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En sammanfattande berättelse om verksamheten i SVARTE BYALAG  

SVARTE BYALAG: 
Svarte byalag vill verka för och representera Svarte orten och dess omgivning. 

I detta syfte vill byalaget väcka och vidmakthålla intresset för bygden, värna och bevara dess 

traditioner, främja dess service utveckling och förbättra dess miljö, tillvarata invånarnas 

gemensamma intressen och öka samhörigheten mellan alla som är bosatta där, gamla som unga.. 

Byalaget är politiskt och religiöst obundet. 

FAKTA 
Byalaget har cirka 235 familjer som medlemmar. Ungefär samma antal som under 2012. 

EKONOMI 
 

Byalagets ekonomi är i balans och under 2013 har inte några större satsningar gjort. Detta innebär 

att vi har ett positivt resultat. 

VAD HAR HÄNT 2013 
 

2013 har varit remissvarens år och byalagets styrelse har främst arbetat med dessa frågor. 

 Detaljplanen 

o Har handlat främst om Midrocs utbyggnad väster om Svarte. 

o Vi har i princip inget emot en utbyggnad av Svarte eftersom det kan ha en positiv 

effekt på servicenivån i Svarte. 

o Men vi anser det viktigt att utbyggnaden sker i en lugn takt. 

o Att husen inte avviker från Skånsk tradition 

o Att hänsyn tas till Svartes särart så att man undviker att försämra utsikten för de 

befintliga byborna 

 Fokus Svarte 

o Under tre vårkvällar diskuterade vi tillsammans med representanter från kommunen 

vår syn på Svarte. 

o Vi alla anser att Svarte har potential att utvecklas och vi diskuterade en del konkreta 

problem 

o Parkeringsfrågan vid stationen 

o Utvecklingen av Centrum i Svarte, 

o De frågor som diskuterats och kommunens förslag till förändringar har nu passerat 

samhällsbyggnadsnämnden och är på väg till kommunfullmäktige. 

 

 

 



 Vision Ystad 2030. 

o I Ystad har under året ett projekt genomförts som heter Ystad vision 2030. Vi tyckte 

att frågan var så viktig så vi bjöd in Kommundirektör Christel Jönsson till ett öppet 

möte. Vi var inte så jättemånga där men samtalet var givande och viktigt. I alla 

händelser upplevde vi att Svarteborna har kunnat ge uttryck för sina önskemål. 

 Vindkraftsutbyggnad på Ruuthsbo. 

o Vattenfall bjöd in alla Svartebor till ett informationsmöte under sommaren angående 

vindkraftsutbyggnad på Ruuthsbo. Styrelsen var givetvis där för att fånga upp 

bybornas synpunkter och för att förstå frågeställningarna. 

o Därefter skrev vi ett remissvar där vi avvisade utbyggnaden eftersom den skulle 

komma att störa de förväntade utbyggnaden av bostäder öster om Svarte.   

 Arrangemang 

o Valborg som firades i traditionell stil uppe på idrottsplatsen. Vi kan redan nu 

informera att Valborg 2014 kommer att ske på ett något annorlunda sätt nere på 

stranden. 

o Svarte dagen: i år hade vi över 250 personer som gästade skolområdet där vi hade 

ett spännande om omfattande program. Vi jobbar för att utveckla detta nästa år och 

då ännu mer i samarbete med skolan och föräldraföreningen. 

o Adventsfika: i år samverkade vi med Svarteskolans föräldraförening. Vi hade körsång, 

lotteri, tipspromenad samt glöggmys i vanlig ordning.  

o Berättarkväll med Kjell Barlöv som hade ett föredrag om ett mycket intressant 

föredrag om modern organ och transplantationsteknik. 

 Under året har representanter från byalaget aktivt deltagit i byalagsrådets arbete, bland 

annat genom ett antal möten med kommunen. 

 Byabladet har delats ut till de boende i Svarte vid 4 tillfällen 

 IT- utveckling 

o Under året har en succesiv övergång från det byablad som producerats på papper till 

ett digitalt byablad skett. 

o En formell it- strategi har tagits där byalaget aviserar en övergång till information 

över byalagets hemsida och Facebook sida. Vi erbjuder ett pappersalternativ för de 

Svartebor som saknar Internet 

 Sponsring. 

o Byalaget har skickat 1 000 kr till Charlo som bidrag till den nya fotbollsplanen. 

 

 

 

 

STYRELSEARBETET 
 

Byalaget har haft 7 styrelsemöten under året. Protokoll finns att läsa på hemsidan 

Styrelsemedlemmar har under året har varit. 

Lars-Åke Holm, Fredrik Bothen, Jenny Graflind, Pontus Carlström, Patrik Karlsson, Janice Leijon, Lars 

Johansson, Sofie von Platen, Lars Bjerhage, Håkan Gustafsson och Linda Christjansen  

 



 

 

  


