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Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-10-11 

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

Idag hade vi träff med Ing-Marie och Linda på biblioteket innan vårt ordinarie styrelsemöte. 
Vi pratade om tillgänglighet. Det har fixats extranycklar till hissen och det kommer även att 
finnas en manual som visar hur man kör hissen. Ytterdörren ska även få en automatisk     
dörröppnare. 
År 2023 är målet att bibliotek och byalag ska ha ett större samarbete. Biblioteket har sökt  
medel från kulturrådet. Vad skulle man kunna anordna som ”lockar” till byn. Det pågår ett 
forskningsprojekt - Cape - med syfte:”Hur får man igång folk att själva vara skapare?” 
Man skulle kunna ha ”brukar-dialog-kväll” - vad vill man ska hända i Glemmingebro. Syftet 
är då att samla byborna och lyssna på deras önskningar/behov, ett förslag skulle kunna vara att 
anordna en kulturnatt. 
Planerat samarbete är nu: Pubkväll 4/11, där biblioteket kommer att ställa ut böcker under   
detta tema. Även vid Barn och familjefestivalen i maj kommer biblioteket att finnas på plats. 
Byalaget kommer att bjuda in biblioteket vid några av våra styrelsemöte framöver. 

Tack Ing-Marie och Linda för ett bra möte och även ett stort tack till Agneta som idag bjöd på 
god äppelkaka. 

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 22.09.13 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Byalagskonto 36832 kr, och vi har fått 1500 kr till marschaller. Det har kommit in 10450 
kr i medlemsavgifter (165 personer). Teaterkonto 49340 kr. Ekonomin godkändes. 

4. Aktiviteter                                                                                               
-Teater: 15/10 ”Spökhistorier”, 52 personer har anmält sig. Några från byalagets styrelse 
kommer att hjälpa till med maten på fredagen.                                                                
16/10 ”En stackars liten haj”, 20 barn och12 vuxna kommer. Frukt kommer att sponsras. 
Dynor att sitta på har köpts in.                                                                                         - 
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”Barn och familjefestival”. Söndagen den 14/5 2023, kl 10-14.30. Förslag på budget = 
15000-20000 kr. Ska pröva att söka bidrag.                                                                                      
Pettson och Findus kommer (800 kr). Rösträtt - rätt att använda sin röst (4500 kr exkl 
moms). Johanna har förslag på att göra film. Egon föreslår att bjuda in någon från    
Sommarteatern. Andra förslag är ansiktsmålning, klä ut sig, Bollywood-dans.               
Gun har mailat andra byalag och berättat om vår idé. Åsa kommer att göra en samman-
ställning/ planering för denna dagen.                                                                                                                                                    
-Pubkväll 4/11 kl 19.00. Inbjudan har skickats ut. Egon har ordnat två stycken som spelar 
under kvällen. Historie quiz kommer det att bli. Gun fixar alla inköp till mat + alkoholfri 
dryck. Åsa fixar alkoholhaltig dryck.                                                                                        
-Valborg: Hagen vid eldningsplatsen kommer att plockas bort vid årsskiftet och därmed 
kan vi elda som planerat till valborg.                                                                                 

      
 5. Föreningsfrågor 
  Föräldraträff: Den 19/9. Inte så många var där och vi bestämmer oss därför för att lägga  
  detta vilade ett tag.                                                                                                               
  Handikapphissen i Medborgarhuset kommer att göras mer tillgänglig.                               
  Glas-skåpet vid Handlarn: Stig-Arne tar på sig att fixa till detta.                  
                                                   
6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 

7. Utemiljö                                                                                                                                     
  - Korsningen Trumlevägen - Klockarevägen. En bybo har lämnat in ”önskemål om        
  åtgärdsplan”. Denna lapp har skickats med en skrivelse till kommunen.                                          
  -Ogräs mellan träden vid Stamåkra är nu borttaget, och Gun har även passat på att klippa  
  buskarna vid gångstigen in till medborgarhuset.                                                                                                                                                 
  -Flaggstången vid Medborgarhuset är nu uppfräschad.                                                     
  -Mail från bybo har kommit in till styrelsen angående skötsel av grönytor, klippning av  
  buskar... Byalaget tar med sig detta för fortsatt diskussion. 

 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.                                                                                                          
       Samrådsmöte 10/10. Stig-Arne redovisar från mötet. Punkter som togs upp var bla budget, 
  busslinjer, spårarbete tåg sträckan Ystad-Simrishamn, anfallstaxan för nya avfallskärl,     
  landsbygdsstategin. Protokoll från mötet skickas ut till alla i styrelsen. Nästa möte är den  
  5/12 kl 15.00. Julmacka serveras.                                                                                          
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  Den 10/11är det träff med kommunen i Glemmingebro. Vi ska då ta upp/visa: Lekplatsen,  
  vad har man tänkt med stationshuset, idrottsplatsen. Alla punkterna kommer att mailas ut  
  till medlemmarna och den som vill får gärna medverka denna kväll. Åsa bokar lokalen  
  nere i Medborgarhuset. 
                         
 10. Övrigt.                                                                                                                                 
  Johanna informerar om att när mail skickas ut till alla medlemmar så får inte mailadresser  
  ligga synliga. De ska läggas som hemlig kopia. 

11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 8/11 kl 19.00 på Medborgarhuset i Glemmingebro 
                                         
 12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

 Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

 Åsa Håkansson.                                                                        Egon Holdt
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