
Svarte Byalag 
 
 
Protokoll styrelsemötet 2014-01-23 hos Lars-Åke Holm 
 
Närvarande: Lars-Åke Holm, Lars Johansson, Håkan Gustafsson, Eva 
Ljungkvist, Lars Bjerhage, Linda Christjansen, Fredrik Bothén 
 
§1 Föregående protokoll  
 Föregående protokoll gås igenom. 
 
§2 Ekonomi 
 Ingen genomgånd då Jenny G inte närvarade. 
 
§3 Aktiviteter 
 
 Svartedagen: 

I planeringen inför Svartedagen kommer Linda och Jenny representera 
Byalaget i diskussion med föräldrarföreningen på Svarteskolan. Lars-
Åke frågar Janice om hon också kan vara med. 
 
Berättarkvällar: 
 
Den 20:de mars med Frederick Hervier. 
En kväll med vinprovning och lite mat. Frederick berättar om vin. 
Självkostnadspris 200kr för byalagets medlemmar och 300kr för icke 
medlemmar. Vi måste veta vilka som kommer 14 dagar innan. Vi skall 
lägga upp bokningar på hemsidan så att folk lätt kan se hur många 
platser som finns kvar. Bokningar sker via Lars-Åke. 
Fredrik B kollar hur många som får vistas i matsalen (brandregler) 
Fredrik B bokar lokalen (18-23) samt kollar om vi kan få en permanent 
tag för dörröppning till matsalen på skolan. 
Lars-Åke skriver samman text för hemsidan. 
 
Den 7:e april med Hans Rosling 
Hans Rosling kommer och berättar om något intressant. Gratis för 
medlemmar och 150kr för icke medlemmar. 
Fredrik B bokar lokalen mellan 18-23. 
Lars-Åke skriver samman en text för hemsidan. 
 
Den 21:a maj med Sven Anders Sölveborn 
Sven Anders kommer och berättar om skadeförebyggande åtgärder 
inom idrotten. 
Linda fixar fram en ”gammal” OH projektor som behövs för 
presentationen. 
Lars-Åke skriver samman text för hemsidan. 
Fredrik B bokar lokalen mellan 18-23 
 
 
 



Valborg: 
Lars J frågar Christel J på kommunen om hon kan komma och hålla 
tal. 
Då vi inte får ha öppen eld på stranden skall Byalaget handla ett antal 
eldkorgar som vi istället kan elda i. Jula och/eller Ohlssons Bassar har 
korgar, 
Lars J köper in eldkorgar 20-30st? 
Kören är bokad och kommer kl 19:00 
Fredrik B kollar om vi kan lagra eldkorgar hos Bo Lönnerblad när de 
inte används. 
 

§4 Årsmötet 
Årsmötet hålls den 16 februari kl 15.00, Svarteskolans Matsal. 
Byalaget har beställt annons för detta i Ystad Allehanda för införande 
ca 2 veckor innan mötet. 
 

§5 Övrigt 
 
 Ett ”sista” byablad i retrostil skall tryckas och delas ut slutet av januari. 
  

Fredrik B tar reda på vad som skall byggas på fastigheten Balkåkra 
17:13 så att Byalaget kan ta ställning till om vi vill yttra oss eller inte. 
 
Friskis och Svettis drar i gång träning i Svarteskolans gymnastiksal från 
och med den 3 februari. 
 
Korsningen Skönadalsvägen / Balkåkravägen kommer inte lagas mer 
permanent förrän tidigast till våren. Håkan G håller kontakten med 
kommunen och entreprenören. 
 
Nästa möte 
16 februari Årsmöte i Svarteskolans matsal kl 15.00 
6 mars hemma hos Lars-Åke kl 18.30 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Bothén  Lars Johansson Håkan Gustafsson 
Tf. Sekreterare  Justerare  Justerare 


