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Styrelsemöte för Simris Byalag

Protokoll nr 4, 2019

Tid: 19 februari 2019, kl 19.00 hos Annika Hallqvist.
Närvarande: Mats Wallgren, Margareta Torlegård, Johan Mannergren,
Annika Hallqvist och Karin Lefvert.
Ej närvarande: Lars Hägg och Patrik Nilsson

§1

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

§2

Ekonomisk rapport
Johan meddelade att det var ca 50 000 kr på bankkontot när han tog över efter
Göran. Dagens saldo är ca 57 000 kr.

§3

Kommunens utsmyckningsbidrag
Vi beslöt att de 5000 kr som kommunen bidrar med för utsmyckning i byarna ska
vi fördela enligt följande: 2000 kr för blommor, jord mm. 1000 kr för marschaller,
1000 kr för julgranar och 1000 kr för klängväxt alternativt blommor på lekplatsen.

§4

Förnyelse av byalagets hemsida
Mötet bestämde att vi förnyar vår hemsida ytterligare ett steg. Vi lägger till och tar
bort ett par menyknappar. Karin gör detta i samråd med Jonas på IT-Syd. Karin
återkopplar till styrelsen innan förändringen sker. Vi beslöt att fr o m senaste
årsmötesprotokollet så ska samtliga protokoll och ev skrivelser till olika instanser
redovisas på hemsidan och detta ska ske kontinuerligt framöver.
Vidare så bestämde vi att istället för menyknappen ”länkar” så ska där stå ”Våra
företag” och där kan de företag som finns i Simris och Viarp, som önskar, ha en
länk till hemsida, e-mejl, telefonnummer eller vad man väljer.

§5

Skrivelser till kommunen
Johan har erhållit ett tydligt svar från kommunen vad gäller vår förfrågan om fler
allmänna parkeringsplatser i Simris. Svaret innebär i klartext att det INTE är
kommunens skyldighet att ordna p-platser i byn och att de tre platser som finns
kan bli timbestämda och det blir en klar försämring mot det som gäller idag. Vi
bestämde därmed att Johan meddelar att vi tar tillbaka vår förfrågan om ytterligare
p-platser.
Skrivelsen som gäller belysning på lekplatsen har uppfattats (av någon?) som ett
medborgarförslag?! Johan tror att detta är ett missförstånd men om så är fallet att
någon ifrån byalagets styrelse blir kallad till det fullmäktigemöte där frågan tas
upp så utsågs Johan att företräda Simris Byalag i detta ärende.
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§6

Busshållplatsen Simris - Bjärsjövägen
De närvarande på mötet erhöll en kopia på en skrivelse som gått till:
Jeanette Ovesson, Kommunalråd, Linus Eriksson, Skånetrafiken och Lars Mohlin,
Ystad Allehanda och som undertecknats av Stefan Forsmark, Viarpsvägen 25,
Simrishamn.
Denna skrivelse innehåller en mycket utförlig beskrivning och argumenterar för att
man INTE ska lägga ner ovanstående busshållplats. Beslutsfattarna i frågan har
meddelat via medierna att man ska se över detta förslag ytterligare och återkomma
i frågan. Vi beslöt därmed att Johan skriver ett kort inlägg från Simris Byalag att vi
ställer oss bakom det som står i Stefan Forsmarks skrivelse.

§7

Sponsring alternativ Bidrag till Simris Byalag
Efter en längre diskussion i frågan så beslöt vi att Simris Byalag inte tar emot
sponsring. Däremot tar vi gärna emot bidrag till olika aktiviteter. T ex i år då vi
firar 20-årsjubileum.

§8

Påminnelse om medlemsavgift
Efter Karin gått igenom listan på betalningar, som hon fick av Johan på mötet, så
ser hon vad som är bäst att göra vad gäller påminnelse till dem som inte betalat
medlemsavgift. Hon meddelar styrelsen vad som görs och ber om hjälp om det
behövs. Påminnelse bör gå ut senast månadsskiftet feb/mars.

§9

Boulespelet framöver
Ett förslag har framkommit från Karins man Lasse, han föreslår att man ordnar
Bouletävling mellan våra större gator/vägar i byn. Några deltagare som vi i
styrelsen tillfrågat är med och tävlar. Detta föll inte i så god jord och efter en
mindre diskussion beslöt vi att bordlägga frågan och att vi i styrelsen fortsätter att
fundera på hur vi ska locka flera till spel på vår bana.

§10

20-års jubiléet
Vi diskuterade detta och inget bestämdes då vi måste utkristallisera vad som är
görligt och vad vi vill och kan göra!! En minneslapp i frågan skrivs och lämnas
separat till styrelsen.

§11

Övriga frågor
Det förelåg inga övriga frågor.

§12

Nästa styrelsemöte
Vi bestämde nästa möte till Tisdagen den 26 mars, kl 19 hos Patrik Nilsson och kan
inte han så är vi hos Mats Wallgren.

§ 13

Mötets avslutande
Vi tackade Annika för gott kaffe och hembakt jättegott bröd!

Karin Lefvert, sekreterare

Johan Mannergren, kassör

