Styrelsemöte för Simris Byalag

Protokoll nr 6, 2020
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Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 16 utomhus hos Annika Hallqvist.
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,
Lars Hägg, Lena Nydahl, Patrik Nilsson och Karin Lefvert.
Ej närvarande: Margareta Torlegård

§1

Föregående protokoll
Protokoll nr 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

§2

Ekonomisk rapport
Johan meddelade att Simris Byalag har 63 593 kronor.

§3

Lekplatsen? Något nytt om boulebana och belysning och rastning av hund på
lekplatsen.
Karin läste upp mejl ifrån kommunens tjänsteman, Magnus Lindblom, där han
visar förslag på belysning för Simris lekplats. Vi är mycket positiva till det förslaget
och det uppdrogs till Karin att delge honom detta och även att vi ser fram mot att
arbetet med boulebanan påbörjas om ca två veckor. Vidare bestämde vi att
samtidigt be kommunen om en lämplig skylt att rastning av hundar inte är tillåtet
på lekplatsen i Simris. Mats vidtalar berörd person vad gäller rastning av hund.

§4

Vattning av våra blommor och krukor till Viarp
Johan och Matts åtog sig att turas om med vattningen av våra blommor i Simris.
Johan kan ombesörja det till mitten av juli och därefter tar Mats vid. Margareta
fortsätter gärna att ”pyssla om” blommor och blader i krukorna.
Mats köper in ett större och ett mindre cementrör och jord till Viarp för uppsättning
där. Lena frågar Lars Nordh om han kan hämta på JHL och Lena kontaktar Mats
för vidare information i frågan.
Mats öppnar ett konto för Simris Byalag på JHL och lämnar Johans mejladress för
att erhålla fakturorna i framtiden den vägen.

§5

Våra aktiviteter framöver
• Boulespel
Vi skriver ett brev, som plastas in och sätts upp i byarna och mejlar till de
medlemmar vi har adresser till att vi börjar med gemensamt boulespel första
torsdagen då den nya boulebanan är klar. Vi samlas från kl 18 och vi i
byalagets styrelse ser till att tända grillen så får var och en ta med sig önskad
skaffning, (eller låta bli!!) Mats ser om JHL har en lämplig låda med lock där
vi kan förvara föreningens bouleklot så vem som önskar kan spela när som.
• Midsommar
Vi bestämde att vi har samling på lekplatsen kvällen före midsommarafton
så som vi brukar. Var och en tar med sig sittutstyr och picknick och vi håller

•

§6

distans. Tills vidare bestämmer vi att vi har samkväm med musik men utan
stångresning och dans.
Vad gäller vår Simrisdag och vårt Årsmöte så återkommer vi när vi vet
bättre hur läget är runt första lördagen i Augusti.

Övriga frågor
a) Trädfällning på tomt
b) Grannsamverkan
a) Simris by har enligt lantmäteriet en tomt mellan Östersjögatan och stranden i
Brantevik där det står ett träd som kan vara en fara för närliggande tomter.
Berörda parter har frågat oss om de får fälla trädet och om vi vill att de
planterar ett nytt träd på samma plats. Vårt beslut är som följer: De får gärna
fälla berörda träd och vi har inget intresse av att plantera ett nytt. Önskar
grannarna plantera ett nytt träd så har vi inget att invända mot det.
b) Annika har fått mejl från Birthe Parkhagen hos polisen angående
grannsamverkan och hur vi kan samla byborna och hon kommer och
informerar. Vi beslöt att bordlägga frågan till hösten och återkomma när livet
har ”normaliserats” för oss alla. Annika informerar Birthe Parkhagen om vårt
beslut.

§7

Nästa styrelsemöte
Vi beslöt att ha ett arbetsmöte Tisdagen den 16 juni, kl 18,30 på lekplatsen.
Alternativt så möts vi hos Mats i hans uterum.

§8

Mötets avslutande
Vi tackade Annika för utsökta hemlagade bakverk och kakor med tillhörande gott
kaffe och vi hann avsluta mötet innan regnskuren kom!

Annika Hallqvist, ordförande

Karin Lefvert, sekreterare
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