
 

 

 

Styrelsemöte Svarte Byalag 180526 

Närvarande: Thomas Eriksson, Lars Johansson, Jens Hedin och Maria Wallgren 

1. Lars öppnar mötet. 

2. Förra mötets protokoll läses upp av Lars och vi beslutar att lägga det till handlingarna. 

Beslutas att protokoll ska skickas ut senast 1 vecka efter styrelsemöte. 

3. Till protokolljusterare väljs Lars Johansson och Jens Hedin. 

4. Ekonomi. Thomas informerar. Saldo på banken: 41787, 87 kr.  68 stycken betalande 

medlemmar fram till dagens datum. 250 medlemmar är önskvärt. 

5. Parkeringsfrågan. Byalaget ställer sig neutral i kommunens beslut om parkeringens placering. 

Se Bilaga 1 för utförligt svar i frågan till byns invånare. Det har efterfrågat en 

sammanställning av enkäten som gjordes förra året. Vi ber Patrick sammanställa resultatet 

och göra det tillgängligt för alla.   

6. Fornminne. Lars fortsätter att föra en dialog med Inger Åhlin om hur vi ska kunna lyfta fram 

våra fornminnen och göra de mer tillgängliga.  4 augusti kommer det hållas en liekurs. 

Inbjudan kommer även gå ut till andra föreningar utanför byn som kan ha intresse av detta.  

Det gräs som inte hinner slås under kursen måste byalaget själv ansvara för. 

7. Valborg. Valborgsfirande på stranden blev ett uppskattat event. Uppskattningsvis deltog ca 

50-100 personer. Vårtal hölls av byalagets ordförande Lars Johansson och kören sjöng 

traditionsenligt. En tanke till nästa år är att utifrån vädret, försöka förutse intresset för att 

grilla.   

8. Byavandring. Lars och Maria sammanfattade Byavandringen och var i det stora hela nöjda 

med eftermiddagen. Se Bilaga 2 för kommunens sammanfattning och Byalagets svar.  

9. Städdag. Vi beslutar att genomföra strandstädning den 9/6 kl 10-12. Det sammanfaller bra 

med World Ocean Day 8/6. Efter städningen bjuder byalaget på grillad korv. Annika fixar kol 

och korv. 

10. Solel. Energi- och klimatrådgivaren Eva Hansson har visat intresse av att komma ut och 

informera om solel och installation till byns invånare. Eva har lämnat olika datum för förslag. 

11. Volleybollnät på stranden. Jens undersöker pris och möjligheten att sätta upp nät på 

stranden. 

12. Rundvandring nybygget. Intresserade byinvånare kan få en rundvandring av utbyggnaden i 

västra Svarte av PEABs platschef . Lars återkommer med datum. 

13. Biblioteket. Invigning av Meröppet blir den 2/6 kl 10-12. Byalaget informerar på sociala 

medier. 



14. Friskvård. Den 31/7 kl 19.00 har Dalanettan möjlighet att genomföra ett träningspass som tar 

oss runt till olika platser i Svarte. Vi avvaktar till nästa möte för beslut om detta. Jens föreslår 

brännboll som gemensam aktivitet. Vi avvaktar till nästa möte för beslut om datum. Den 

26/6 ordnar Byalaget grillkväll på stranden som en möjlighet för alla att träffa representanter 

från styrelsen och andra bybor. 

15. Byabladet. Nästa utskick blir i mitten av juni. 

16. Övriga frågor. 

a) Gödsel. Thomas Hansson på hästgården erbjuder bränt hästgödsel för byns 

invånare att hämta gratis på Hästgården.   

b) Mopedkörning. Medlemmar har hör av sig om mopedkörning i hög hastighet på 

gångvägarna i Svarte.  En notis kommer i byabladet och sociala medier. 

c) Egna initiativ av privatpersoner och företag som rör byn delas gärna av byalaget 

på sociala medier. 

o Ystad Stående teatersällskap 

o Veterinär Cordelia Bracht 

o Bakluckeloppis 

d) Parkslide. Brev från byinvånare. Ystad kommun svarar att de avvaktar till 

augusti och lagstadgad bekämpning. Lars meddelar avsändaren. 

e) Rabatter. Diskussion kring möjligheten att skapa mervärde för 

byalagetsmedlemmar i ett stängt forum. Vidare diskussion på nästa möte. 

f) Anslagstavlan vid stationen. Frågan har kommit upp om dess placering och 

vilken funktion den fyller. Vidare diskussion på nästa möte. 

g) Event. Pierre och Andreé på Marsvinsholms Utegris håller gärna i ett event för 

intresserade. Information om godset, visning av utegrisar och provsmakning av 

chark. Pris 2000 kr godkänt av styrelsen. Maria återkommer snarast med förslag 

på datum. 

h) Felanmälan. Lars tipsar om appen Felanmälan Ystads kommun som gör det 

smidigt och lätt att anmäla fel eller komma med synpunker till kommunen. Jens 

marknadsför appen på social medier.   

 

Vid protokollet: 

Maria Wallgren 

Justeras: 
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