Byalagsmöte på Svarte Pizzeria den 19 oktober 2017 kl 18.30
1. Lars Johansson, Therese Jörgensen och Thomas Eriksson var närvarande.
Mötet öppnades av Lars Johansson som hälsade alla välkomna.
2. Som mötets sekreterare valdes Therese Jörgensen.
3. Till protokolljusterare utsågs Thomas Eriksson och Lars Johansson
4. Förra mötets protokoll genomgicks och godkändes
4. Ekonomi: 1medlem har betalt in i oktober. Vi är 237 medlemmar.
Kassabehållning: på banken 54 941,87kr per 20171015 .
5. Event och utvecklingsgruppens roll - beslut har tagits att medlemmar som i går i
respektive grupp har förtroende att driva på och igenom event eller
utvecklingsfrågor för byns bästa. Stora frågor som är av tyngd ska tas beslut då
hela styrelsen är samlade.- Gransamverkan kommer att bli i höst.
6. Utvecklingsgruppen
• Grannsamverkan. Lars och Göran har haft möte med Ystads kommunpolis Patrik
Nihlén, för att starta ett samarbete för grannsamverkan. Möte arrangeras i höst.
• Solel - vet inte vad som händer i detta projekt. Har inte fått information från
projektledare.
• Hastighetsöversyn - vi jobbar för att det ska bli 30km/h i byn.
• Utbyggnaden - har fått förslag på gatunamn. Vi tycker namnen är ok.
• Utbyggnaden börjar denna vecka (v42) Vi har fått information från Midrocs
representant att utbyggnaden följer enligt plan.
• Byalagsrådet - Lars rapporterar om bylagsrådets möte.

7. Eventgruppen
• Staffan Björnberg som arbetat på Ystads Allehanda har gärna en berättarkväll
efter den 9/11. Thomas kollar upp med Ystads kommun om ledig lokal i Svarte
skolans matsal. Vid berättarkvällen bjuder svarte byalag in till glöggmingel och
tipsrunda med fint pris.
• Eventgruppen - Österlen lyser. Diskutera i Eventgruppen om vi ska
uppmärksamma och gör något i byn med ljus?
8. Övriga frågor
Anders Fritz från SoKG Charlo bjöds in till mötet och informerade om tankar för
framtiden kring klubben och platsen vid idrottsplatsen.
9. Lars Johansson tackade de deltagande styrelsemedlemmarna för dagens möte
och avslutade mötet.
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