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Styrelsemöte för Simris Byalag                 Protokoll nr 5, 2019 

 

 

 Tid: 23 mars 2019, kl 14.00 hos Patrik Nilsson. 

 

Närvarande: Mats Wallgren, Lars Hägg, Johan Mannergren,  

Annika Hallqvist, Patrik Nilsson och Karin Lefvert. 

 

Ej närvarande: Margareta Torlegård 

 

 

      § 1 Föregående protokoll 

 Protokoll nr 4 gicks igenom och lades till handlingarna. 

  

      § 2 Ekonomisk rapport  

Johan meddelade att dagens saldo är ca 58 920 kr. 

 

      § 3 Hemsidans uppdatering 

Vi ansåg den vara bra nu och sa vidare att vi ska informera i nästa 

informationsbrev om att vi tagit med protokoll och skrivelser fr o m årsmötet 2018. 

  

      § 4 Eons Elbil-pool med laddstolpe 

Vi diskuterade frågan och efter en enskild persons klagomål till Eon så har Eon 

stängt av ljusreklamen under den mörka delen av dygnet. Så får det nu vara under 

återstoden av Eons projekt här i byn Simris. 

 

      § 5 Förfrågan från Eon 

Karin informerade om att Eon hört sig för om byalaget kommer att ha någon 

aktivitet, som samlar byborna den närmaste tiden. Det tidigaste vi kommer att ha 

är uppstart av Boulespel den 2 maj. Vi beslöt att föreslå Eon att de kallar till 

samling på egen hand och att de som tidigare hör sig för med Rogers Bil alternativt 

Galleri Thomas Wallner.  

 

      § 6 Aktiviteter framöver utöver Simrisdagen 

a) Boulespel 

Det bestämdes att vi startar Boulesäsongen den 2 maj, kl 18.00 och då bjuder 

byalaget på öl och grillad korv. Då tävlar vi inte utan det blir en ”prova på 

afton”. 

b) Midsommarfirande 

Vi firar midsommar traditionsenligt kvällen före midsommarafton och det blir i 

år torsdagen den 20 juni, kl 18.00. Vi beslöt att Karin frågar ”vår” eminente 

dragspelare Dan Regnander om han som vanligt är vänlig och ställer upp. 

  

      § 7 Nya medlemsavgifter efter påminnelse 

Drygt 20 påminnelser har gått ut till tidigare medlemmar och 9 stycken har till dags 

datum hörsammat vår önskan om medlemsavgift för år 2019.  
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      § 8 20-årsjubiléet / Simrisdagen  

Vi konstaterade att vi börjar få en viss struktur över innehållet för vårt jubileum. Vi 

bestämde att gå ut med ett informationsbrev den 17 – 18 april där vi kommer att 

berätta om innehållet i stort men att detaljerad information med anmälan kommer 

ut senare under sommaren.  

Årsmötet kommer att hållas samma dag, den 3 augusti 2019. 

Vidare resonerade vi kring ev barnaktiviteter denna dag. Vi kom fram till att vi ska 

vädja till byns barnfamiljer att fundera kring detta och ev ordna något för byns 

barn. Detta kommer att stå i kommande informationsbrev. (Separat minnesanteck-

ning skrivs och lämnas till styrelsen ledamöter.) 

 

      § 9 Övriga frågor - Säkerheten på lekplatsen i Simris 

Styrelsen har tidigare påpekat till kommunen att lekplatsen inte är säker för barn 

då det är öppet in mot den angränsande fastigheten som ligger på Byadamms-

vägen. Fastighetsägaren satte upp ett eget staket men det är fortfarande ett hål 

öppet där barn lätt kan springa ut och Byadammsvägen är periodvis ganska hårt 

trafikerad just där då närmaste granne till fastigheten är Handelsträdgården. Vi 

beslöt att Karin kontaktar landskapsarkitekt Anna Bartels och rådfrågar vad som 

kan göras. Vi ska också prata med ägaren till den angränsande fastigheten om hur 

vi kan utforma ett staket eller en häck på bästa sätt så utsikten från lekplatsen blir 

mer estetiskt tilltalande. 

 

      §12 Nästa styrelsemöte 

Vi bestämde att ha ett arbetsmöte hos Mats på annandag Påsk klockan 16 - 17.  

 

      § 13 Mötets avslutande 

 Vi tackade Patrik för gott kaffe med bröd! 

 

 

 

 

Karin Lefvert, sekreterare  Johan Mannergren, kassör 


