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Styrelsemöte för Simris Byalag   Protokoll nr 5, 2021 
 
 

 Tid: Onsdagen den 2 juni, kl 18.30 i Mats Wallgrens uterum. 
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,  
Lena Nydahl, Fredric Ferrari och Lars Hägg. 
Ej närvarande: Karin Lefvert 
 

 
      § 1 Protokoll nr 4, 2021 
 Föregående protokoll godkändes av styrelsen. 
 
      § 2 Ekonomisk rapport 
 Johan informerade styrelsen att saldot nu är 51.522 kronor. Sedan förra 
 styrelsemöte har tre nya medlemmar tillkommit 
 
      § 3 Informationsbrev – innehåll och utskick 
 Karins förslag till informationsbrev diskuterades och godkändes med följande 
 tillägg. 
  BOULESPEL 
 De som spelar kommer gärna lite tidigare så vi ändrar starten från 18,30 till klockan 
 18,00 från och med den 1 juli och den som önskar är välkommen när som på 
 torsdagar. Väderleksutsikterna är svåra att förutse och det blir då också svårt att 
 hantera inköp av korv så styrelsen beslutar att fr o m 1 juli inte längre 
 tillhandahålla korv för grillning. Den som önskar grilla kan naturligtvis göra det. 
 Styrelsen ser till att det finns grillkol och tändvätska på plats och den som först är 
 på plats tänder grillen. 
 TILLÄGG: För såväl trafiksäkerhetens skull som framkomlighetens är det viktigt 
 att häckar som vetter mot gatan klipps och att bilar parkeras på den ena sidan av 
 bygatorna. 
 Invasiva växter: Av största vikt är att hålla kontroll på förekomsten av Parkslide (en 
 ytterst invasiv växt). För närvarande verkar den inte finnas i Simris men i byarna 
 i närheten och den sprider sig snabbt. Mer info om Parkslide finns på 
 https://www.naturvardsverket.se/ 
 
      § 4 Årsmöte och Simrisdag 
 Lena har kollat med Pia Thulin och Torbjörn Lundahl som är positiva till att 
 årsmötet även i år hålls i deras lada i Viarp. Årsmötet äger rum den 7 augusti.   
 På grund av det fortsatt osäkra läget när det gäller restriktioner kring 
 Coronapandemin beslutar styrelsen att inte genomför någon Simrisdag år 2021. 
 
      § 5 Fotbollsplan och bänkar 
 Annika har kontaktat kommunen både angående dränering av fotbollsplanen och 
 utplacering av bänkar. Frågan kring fotbollsplanen är ännu inte besvarad. När det 
 gäller nya bänkar anser sig kommunen i nuläget inte vara beredd att tillhandahålla 
 sådana i Simris. Annika kommer att ta förnyad kontakt i båda frågorna. När det 
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 gäller bänkar för att få svar på varför man inte kan placera fastgjutna bänkar också 
 i Simris när det nyligen gjorts på flera ställen i kommunen t ex i Simrislund. 
 
      § 6 Övriga frågor 
 Trafiksituationen på Simrissträddet har blivit bekymmersam då såväl personbilar 
 som tyngre trafik förekommer allt oftare.  
 Med tanke på att styrelsen tillsatt en trafikgrupp som har kontakt med både 
 Simrishamns kommun och Trafikverket och för att det inte ska uppstå förvirring 
 hos kommun och Trafikverk kring vilka som hanterar trafikärenden gällande 
 Simris överlämnas även detta ärende till trafikgruppen som får i uppdrag att
 vidta nödvändiga åtgärder. Ett förslag är att genomfart ej ska tillåtas på 
 Simrissträddet.  
 Lena har kontakt med Simrishamns kommun angående skötsel av fornminnet 
 Storehög och möjligheten att erhålla ett ekonomiskt bidrag. Göran Tuesson är 
 kommunens kontaktperson.  
  
      § 7 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 13 juli kl 18.30 hos Johan Mannergren 
 
 
 
 
 
 

Annika Hallqvist, ordförande   Lena Nydahl, sekreterare 


