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Styrelsemöte i Simris byalag 24 september 2019 

hos Karin. 

Ordförande Karin Lefvert 

Sekreterare Annika Hallqvist 

Närvarande: Johan Mannergren, Mats Wallgren, Patrik Nilsson, Lars 

Hägg, Karin Lefvert, Annika Hallqvist och Lena Nydahl, adjungerad. 

 

§1    Konstituerande av styrelsen (se separat protokoll). 

§2    Genomgång av årsmötesprotokoll. Lägges till handlingarna. 

§3    Reflektioner över årsmötet och samkvämet därefter. Ca 50 

personer deltog i årsmötet hos Wallner. Vi konstaterar att det var 

mycket god uppslutning på festen på Grams gård, vi var över 100 

personer. Vi har bara nåtts av positiva omdömen. 

§4    Ekonomisk rapport. Johan Mannergren (kassör) redogör för det 

ekonomiska utfallet efter Simrisdagen. (Bilaga 1). 

§5    Medlemsantalet. Vi är 262 medlemmar. 10 nya familjer 2019. 

§6    Uppdraget från årsmötet. ”beslutade årsmötet att styrelsen ska 

arbeta fram förslag till trafiksäkerhetsåtgärder avseende både Simris 

och Viarp. Förslaget ska delges medlemmarna för synpunkter innan 

beslut fattas om vidare åtgärder.” Vi diskuterade både hur farten 

genom samhällena kan dämpas och att skymmande växtlighet 

behöver tas bort. Mats åtog sig att prata med Bosse om skymmande 

växtlighet i svängen vid kyrkogården. Frågan bordlades för vidare 

diskussioner. 

Vi uppmanar alla som har bra förslag ang. trafiksituationen i Simris 

och Viarp att skriva till kommunen och/eller vägverket. Skicka gärna 

skrivelsen till byalaget för kännedom.  
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§7    Österlen lyser. Byalaget uppmanar alla boende som vill att sätta 

ut marschaller och/eller annan belysning på fredagen den 1 

november. Styrelsen sätter marschaller vid lekplatsen/lilla torget.  

 

§8    Höstens övriga aktiviteter. Inga planerade boulespel, men de 

som vill låna byalagets bouleklot kan höra av sig till Annika Hallqvist, 

Johan Mannergren eller Karin Lefvert. 

Lucia diskuteras vid nästa styrelsemöte. 

 

§9    Övriga frågor.  

-Det skulle vara trevligt om någon ville skriva om Grams gård: historik 

och om personer som bott där. Ingen i styrelsen kan åta sig det. 

-Vi önskar utökning av boulebanan p.g.a. det ökade intresset att 

spela. Johan åtar sig att skriva ett förslag, som kan skickas till 

kommunen. 

-Lördagen den 12 oktober ska Store Hög utanför Viarp röjas. Alla som 

vill hjälpa till kan komma dit vid 10-tiden. Tag gärna med röjsåg o.dyl. 

Lappar sätts upp i Viarp och Simris. Även information om Österlen 

lyser. 

 

§10    Nästa styrelsemöte. Måndagen den 28 oktober 19.00 hos 

Annika Hallqvist. 

 

 

Karin Lefvert   Annika Halqvist 

Ordförande   Sekreterare 


