Minnesanteckningar från Styrelsemötet i
Svarte Byalag 20180825
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden, Lars Johansson.

Närvarande:
Tomas, Maria, Lars och Patrick

2. Förra mötets protokoll
Vi gick igenom förra mötets protokoll och lade dessa till handlingarna.

3. Sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare för dagens möte utsågs Patrick Leijon och till protokolljusterare utsågs, Maria
Wallgren och Thomas Eriksson.

4. Ekonomi
Ekonomin gicks igenom och det finns 46 390,88:- i kassan
164 personer/hushåll har betala årsavgiften på 100:- Thomas har gjort en lista på vilka som betalat.
De som inte har betalat kommer att få en påminnelse. Denna påminnelse kommer att delas ut under
kommande vecka!
Vi diskuterade kring målsättningen rörande antalet medlemmar och kom fram till att vi vill att denna
skall öka från år till år.

5. Höstevent på Marsvinsholm den 9/9
Vi beslutade att arrangera en rundvandring och visning av Marsvinsholms utegrisar samt lokalerna
kopplade till verksamheten. Vi tänker oss att avsluta arrangemanget med provsmakning. Maria
undersöker och bokar.

6. Parkeringsfrågan, centrum, stationen
En diskussion kring Svartes framtid och #attraktivasvarte tog vid. Just nu handlar mycket av
diskussionerna i byn om parkering för pendlare generellt och pendlarparkeringen speciellt. Men kan
vi lyfta frågan till att handla om ett ännu större angreppssätt? Vad vill vi med Svarte station?
Det handlar ju om så mycket mer än en pendelparkering. T ex diskuterades centrum, livsmedelsbutik.
restaurang/café, försköningsåtgärder, en park etc. Kan vi få till ett helhetsgrepp? I så fall hur? Vi bör

involvera fler personer och föreningar i denna angelägna fråga, inte minst andra byalag i västra delen
av Ystads kommun.
Samtidigt är det just nu viktigt att få till en godtagbar lösning på hur stängningen av Ystads Station
skall klaras ut.
Vi beslöt att hänskjuta denna fråga till mötet på Beach Club:en 2018-09-29

7. Fornminne utvärdering
10 personer deltog på utbildningen i lie slagning och fornminnesvård. Lars kommer att skicka in en in
en rapport till Karl Ekberg på Ystads kommun.
Lars har skickat in en rapport till Karl Ekberg på Ystads kommun.

8. Byavandring – vad har hänt
Vi gick igenom anteckningarna från byavandringen. Vad har hänt sedan dess?
Lars kommer att ta fram en sammanställning vilken kommer att skickas ut till styrelsen per mejl.
Frågan tas därefter upp på ett kommande styrelsemöte.

9. Städdag
Vi beslutade att inte köra någon städdag under hösten -18 utan istället bjuda in till en
informationsträff kring utvecklingen av #attraktivasvarte Fokus kommer att ligga på centrum och
parkeringsfrågan. Träffen kommer att bli i Svarte Beach Club den 29:e september mellan klockan
11.00 – 14.00

10. Solel, energirådgivaren utvärdering
Det blev ett mycket bra möte med ca 30 deltagare
Eva Hansson som är Ystads kommuns energi- och klimatrådgivare informerade om solel. Därefter
gick deltagarna ner till Christer Bartholdi på Musikgatan och tittade på hans anläggning.

11. Volleybollnät på stranden
Vi diskuterade olika idéer kring hur attraktionskraften runt stranden kan höjas. Vi kom fram till att
undersöka möjligheten att införskaffa ett Volleybollnät om detta inte kostar mer än 1000:- Patrick
fick i uppdrag att undersöka detta.

12. Rundvandring nybygget – utvärdering
Ett 30-tal personer deltog på träffen där platschefen på PEAB informerade samt guidade deltagarna
under en rundvandring på området.

13. Friskvård – utvärdering
9 personer deltog på träffen som ägde rum vid Svarte Beach Club. Det låga deltagandet på
arrangemanget berodde troligtvis på värmen. Vi beslutade att vi gärna kör något liknande
arrangemang även nästa år.

14. Valdebatt
Vi beslutade att Patrick Leijon undersöker möjligheten att genomföra en valdebatt inför valet.
Kontakt kommer att tas med Ystads Allehanda och deras politiska redaktör Petter Birgersson.

15. Byabladet
I det kommande byabladet skall vi lägga information om eventet uppe på Marsvinsholm 9/9 samt att
det blir ett informationsmöte på Svarte Beach Club. Evenemanget på Svarte Beach Club kombineras
med ”Glasstömning”.

16. Övriga frågor
Den 12/9 är det samrådsmöte ang. pendlarparkeringen i Svarteskolans matsal. Det är viktigt att så
många som möjligt kommer. Vi behöver lyfta diskussionen till att handla om #attraktivasvarte

Lars informerade om att byalaget har haft möte med de boende på Pianogatan. Lars och Patrick
deltog och fick höra de boendes åsikter i frågan.

17. Mötet avslutades
Nästa möte blir den 2018-10-13 på Svarte bibliotek.

Vid protokollet
______________________
Patrick Leijon

JUSTERAS

___________________________

_________________________

/ Thomas Eriksson /

/ Maria Wallgren /

