.                                                                                       
Brandkåren ställer gärna upp med bilar.                                                                           
Biblioteket vill gärna vara delaktiga denna dag.                                                           
”Rösträtt” - rätt att använda sin röst = alla kan sjunga. En kul aktivitet som de hade i     
Vitaby (Gun ska ta reda på mer om detta).                                                                        
Övriga förslag: Loppis i Medborgarhuset, traktor och vagn, dragkamp, Bollywood dans.   
-Pubkväll 4/11 kl 19.00 i samband med Österlen lyser. Fudge kommer och spelar, men har 
tyvärr inte möjlighet att göra något Quiz. Vi fixar hamburgare och korv med lite olika  
tillbehör samt dryck med och utan alkohol. Information om kvällen kommer att läggas ut 
på Facebook och hemsidan samt lapp på Handlarn.                                                                                 

      
 5. Föreningsfrågor 
  Föräldraträff: Den 19/9 kl 15.00-16.00 med samling på lekplatsen (vid dåligt väder är  
  det på Medborgarhuset).         
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6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 

7. Utemiljö                                                                                                                                     
  - Bybor har påpekat att det är hög hastighet och dålig sikt i korsningen              
  Trumlevägen - Klockarevägen. Byalaget föreslår att dessa bybor gör en skrivelse till      
  byalaget som i sin tur sedan får ta det vidare till kommunen.                                           
  -Det är mycket ogräs mellan träden vid Stamåkra. Styrelsen tar på sig att röja mellan     
  träden, men det höga gräset bakom får ägaren själv ta hand om.                                       
  -Stig-Arne och Egon har sågat av en del grenar på träden ut till vägen genom byn så att  
  det blir bättre sikt.                                                                                                          
  -Flaggstången vid Medborgarhuset är väldigt smutsig och vi ska därför be Stig-Arne   
  skriva till kommunen så att de kan komma ut och fixa till den.                             
  -Agneta har fått höra att PRO kommer att skriva till kommunen för att få fixat vid        
  boulebanan.                                                                                                                                                                                                           

 8. Byalagsrådet                                                                                                                     
  Nästa möte är den 24/10, Blå salen, Gamla Rådhuset, Ystad, kl 18.30. Åsa anmäler två  
  personer (Egon och Stig-Arne?) 
  
 9. Kommunala frågor.                                                                                                          
       Nästa samrådsmöte är den 10/10 kl 15.00, Nya Rådhuset, Ystad. Åsa anmäler två          
  personer (Egon och Stig-Arne).                                                                                          
  Den 10/11 är det träff med kommunen i Glemmingebro. Vi ska då ta upp/visa: Lekplatsen, 
  vad har man tänkt med stationshuset, idrottsplatsen. Alla ska fundera på om det är mer vi  
  vill ta upp. 
                         
 10. Övrigt.                                                                                                                                 
  -Det håller på att sättas staket runt ängen där vi brukar ha valborgsfirandet. Behöver vi  
  hitta en annan plats att elda på? Egon ska prata med dem som sätter upp stake tet, och Gun  
  ska prata med brandkåren om de har förslag på annan plats. Det behövs också en ordentlig 
  ljudanläggning. Köpas in? 
  -Handikapphissen i Medborgarhuset: Nyckeln till denna är inlåst, vilket inte är bra. Egon  
  ska prata med Ing-Marie på biblioteket och kommunen om detta.                              
  -Glasskåpet vid Handlarn behöver bytas ut. Gert ska kontrollera om vi kan få det som    
  sitter vid stationshuset.   
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 11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 11/10 kl 19.00 på Medborgarhuset i Glemmingebro 
                                         
  
12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

 Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

 Åsa Håkansson.                                                                        Egon Holdt
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