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Styrelsemöte för Simris Byalag

Protokoll nr 3, 2019

Tid: 28 oktober 2019, kl 19 hos Annika Hallqvist.
Närvarande: Lars Hägg, Johan Mannergren,
Annika Hallqvist, Margareta Torlegård, Lena Nydahl och Karin Lefvert.
Ej närvarande: Mats Wallgren och Patrik Nilsson

§1

Föregående protokoll
Protokoll nr 3 gicks igenom och lades till handlingarna.

§2

Ekonomisk rapport
Johan meddelade att ekonomin ser i princip ut som vid föregående möte.
41.545 kronor finns och fordringar på 17.000 väntar vi fortfarande på. Karin lät
meddela att hon varit i kontakt med båda parter nyligen och att vi därmed hoppas
att pengarna snart ska vara i byalagets kassa.

§3

Röjning vid fastigheten mitt emot nya kyrkogården
Det har röjts och ser riktigt bra ut. Tomtbesittaren har anlitat hjälp för detta.

§4

OurGreenCar
Det har kommit ett mejl till användarna i byn angående fortsatt bilpool i byn
Simris. Vi beslöt att detta mejl läggs med i nästa informationsbrev som går ut till
medlemmar och samtliga brevlådor i Simris och Viarp med omnejd.

§5

Österlen lyser
Vi bestämde att Karin inhandlar 50 st marschaller på Coop. Vi, Annika, Margareta
och Karin träffas 17.30 utanför lekplatsen i Simris fredagen den 1/11 för att sätta ut
och tända dessa. Karin frågar också Patrik om han kan delta.

§6

Lucia
Lars meddelade att det är klart med Lucia till Simris kyrka. Det kommer ett följe till
kyrkan den 13 december kl 18.00. Det är Lions med Alvar Nilsson som arrangerar
och Lars tar kontakt med övriga berörda parter. Vi är mycket glada att denna fina
tradition fortsätter.
Vi beslöt också att till 1:a advent sätta upp 3 granar i anslutning till byns
blomkrukor. Johan ber Mats inhandla granar och Mats och Johan ställer i ordning
granarna med belysning den 30 november.

§7

Nyårsafton
Det bestämdes att vi i vårt nästa info-brev skriver som tidigare, att de som önskar
samlas uppe vid Grams backe runt 12-slaget för att tillsammans fira in det nya året.
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§8

Andra aktiviteter inom år 2019??
Vi ansåg det vara tillräckligt med aktiviteter för resten av år 2019.

§9

Informationsbrev, eventuell förändring – inte ut till alla??
Det beslöts att ett informationsbrev går ut kring den 10 - 15 november. Där
informerar vi om Lucia och Nyårsafton. Vi bestämde också att mejlet från
OurGreenCar ska läggas med i sin helhet som bilaga till detta brev.
Att Eon planerar en informationsträff för samtliga invånare, någon gång i mitten
av januari 2020, ska vi också nämna i detta brev.
Inbetalningskort för medlemsavgift år 2020 kommer också att ingå i detta brev.
Vidare bestämdes att vi även ska informera om att fr o m år 2020 kommer vi inte
att skicka brev till dem som inte bor i byn utan det informeras fortsättningsvis
endast via mejl och vår hemsida. Vi undantar givetvis de som inte har mejl eller
internet.
Vi kommer också i fortsättningen lägga ut våra informationsbrev i samtliga
brevlådor i Viarp och Simris med omnejd.

§10

Övriga frågor a) Store Hög i Viarp b) Eons projekt i Simris efter 2019?
a) Under de tre sammankomster som skett har det rensats rejält på och runt Store
Hög i Viarp. Lena informerade om att det blir ett sista, för denna gång,
arbetspass söndagen den 3 november mellan kl 09 – 11. Hon uttryckte sin
uppskattning att flera från Simris deltagit vid dessa träffar.
b) Karin informerade om att Eon planerar en informationsträff för samtliga
invånare, någon gång i mitten av januari 2020 för att där informera om deras
3-åriga projekt och hur det har eller kommer att avslutas.

§ 11

Mötets avslutande
Vi tackade Annika för gott kaffe och en jättegod hembakad äppelkaka.

§ 12

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls hos Patrik tisdagen den 28 januari 2020, kl 19.00.

Annika Hallqvist, ordförande

Karin Lefvert, sekreterare

