
 

Styrelsemöte Svarte Byalag 181207 

Närvarande: Thomas Eriksson, Lars Johansson, Patrick Leijon, Maria Wallgren 

1. Lars öppnar mötet. 

2. Trafikfrågan. Marianne Kristoffersson är inbjuden och redogör för sina åsikter i trafikfrågan 

kring centrum. Byalaget beslutar att bjuda in till möte med Trafikverket. Marianne är då 

välkommen som representant. Lars hör med boende på Pianogatan om även de är 

intresserade.  Lars försöker få kontakt med Ystad kommun och Trafikverket för förslag på 

datum.   

3. Ny styrelsemedlem. Mikael Kourtzman presenterar sig och visar intresse för att ingå i 

styrelsen.  Styrelsen beslutar att välja in Mikael på en gång enligt uppdrag från 

valberedningen. 

4. Grannsamverkan. Marthina Forsberg och Göran Stanley är inbjudna. Det finns ett intresse att 

starta grannsamverkan i byn. Göran informerar om tillvägagångsättet. Det behövs 

information om vilka typer av brott som är ett problem i Svarte. Lars pratar med 

kommunpolis Patrik Nihlén om underlag.  Grannsamverkan ska bestå av flera mindre 

grupper, en gata är ungefär lagom stort område med ca 10 hushåll. Thomas, Lars och Patrick 

pratar med sina grannar om det finns intresse att organisera sig. Marthina Forsberg är 

representant från Brf Sånggatan.  Göran Stanley blir huvudansvarig för grannsamverkan i 

Svarte.  

5. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll. Vi beslutar att lägga det till handlingarna. 

6. Till protokolljusterare väljs Patrick Leijon och Thomas Eriksson. 

7. Svartes framtid. Genomgång av minnesanteckningar från mötet på Svarte Beach club 

angående trafiksituationen och spårstängningen. Patrick sammanställer och organiserar 

minnesanteckningarna. Dokumentet ska kunna användas som underlag till det tilltänkta 

mötet med Trafikverket och kommunen. 

8. Ekonomi. Thomas informerar att saldo på banken är 49 963,98 kronor.  233 stycken 

betalande medlemmar fram till dagens datum. Thomas återkommer med en preliminär 

resultaträkning nästa vecka. 

9. Material på Svarte bibliotek. Lars har pratat med Lena Malmquist, bibliotekschef Ystad 

kommun. Det ska vara OK att förvara pärmar och material i biblioteket, eventuellt i ett skåp. 

Lars pratar med bibliotekarierna Sara och Ylva. Byalaget kan ej sätta upp skärmar eller koppla 

upp sig mot Ystad kommuns nätverk. Biblioteket ska troligtvis sätta upp egna skärmar och 

Byalaget kan använda sig av den kanalen för att sprida information till sina medlemmar.  

Vi diskuterar hur information om Svarte ska finnas lättillgängligt för nya styrelsemedlemmar i 

byalaget. 

10. Anslagstavla. Thomas återkommer med pris på ny anslagstavla. Frågeställningar till nästa 

möte; placering? Vem ska sköta den? Folierad skylt eller låst skåp? Antal? 



11. Arvsfonden. Patrick informerar om arvsfonden.  

a. För att få bidrag får det inte redan finnas samma projekt inom en radie av 10 km.  

b. Berörd kommun måste gå in med pengar eller tid. 

c. Inga uppgifter om fasta summor eller hur många procent av ett belopp kan ges i 

förväg.  

d. Det finns 3 målgrupper; 0-12 år, 12-25 år och personer med funktionsnedsättning. 

Projektet måste vara av intresse för 2 eller 3 av målgrupperna. 

e. Det går ej att söka pengar till byahus via arvsfonden 

 

12. Övrigt.  

a. Allan Lundblad och Patrik Karlsson har kontaktat Lars och vill ha ett utökat 

samarbete mellan föreningarna i Svarte. Lars pratar vidare med berörda. Eventuellt 

kan det vara aktuellt att samla alla föreningar för ett möte i samband med Byalagets 

Årsmöte. Lars återkopplar till nästa möte. 

b. Vad vill barn och ungdomar i Svarte ha? Vad saknas? Patrick föreslår att alla skolbarn 

får i uppgift att med ord eller bild beskriva sina tankar och önskemål i dessa 

frågeställningar.  Resultatet kan förslagsvis visas på en vernissagekväll i biblioteket i 

slutet av februari. Patrick håller i detta och pratar med skolan. 

c. Årsmöte planeras söndag 10/2.    

 

 

Vid protokollet: 

Maria Wallgren 

 

 

Justeras: 

Patrick Lejion   Thomas Eriksson                              

 


