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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2023-01-10 

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

Ej. Närvarande: Gun Mårtensson 

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna.                                                                                                        
Vi hälsade också Sebastian välkommen till mötet. 

2. Föregående mötesprotokoll 22.12.06 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Byalagskonto 32476 kr. 2000 kr har nu betalat in till UNHCR, Ukraina.                       
Ekonomin godkändes. 

4. Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                    
- ”Barn och familjefestival”: Söndagen den 14/5 2023, kl 10-14.30.  Planeringen fortsätter 
och alla har sina uppdrag att fixa, boka eller ta reda på saker till nästa möte. Se separat            
dokument. Tina kommer att göra en karta över området så vi ser hur de olika aktiviteterna 
är fördelade. Åsa mailar Gun och frågar om hon skickat mail till de andra byalagen. Den 
14/2 pratar vi med biblioteket och hör om deras planer för denna dagen.                                                                                                                                                                         

      
 5. Föreningsfrågor                                                                                                               
  -Årsmöte: Onsd den 8/3 kl. 18.30. Åsa bokar lokal. Stig-Arne och Tina ser till att            
  information om årsmötet kommer ut på facebook, hemsidan och lapp på anslagstavlor i  
  byn 2 veckor innan mötet.Vi ska fråga Gästhärbärget om de vill komma och prata om sin  
  verksamhet. Olika förslag på ”årets byalagare” finns och vi bestämmer vem det blir vid  
  nästa styrelsemöte.                                                                                                                      
  -Den 23/1 kl 16.00-18.00 kommer representanter från byalaget (Egon och Stig-Arne) vara  
  tillgängliga på Medborgarhuset för att ta emot frågor som berör byn. 

6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 
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7. Utemiljö                                                                                                                                     
  - Två lampor under trädet vid Medborgarhuset är trasiga. Agneta anmäler detta till      
  kommunen.                                                                                                                        
  - Det har blivit stora vattensamlingar vid Räfsan. Stig-Arne och Monica anmäler detta till  
  kommunen.                                                                                           

8. Byalagsrådet                                                                                                                      
  Årsmöte den 6/2. Ytterligare information har ännu inte kommit. Åsa anmäler Stig-Arne  
  och Egon när information om mötet kommer. 
  
 9. Kommunala frågor.                                                                                                          
       Samrådsmöte. Datum för nästa möte har vi inte fått än. 
  
10. Övrigt.                                                                                                                                 
  -Kommunen ordnade barnteater på Medborgarhuset den 4/1. Det var Obanteatern som  
  körde föreställningen ”Det var det fräckaste”. IngMarie på biblioteket har meddelat att det 
  var uppskattat och många familjer var där. 
  -Kommunen håller på att göra en kartläggning över alla ödehus. Byalaget väntar med att  
  skicka in något angående detta , eftersom informationen från kommunen är lite otydlig  
  och osäker. 
  - Vi har fått mail från Göran Björk, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden,          
  angående hans funderingar om Räfsans och Syntelejes framtid. Egon kommer att svara på  
  detta mail 

11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 14/2 kl 18.00 på Medborgarhuset i Glemmingebro.  
                                         
 12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

 Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

 Åsa Håkansson.                                                                        Egon Holdt
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