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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-11-08 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 22.10.11 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Byalagskonto 39262 kr. Pubkvällen gick +460 kr.                                                            
Teaterkonto 38839 kr. Ekonomin godkändes. 

4. Aktiviteter                                                                                               
-Vuxenteater 15/10. 60 personer var där, och alla var nöjda. Bra föreställning och god      
3-rätters meny.                                                                                                                                       
-Barnteater 16/10. Både barn och vuxna tyckte det var en bra föreställning.                         
- ”Barn och familjefestival”: Söndagen den 14/5 2023, kl 10-14.30. Planeringen fortsätter. 
Gun bokar ”Pettson o Findus”(800 kr) och Bollywood dance (1000 kr). Åsa ska höra om 
scouterna vill vara med denna dagen och hålla i några aktiviteter. Synteleje ska informeras 
och kanske vill barnen där göra en liten utställning. Johanna ska ordna kläder så att barnen 
kan få klä ut sig. Håkan ska tillfrågas om vi får vara på gräsplanen vid brandstationen. 
Vägen vid brandstationen bör stängas av. Vi ska höra med de andra byalagen om de har 
förslag på aktiviteter, föreningar, personer, tex Sanna Halapi. Åsa kommer att ha allt som 
planeras inför denna dagen på separat dokument.                                                          
-Pubkväll: Cirka 60 personer var där. Hamburgare och korv var uppskattat och ölen tog 
slut. Linus Holdt Lorentzon spelade och ordnade quiz. Detta var mycket uppskattat och 
han får gärna komma tillbaka. Nästa gång vi har pubkväll så kom en önskan från        
medlemmar att vi även ska sälja kaffe/te och en liten kaka.                                                                                                                                                                         

      
 5. Föreningsfrågor                                                                                                               
  Handikapphissen i Medborgarhuset är ännu inte åtgärdad.                                              
  Glasskåpet vid Handlarn: Stig-Arne kommer att fixa till detta.                  
                                                   
6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 
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7. Utemiljö                                                                                                                                     
  - Egon informerar om att kommunen grävt upp buskarna vid Ivarssons och att det bara  
  kommer att vara gräs där.                                                                                                         
  - Då det nyligen varit en olycka i byn så kom frågan upp ”Hur kan vi förbättra vägen      
  genom byn?” Kan byalaget göra något? Vi bestämmer att vi kallar byborna till ett möte i  
  Medborgarhuset den 24/11 kl 18.00. Information läggs ut på Facebook och hemsidan. 

8. Byalagsrådet                                                                                                                     
  Stig-Arne o Egon var på BLR mötet den 24/10. Man diskuterade kollektivtrafiken,    
  landsbygdsstrategin, utvärdering av partiledarutfrågningen, byavandring, och varje     
  byalag fick presentera vad de har på gång framöver. Nästa BLR = Årsmöte, 6/2 2023. 
  
 9. Kommunala frågor.                                                                                                          
       Nästa samrådsmöte är den 5/12 kl 15.00. Julmacka serveras.                                                                                         
  Den 10/11är det träff med kommunen i Glemmingebro. Samling kl 17.00 vid lekplatsen.  
  Kaffe/te och vetelängd fixas. 
                         
 10. Övrigt.                                                                                                                                 
  Kurt-Åke Linde, vice ordf Ystads pensionärsråd har bjudit in P-O Lind och Håkan  
  Damm till Räfsan, lunch, den 17/11. Räfsans framtid?                                                        
  Ett mail har kommit till byalaget angående cykelväg från Glemmingebro till Kabusa.    
  Byalaget har tidigare ställt denna frågan till kommunen utan resultat, och väljer därför att  
  inte ta upp frågan just nu. Byalaget hänvisar till vad som står i landsbygdsstrategin.       
  Egon kommer med ett förslag på att 1-2 representanter från styrelsen ska finnas              
  tillgängliga i Medborgarhuset någon timme/månad för att svara på frågor och ta emot   
  funderingar, önskemål från byborna. 

11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 6/12 kl 18.00 på Medborgarhuset i Glemmingebro. Vid detta  
  möte passar vi på att äta en liten julmacka. 
                                         
 12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

 Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

 Åsa Håkansson.                                                                        Egon Holdt
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