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Styrelsemöte för Simris Byalag                 Protokoll nr 4, 2020 
 
 

 Tid: 28 januari 2020, kl 19.00 hos Lena Nydahl. 
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,  
Margareta Torlegård, Lars Hägg, Lena Nydahl och Karin Lefvert. 
Ej närvarande: Patrik Nilsson. 
 

 
 
      § 1 Föregående protokoll 

Protokoll nr 3 gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
      § 2 Ekonomisk rapport  

Johan meddelade att Simris Byalag har 62.860 kronor och han informerade oss om 
att vi skänkt 1.000 kr till kyrkan för att de upplåter kyrkan för det traditionsenliga 
luciafirandet år efter år. 
Det är fortfarande oklart vem som ska ta emot de 800 kr som det kostar att hyra de 
bord och bänkar som vi hade på vårt 20-årsjubileum. Mats hör med Christoffer 
Månsson och meddelar Johan vad som ska gälla. Mats ska också fråga Christoffer 
om han vill bli omnämnd i Jordbrukare Ungdomens Förbunds tidskrift.  
  

      § 3 Kommunens 5000 kr för utsmyckning 
Margareta meddelade att hon har 1000 kronor kvar i den pott hon erhållit av 
kassören att handla för år 2019. Det beslöts att Margareta lämnar över sina kvitton 
till Johan och så gör Johan en bedömning om vi ska söka pengar för år 2020. 
Han mejlar styrelsen och informerar huruvida vi sökt och fått pengar för år 2019. 
Det kom också upp ett förslag att vi kanske ska inhandla ett cementrör med plantor 
till byn Viarp. Vi bestämde att Lena undersöker med byborna vad de tycker om 
detta förslag innan vi inhandlar något för Viarp. 
 

      § 4 Återvinningsstation i Simris 
En bybo har bett styrelsen att ta upp frågan om vi ska arbeta för att få en 
återvinningsstation till byn. Vi i styrelsen var helt överens om att en placering av 
sådana stationer passar bäst i anslutning till större butiker och definitivt inte inne i 
en mindre by. Det uppstår oljud när man t ex kastar glas i behållarna, risken är stor 
att det drar till sig råttor och andra ”hungriga” djur. Vi beslöt att Annika meddelar 
vederbörande invånare och hänvisar till detta protokoll som läggs ut på vår 
hemsida. 
   

      § 5 Belysning på lekplatsen 
Johan har fått besked att det tidigast kan ske 2020 eller 2021. Mats frågade om vi 
hört något angående en boulebana till? Johan har inte hört något och han stöter på 
och återkommer i frågan. 
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      § 6 Målade elskåp i Simris 
Karin informerade om ett brev som låg i vår ”brevlåda” vid anslagstavlan där en 
ungdom undrar om vi inte kunde arbeta för att även elskåpen i Simris kunde 
utsmyckas av konstnärer så som det är gjort i Simrishamn.  
Vi resonerade och tyckte att idén är trevlig men att vi måste börja med att fråga 
Eon som äger elskåpen. Detta uppdrogs till Karin. Vi bordlade frågan och 
återkommer vid nästa möte. 
   

      § 7 Fira midsommar på midsommarafton 
En byinvånare har väckt frågan om vi inte ska hålla vårt midsommarfirande på 
självaste aftonen istället. Så har skett tidigare men vi i dåvarande styrelse ändrade 
till kvällen före (alltså alltid på torsdagskvällen). Vi resonerade kring frågan och 
kom fram till att vi inte kan konkurrera med de andra byarna och Backåkra om 
detta firande. Vi konstaterade också att vi numera blivit fler och fler som kommer 
till vårt firande på lekplatsen i Simris. Vi beslöt att hålla fast vid ”torsdagskvällen”. 
   

      § 8 Eon:s information till byborna ang det avslutade projektet. 
Karin informerade styrelsen att Eon skjutit fram sin informationsträff för Simris 
invånare till i mitten av mars. Karin har kontakt med Eon och fick i uppgift att 
fråga 1) Ska elskåpet för billaddning stå kvar vid kyrkan? 2) Är målning av elskåp i 
byn okej? 3) Ska vi ha med information om Eons infoträff i vårt brev som går ut i 
mitten av mars? 

 
      § 9 Aktiviteter i vår 

Lena föreslog att vi kanske kan bjuda in Lena Alebo till Valborgsmässoaftonen vid 
Store hög och att hon kan berätta om denna hög. Efter höstens röjning ligger 
massor av sly, grenar mm som antingen bör eldas upp snarligen eller helst forslas 
bort. Lena lyssnar med bl a Lars Nordh om hur man bäst hanterar detta. Lena hör 
också med Viarpsborna vad de tycker om ovanstående förslag. Vi återkommer i 
frågan. 
 

      §10 Informationsbrev med bl a påminnelse om medlemsavgift  
Vi bestämde att nästa informationsbrev utgår i mitten av mars och att vi tar beslut 
om dess innehåll i nästa styrelsemöte. 
 

      § 11 Nästa styrelsemöte 
 Vi beslöt att nästa styrelsemöte blir onsdagen den 4 mars, kl 19.00 hos Patrik. 
 (Kan inte Patrik så blir mötet hos Lars) 
 
      § 12 Mötets avslutande 

Vi tackade Lena för att hon med så kort varsel ställde upp och bjöd in oss med god 
skaffning!  

 
 

Annika Hallqvist, ordförande   Karin Lefvert, sekreterare 


