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Styrelsemöte för Simris Byalag                 Protokoll nr 2, 2018/19 

 

 Tid: 4 september 2018, kl 19.00 hos Karin Lefvert. 

 

 

Närvarande: Mats Wallgren, Lars Hägg, Johan Mannergren,  

Patrik Nilsson, Annika Hallqvist och Karin Lefvert. 

 

Ej närvarande: Margareta Torlegård. 

 

 

 

      § 1 Välkomsthälsning och en kort presentation av samtliga närvarande 

 Vi hälsade Patrik hjärtligt välkommen till Simris Byalags styrelse. Därefter  

gick vi laget runt och berättade lite kort om oss själva. 

 

      § 2 Föregående protokoll 

Årsmötesprotokoll och Konstituerande protokoll gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

      § 3 Reflektioner över årsmötet och samkvämet därefter  

Ett 50-tal medlemmar slöt upp på årsmötet, vilket vi tycker är en bra uppslutning. 

Samkvämet därefter blev mycket trevligt med underhållning av trubaduren Peter 

Hägg, som uppskattade att få besöka Simris, då han har sina rötter i byn. Han sjöng 

och spelade under stor uppskattning av de 55 vuxna och 7 barn som var med under 

kvällen. Vi åt och drack och umgicks, de sista gick inte förrän framåt midnatt och 

kvällen bjöd på mycket behagligt väder. Vårt lotteri bestod av 11 vinster, som 

samtliga var skänkta. Lottförsäljningen inbringade 3916 kronor.  

 

      § 4 Kassörens arbete framöver 

Johan har för avsikt att föra dubbel bokföring i kassabok. Han har träffat och stämt 

av med förre kassören Göran Karlsson dock kvarstår lite frågetecken. Johan 

kommer att kontakta Nordea och begära ett sista kontoutdrag för att veta att 

samarbetet med Nordea helt är avslutat. Dagen efter styrelsemötet har Johan stämt 

möte med en handläggare på Sparbanken Syd för att få svar på några frågor, bl a 

swish-frågan. 

 

      § 5 Hemsidan och Inplastningsmaskin 

Vi bestämde att byalagets inplastningsmaskin efterskänkes till Göran Karlsson och 

det köps in en ny sådan till byalaget. Karin verkställer detta. 

Karin informerade om att vi måste ta tag i vår hemsida. Den hålls inte aktuell på 

något sätt i nuläget och har varit ganska dålig en längre tid. Karin har kontaktat  

IT-Syd, som lade upp den till oss för några år sedan, och de bedömer kostnaden för 

sina tjänster framöver till ca 3000 kr/år. Alternativet är att ”skrota” hemsidan enligt 

Karin. 
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Styrelsen beslöt att vi behåller hemsidan och ber om IT-Syds hjälp. Uppdrogs till 

Karin att förse dem med aktuellt material och vara dess kontaktperson. 

 

      § 6 Parkeringsplatser i Simris 

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötesdeltagarna att undersöka möjligheten att 

kommunen ordnar en allmän parkeringsplats i byn. Flera personer på årsmötet 

klagade på hur svårt det är för gäster att parkera i byn. Uppdrogs till Johan att 

skriva en skrivelse till berörd personal på kommunen. 

 

      § 7 Höstarbete kring våra blomkrukor  

Margareta hälsade via Karin att hon har koll på krukorna och hon bedömde som 

att det inte är nödvändigt med några stora åtgärder nu i höst. Mats påtalade att han 

nog trodde att, den stora krukan i synnerhet, kanske bör åtgärdas lite mer och att 

det behövs lite ”karlakrafter” för detta. Han erbjöd sig att kontakta Margareta för 

att dryfta frågan mer ingående med henne.  

 

      § 8 Höstens aktiviteter och informationsbrev  

 Vi beslöt att hålla oss till våra traditionella höst/vinteraktiviteter, som är;  

• Österlen lyser, där vi som vanligt tänder marschaller vid och kring 

lekplatsen. Och ber våra bybor att smycka med ljus kring sina fastigheter.  

• Lucia med följe, uppdrogs till Lars att ansvara för detta och lämna besked i 

frågan i god tid före information ska gå ut till våra medlemmar i 

månadsskiftet okt/nov. 

• Juletid, bredvid våra blomkrukor pyntar vi med 3 st belysta julgranar. En 

belysning bör bytas ut. Johan frågar Knallen om han kan hjälpa oss med att 

tillverka 3 stabila julgransfötter. Johan ansvarar också för att belysningen är 

okej. 

• Nyårsfirande, där vi som så önskar firar in 12-slaget uppe på Grams Backe. 

 

Vi bestämde att två informationsbrev går ut under återstående år 2018. Det första 

innehåller lite allmän information kring årsmötet och vår ”Simrisdag” med 

information även om bankbyte mm. Detta brev går ut i månadsskiftet sept/okt. 

Nästa innehåller information om våra traditionella aktiviteter under hösten/vintern 

och en vädjan om ett fortsatt medlemskap i Simris Byalag under år 2019. Detta brev 

går ut månadsskiftet okt/nov. 

  

      § 9 20-års jubiléet 2019 

Vi spånade kring detta och vi var eniga om att samtliga i styrelsen måste redan nu 

börja att fundera – vad vill vi – vad kan vi – vad har vi råd med osv osv. Vi är 

överens om att vi kommer att fira detta under nästa års ”Simrisdag”.  

Mats lyfte frågan om en eventuell ”jubileumströja”, Mats frågar Helen vem som 

tryckte de som togs fram för ett antal år sedan. 

Karin lyfte frågan om eventuell lokal. Beslöts att Annika och Karin kollar med 

Nettleton-Hjärre om man möjligen kan göra någon aktivitet uppe på Grams Gård 

tillsammans med dem, som en aktivitet under dagen. 
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Vi får fundera och fortsätta att diskutera hur vi på bästa sätt kan ordna detta vårt 

jubileum. Fortsättning följer…. 

 

      §10 Övriga frågor   

a) Jourhavande på Boulemötena  b) Förfrågan om markstycke  c) Eon skyltar   

a) Annika föreslog att vi till kommande Boulesäsong ordnar ett löpande schema 

där vid varje tillfälle en styrelseledamot ansvarar för att vara närvarande och har 

med sig boule-klot. Och att vi organiserar kloten (ev köper några nya) för att få 

ordning på dess mönsterindelning. Samtliga i styrelsen fann detta vara ett utmärkt 

förslag som vi tar med oss till våren. 

b) Lars informerade om att en kvinna tagit kontakt med honom beträffande en bit 

mark nere vid stranden, som enligt henne skulle tillhöra oss. Lars har kontrollerat 

med en som är född, uppvuxen och fortfarande bor på norra delen i Brantevik. Han kände 
väl till att kommunen köpt eller övertagit marken, för att det skulle vara någon slags 

strandpark. Lars informerar kvinnan i frågan och hänvisar till kommunen för 
ytterligare uppgifter.  

c) Karin berättade att Eon tagit kontakt med henne angående placeringen av Eons 

skyltar gällande den lokalproducerade energin som gäller Simris. Vi var överens 

om att skyltarna kan sättas i anslutning till ”Simris-skylten” vid varje infart. Gäller 

ej vägen från Viarp till Simris. Det är dock Trafikverket som har sista ordet i frågan. 

 

      §11 Nästa styrelsemöte 

Vi bestämde att ha nästa styrelsemöte Tisdagen den 23 oktober, klockan 19.00 hos 

Johan. 

 

      §12 Mötet avslutades 

Karin avtackades för gott kaffe med hemlagad kaka och glass. 

 

 

 

 

Karin Lefvert, sekreterare  Lars Hägg, ordförande 


