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Styrelsemöte för Simris Byalag                 Protokoll nr 6, 2019 

 

 Tid: 3 juli 2019, kl 19.00 hos Johan Mannergren. 

Närvarande: Mats Wallgren, Lars Hägg, Johan Mannergren,  

Annika Hallqvist, Margareta Torlegård, Patrik Nilsson och Karin Lefvert. 

 

      § 1 Föregående protokoll 

Protokoll nr 5 gicks igenom på arbetsmötet den 3 juni och lades då till 

handlingarna. 

  

      § 2 Vattning av våra krukor  

Johan åtog sig att vattna varje fredag och när han ”tröttnar” lämnar han över 

spannen till Mats. Margareta köper blommor med lite färg efter tycke och smak och 

tuktar även murgrönan. 

 

      § 3 Ekonomisk rapport 

Det finns 62.918 kronor på kontot vid dagens datum. 

 

      § 4 Grillning i samband med Boulespelet 

Vi beslöt att vi fr o m nu tänder grillen varje torsdag i samband med boulespelet. 

Mats ordnar med grillkol när det tar slut. Lars Lefvert har grillkol som han tar med 

den 4 juli och tänder grillen ca 18.40. 

 

      § 5 Företagsgåvor – Lotteri på Simrisdagen 

 Mats frågar: 

 JHL, Helen Törnblom, Månsson x 2 och Handelsträdgården. 

 Margareta frågar: 

 Lysande Sekler och Anna Aasa. 

 Annika frågar: 

 Mäklare Lovisa och Skillinge Emalj 

 Lars frågar: 

 Honda 

 Johan frågar: 

 Knallen. 

 Patrik frågar: 

 Nordharna. 

 Karin frågar: 

 Wallner, NordHsytt och Göran. 

 

      § 6 Försäljning av tröjorna 

Vi bestämde att det tillsammans med inbjudningsbrevet för Simrisdagen går med 

ett separat papper där vi informerar om vad som gäller för beställning av våra T-

shirt. Och att det även skrivs om det på hemsidan och i våra 2 grupper på facebook. 

Beställningarna går till Mats. Mats och Karin kommer överens om utformningen av 

brevet. 

 



 2 

      § 7 Österlen lyser 

Annika och Karin informerade om mötet, som de närvarade på den 2 juli, då 

styrelsen för Österlen lyser hade ett informationsmöte. Vi föreslog också att vi 

kunde ordna ett annorlunda arrangemang detta år med hjälp av Galleri Wallner 

och Eon. ”Simris lyser – med förnybar energi”. Galleri Wallner engagerar ett par 

”Neon-konstnärer” och Eon sponsrar. Annika föreslog att vi istället för marschaller 

detta år kan ha solcellsbollar som hänger i träden på lekplatsen och att vi 

uppmanar våra innevånare i byn att satsa på liknande solcellsupplysta 

arrangemang. Styrelsen uppdrog till Annika och Karin att jobba vidare med idén 

och återkomma längre fram. 

   

      § 8 20-årsjubiléet / Simrisdagen den 3 augusti 2019 

• Kl 13 Årsmötet hos Thomas Wallner. 

• Kl 14 Samling vid Runstenarna. Lena Alebo berättar och vi kör runt med 

”Lilla Tåget” till i närheten av ”Bjärsjöbacken”. Patrik frågar berörd person 

om att få stå på ”lilla vägen” med tåget. Därefter kör tåget till Hålehöjsvägen 

där vi besöker Jacks tomt där Lena berättar vidare. Detta tar max 1,5 timme. 

• Kl 17,30 Samling hos Ia och Andy. De presenterar sin gård.  

• Kl 18 Middag, som Byalaget bjuder på och maten beställs hos ICA i 

Hammenhög. Karin ringer och kollar hur lång tid de behöver för 100 

portioner. Kostnad max 100 kr/person.   

När vi beställer så beställer vi 4 - 5 portioner extra vid sidan om för 

musikerna.  

 Praktiska detaljer kring Simrisdagen: 

 Patrik har beställt bord och bänkar för 100 personer. 

 Mats ordnar med Baja-Maja. 

 Mats och Karin beställer maten när det blir dags. 

 Karin ringer Ia och frågar om/när styrelsen kan komma på söndag den 7 juli och 

 ”snacka ihop oss” med dem. 

Förslag till musikerna: De spelar mellan 19,30 -20.30. De pausar och äter till ca 

21.00 och spelar till ca 22. 

 

      § 9 Inbjudan till Simrisdagen och tröjbeställningsinformationen 

Karin skriver förslag snarast och Mats erbjöd sig att dela ut fredagen den 12 juli i 

samtliga brevlådor. Sista anmälningsdag föreslår vi den 25 juli (om det klaffar med 

ICA i Hammenhög). 

  

      §10 Nästa styrelsemöte 

Bestämde vi att vi har hos Margareta Tisdagen den 9 juli klockan 18,30. 

 

      § 11 Mötets avslutande 

 Vi tackade Johan för gott kaffe med bröd! 

 

 

 

Karin Lefvert, sekreterare  Lars Hägg, ordförande 


