
1 
 

 
 

PROTOKOLL nr 3 från Simris byalags styrelsemöte  

tisdag 23 oktober 2018/19 hos Johan Mannergren. 

Närvarande: Johan, Karin, Mats, Lars, Patrik och Annika. 

 

- Genomgång av protokoll nr.2 (4 sept. 2018). 

- Hemsidan är bra. Tack till Paula Hägg för alla foton! 

- Parkeringsplatser i Simris: Johan har skrivit till 

kommunen och påtalat behovet av parkeringsplatser i 

Simris. (Bifogas) 

- Lucia i Simris: Lars ska få besked av Rolf Birgersson i 

morgon 24 oktober.  

- Julgransfötter/julgranar: 3 st finns hos Johan. Behöver vi 

nya? Johan pratar med ”Knallen” om han kan göra nya 

eller förbättra de gamla. Granarna sätts upp lördag 1 

december, Johan ansvarar. Johan kollar om 

belysningarna är OK. 

- Informationsbrev: Karin har gjort ett förslag som vi 

godkänner med vissa små tillägg/ändringar. Karin skriver 

informationsbrevet och Mats delar ut ca 120 st. i 

november. (Bifogas) 

- Inbjudan till höstmöte ”Hela Sverige ska leva”: inställt. 

- Mejl från medlem Eva Nordström: vi svarar att de pengar 

som byalaget förfogar över kommer att användas för 

kommande evenemang. 

- 20-års-jubiléet på Simrisdagen den 3 augusti 2019. Vi har 

en del förslag redan nu: ”Getingarna” spelar, ”husesyn” 

på Grams gård, nya Stup, Lena Alebo. Vi beslutar att 

Karin ska boka in Lena Alebo som erbjudit sig att prata 
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om Simris-utgrävningarna och visa diabilder. Om vi blir 

många kan vi fråga Nordhs om vi kan sätta upp tält på 

ängen vid Toftavägen. Karin frågar E.on om de vill 

sponsra. För övrigt funderar vi vidare. 

- Lamineringsmaskin inköpt till byalaget. Lånas gärna ut. 

- Övriga frågor: 

- Johan meddelar att Nordeakontot nu är avslutat. 

- Lars har fått mejl från Jennifer som vill ha kontakt med 

byalaget ang. Simris vindkraft/solceller. (EU-finansierat 

Leader-projekt). Karin kontaktar Jennifer. 

- Belysning lekplats/boulebana: Johan gör ett utkast till 

skrivelse till kommunen där vi framställer önskemål om 

att parkbelysning, kopplad till gatubelysningen, sätts upp  

på lekplatsen/boulebanan. 

 

Nästa styrelsemöte tisdag 19 februari kl. 19 hemma hos 

Patrik på Smedjevägen 9 D. 

 

27 oktober: tillägg till styrelseprotokollet:  

Luciatåg i Simris kyrka 13 december kl. 18.00.  

Luciatåget består av högstadieelever från Sofiaskolan i 

Rörum. Kyrkoherde Mats Hagelin håller en luciaandakt. 

 

 

 

 

Annika Hallqvist  Lars Hägg 

sekreterare   ordförande 


