Styrelsemöte Svarte Byalag 180415
Närvarande: Maria Wallgren, Patrick Leijon, Thomas Eriksson, Lars Johansson, Jens Hedin och
Annika Weitner
1. Lars öppnar mötet.
2. Annika läser upp protokollet från förra mötet och vi beslutar att lägga det till handlingarna.
3. Till protokolljusterare väljs Maria Wallgren och Jens Hedin.
4. Ekonomi. Saldo på banken: 38 563,87kr. Thomas ska snarast ta kontakt med vår förra kassör
Sophie för överlämnande av alla ekonomiska handlingar.
5. Fornminnen. Lars lyfter återigen frågan om att röja fornminnena. Styrelsen anser att det inte finns
någon mening med att fortsätta röja fornminnena om de inte också görs mer tillgängliga och
attraktiva med skyltar om fornminnen, parkeringsplats och fikaplats. Lars framför detta till
Inger Åhlin.
6. Valborg
Talare: Thomas ska fråga i första hand Fredrik Andersson, därefter Lena-Maria och Oscar Fogelberg.
Lars, Patrick och Annika kommer kunna hjälpa till under dagen och Jens efter 17.
Jacob har sagt ok till samma avtal som förra året gällande glass och kaffe.
Tider: 18.30 tänds grillar och eldar. 18.50 talare och 19.00 sjunger kören.
All info ska ut på sociala medier och byablad ska tryckas snarast.
Lars köper flaggvimpel. Lars ringer badbryggan.
7. Byavandring – punkter som ska tas upp den 3/5
* Ny pendlarparkering. Vi önskar kostnad för parkering här i centrum och gratis parkering på
pendlarparkering.
* Helhetslösning centrum.
* Avstängd Ystad-station under hösten 2019. Hur länge kommer det pågå? Hur har kommunen tänkt
att detta ska lösas?
* Frågan om kapacitet på Svarte skola. Olika bilder från rektorn och kommunens konsultrapport.
* Maria, Lars och Patrick går igenom övriga punkter tillsammans innan byavandringen.
* Lars bokar Beach-cluben för fika med politikerna i samband med byavandringen.
8. Byalaget
Följande ska det stå info om i byabladet:
-Valborg
-Presentation av styrelsen
-Medlemsinfo med inbetalningskort
9. Nästa möte
Lars skickar Doodle.
10. Övriga frågor
a) Bybo har framfört önskemål om att det ska arrangeras rundvandringar uppe på bygget. Lars har
pratat med Peab som var positiva och ska boka en tid i tex juni. Ska med i nästa byablad.
b) Hela Sverige ska leva – inbjudan till workshops kring bya-utveckling den 24/5 och den 4/6. Lars
kollar med Sven-Anders om workshop kan hållas här nere lokalt istället.
c) Ny styrelseledamot, Maria ska fråga Ingrid Persson.

d) Maria har pratat med Pierre som har Skinkeriet om att göra ett event av att besöka Marsvinsholms
utegris med visning av grisarna och provsmakning av produkterna. Styrelsen bifaller detta förslag.
Maria återkommer med datumförslag.
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