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Styrelsemöte för Simris Byalag                 Protokoll nr 4, 2021 
 
 

 Tid: Tisdagen den 4 maj, kl 18.30 i Mats Wallgrens uterum. 
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,  
Lena Nydahl, Karin Lefvert och Lars Hägg. 
Ej närvarande: Fredric Ferrari. 
 

 
      § 1 Ekonomisk rapport 
 Johan informerade styrelsen att saldot nu är 51.600 kronor.  
 
      § 2 Protokoll nr 3, 2021 
 Föregående protokoll godkändes av styrelsen. 
 
      § 3 Medlemsavgift  
 Karin meddelade att ca 23 st medlemmar har betalat sin avgift efter vår 
 påminnelse. 
 
      § 4 Trafikgruppens rapport 

Trafikgruppen har via en kort skrivelse redogjort för dagsläget och inte mycket har 
hänt då de inte fått svar från Trafikverket. Vi beslöt att delegera Leaders 
utvecklingsprojekt till dem för om möjligt hitta andra vägar att säkra vägarna i 
kommunens byar. Bilägger Leaders ”upprop”. 
  

      § 5 Aktiviteter – Torsdagsboule, Midsommar, Årsmöte och Simrisdagen 
 

1) Boulespel på lekplatsen i Simris. 
Vi bestämde att om vädret är dåligt första torsdagen i månaden så bjuder inte 
byalaget på korv med tillbehör.  
Mats köper 40 korvar och bröd till torsdagen den 6 maj och är vädret otjänligt för 
grillning så fryser han in de inköpta varorna. Johan och Mats konfererar om vem 
som tar ansvar torsdagen den 3 juni. I övrigt sa vi att det inte måste vara en i 
styrelsen som tänder grillen. Allt som behövs finns i lådan vid boulebanan. Vi 
tyckte också att det ändå är bra om någon av oss är närvarande på torsdagarna. 
  
2) Midsommar 
Vi beslöt att ha samling kvällen före midsommarafton som vanligt men även detta 
år utan stångresning. 
 
3) Årsmötet och Simrisdagen 
Lena frågar Pia och Torbjörn om vi får vara i deras lokal även detta år. Planen är att 
hålla årsmöte första lördagen i augusti och om vi tar beslut om att ha en Simrisdag 
den dagen så tar vi ny ställning om plats för dessa aktiviteter. 
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      § 6 Informationsbrev 
 Vi beslöt att ha ett nytt styrelsemöte i början av juni för att ta beslut om innehåll i 
 nästa informationsbrev. Karin gör ett första utkast dessförinnan som vi kan utgå 
 ifrån.     
 
      § 7 Fotbollsplanen    

 Karin påtalade att fotbollsplanen i Simris blir en mindre sjö vid regnväder. Vi 
 ansåg alla att något bör göras. Annika åtog sig att kontakta kommunen i frågan. 

  
      § 8 Nya bänkar   
 Karin lyfte frågan om det inte är dags att införskaffa nya bänkar och syftar då på 
 bänkarna som står uppe bakom Grams Gård och på cykelvägen mot Simrislund. 
 Annika menade att det inte bör vara vår sak att införskaffa dessa bänkar utan att 
 det bör kommunen stå för. Hon åtog sig att även i den här frågan kontakta 
 kommunen vilket vi alla tyckte var en god idé. 
 
      § 9 Övriga frågor a) Utegym 
 Styrelsen har konstaterat att det bör finnas plats för ett mindre utegym vid sidan 
 om elhuset som står innanför staketet på lekplatsen. 
 Vi bestämde att vi ska skriva och fråga om det finns intresse för ett utegym vid 
 lekplatsen i Simris. Det gör vi i nästa informationsbrev. 

  
      § 10 Mötets avslutande 
 Vi tackade Mats för att vi kunde träffas med visst avstånd i hans uterum och hans 
 initiativ att denna gång även bjuda på kaffe med  dopp uppskattades av oss alla. 
 Annika föreslog att vi till nästa gång har med oss en stor bukett blommor till 
 familjen Wallgren som tack för deras generositet. Alla instämde i detta goda 
 förslag, dock med viss protest från Mats. Johan inhandlar buketten. 
 
      § 11 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte blir Onsdagen den 2 juni, kl 18.30 och även denna gång är vi i 
 Mats uterum. 
 
 
 
 
 
 

Annika Hallqvist, ordförande   Karin Lefvert, sekreterare 


