Styrelsemöte för Simris Byalag

Protokoll nr 5, 2020
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Tid: 4 mars 2020, kl 19.00 hos Patrik Nilsson.
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,
Margareta Torlegård, Lars Hägg, Lena Nydahl, Karin Lefvert och Patrik Nilsson.

§1

Föregående protokoll
Protokoll nr 4 gicks igenom och lades till handlingarna.

§2

Ekonomisk rapport
Johan meddelade att Simris Byalag har 62.514 kronor och han informerade oss om
att han betalat 800 kr till JUF = Jordbrukare UngdomsFörbund för de bänkar och
bord vi fick låna till vårt 20-årsjubileum den 3 augusti 2019.

§3

Antal medlemmar i nuläget
Karin rapporterade att i dagsläget har hon noterat att 39 medlemmar har betalat
200 kronor, 25 st har betalat 100 kr och 14 st har betalat 50 kronor. Med det sätt vi
tillämpar medlemsräkningen så blir detta ca 195 medlemmar.
Johan erbjöd sig att mejla ut en lista till samtliga i styrelsen över vilka medlemmar
som betalat hittills för 2020. Vi ansåg det vara tillräckligt många som inte betalat för
att lägga med en påminnelse i vårt nästa informationsbrev.

§4

Belysning och Boulebana på lekplatsen
Johan har fått svar ifrån kommunen att det kommer representanter från kommunen
till lekplatsen den 12 mars, klockan 13.30. Vi bestämde att Annika, Mats och Karin
närvarar från styrelsen och att även Lars Lefvert, som ”boulekunnig” är med på
mötet.

§5

Målade elskåp i Simris
Efter genomgång av det svar vi fått från E.on, som äger skåpen, så beslöt vi efter
viss diskussion att avsluta detta ärende utan åtgärd och Karin meddelar personen
som lyft frågan om vårt beslut.

§6

Representera Simris Byalag
Karin fick frågan av E.on under december 2019 om hon ville representera Simris by
då E.on under en konferens i Malmö den 5 mars skulle presentera sitt
”Simrisprojekt”, som avslutades den 31 december 2019. Karin fick styrelsens
godkännande att närvara och därmed representera Simris by.

§7

Samarbete Simris och Viarp
Man har i Viarp så smått börjat diskutera om man ska ”väcka liv” i Viarps vilande
byalag eller alternativt gå upp i Simris Byalag. Vi diskuterade detta och beslöt att
Lena ”lobbar” vidare i Viarp och återkommer i frågan.
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Lena informerade också om att ingen från Österlens museum kunde komma på
Valborgsmässoafton och berätta om Store Hög. Lena frågar Eilert Johansson om
han kan berätta om livet i Viarp. Eilert har levt i Viarp i hela sitt liv. Vi beslöt att
köpa cementring/ar, som krukor till Viarp om Viarpsborna så önskar. Lena
undersöker om intresse finns och var de eventuellt skall placeras. Hon frågar också
om Simris Byalag ska ta med inbjudan till Valborgsfirande i sitt nästa informationsbrev och Lena meddelar Karin.
§8

Innehåll i nästa Informationsbrev
Eventuellt då om Valborgsfirandet i Viarp. Karin får besked från Lena. Vi
bestämde att Boulespelet startar Torsdagen den 7 maj och då bjuder vi på korv med
bröd. Dryck tar var och en med sig. Påminnelse om medlemsavgift för 2020. Det
blir också troligen två bifogade skrivelser, ett från E.on angående avslutningsmöte
för ”Simris-projektet” för samtliga bybor. Och ett från två civilingenjörsstudenter
vid Uppsala Universitet. De ska skriva en C-uppsats nu i vår om det lokala energisystemet i Simris och de vill gärna bifoga en enkät med frågor till byborna i Simris.

§9

Övriga frågor

a) Grannsamverkan

b) 40km/tim

a) Annika lyfte frågan om grannsamverkan och övriga i styrelsen biföll och bad
Annika ta kontakt med Birthe Parkhagen hos polisen i Simrishamn om ett
informationsmöte i byn.
b) Karin har läst att man från Simrishamns kommun ska kontrollera hur man i
olika byar följer fartgränsen 40 km/tim. Karin lyfte frågan då hon tycker att
Simris by i allra högsta grad borde ingå i de byar som kommunen ska
kontrollera, då byn är en genomfartsby för bl a de som kör till och ifrån Borrby.
Karin fick i uppgift att höra sig för i kommunen vem man ska tala med i detta
ärende.
§10

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämde vi blir Tisdagen den 12 maj 2020, klockan 19.00 hos
Lars Hägg. Mats Wallgren är reserv om något inträffar och Lars inte kan.

§ 11

Mötets avslutande
Vi tackade Patrik för gott kaffe med tillhörande smaskiga wienerbröd.

Annika Hallqvist, ordförande

Karin Lefvert, sekreterare

