
 
 

 
Protokoll Svarte Byalag 20190512 kl 10.00 Svarte Bibliotek 

Närvarande: 
Lars Johansson 
Anders Karlgren 
Renate Lang 
Mikael Kourtzman 
Isabella Kihlström 
Maria Wallgren 
Jens Hedin 
 
 
1. Mötet Öppnas. 
Ordförande Lars hälsar välkommen och mötet öppnas. 
 
2. Förra mötets protokoll 
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Protokolljusterare 
Lars (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses som justerare. 
 
4. Ekonomi 
Byalaget har idag 31801,78 kronor på banken. Lars och Anders ska bestämma en tid där de ska 
ses. 
 
5. Tågstoppet 
Det har varit svårt att få till ett möte med kommunen för att diskutera tågstoppet. Måndagen den 
6/5 fick Lars och Mikael träffa ansvariga för informationsflödet rörande tågstoppet, där blev de 
lovade en träff med Skånetrafiken och Trafikverket. Byalaget lade fram en önskan om enkla och 
tydliga regler för vad som gäller under tågstoppet. 
 
6. Byalagsrådet rapport 

• Fortsatt samtal rörande tågstoppet. 
• Problemen har uppstått vid parkeringen i Kåseberga där ungdomar inte längre kan fortsätta 

säsongsarbeta, nu ska parkeringen få en parkeringsautomat och överträdelser kommer 
bötfällas.   

• Yttrande från Byalagsrådet till kommunen är lämnad angående den kommande 
översiktsplanen. Översiktsplanen gäller utanför staden Ystad samt tätorterna Svarte och 
Köpingebro. Kritiken rör hur orterna definieras, man vill veta kriterierna vad som ligger 
bakom definitionen samt att rapporten bör krympas i antal sidor för att kunna nå den 
bredare massan. 

• Det ska sättas ihop en grupp för att förutsättningslöst kolla på möjligheterna till en 
landsbygdsstrategi. Gruppen kommer att bestå av representanter från byalagsrådet, 
politiker och tjänstemän. 



• Bidrags-mail till byarna. Byalaget i Svarte gjorde en ansökan i november där önskemål om 
upprustning utav grillarna och de sociala ytorna på Svarte strand lades fram. Svarte har 
tilldelats ett större bidrag. Då den tilldelade summan överskrider 50000:- ses det som en 
investering av kommunen, det är därför kommunen och inte Byalaget som kommer stå för 
själva upprustningen. Däremot kan man ansöka om en driftspengar. Lars föreslår att vi ska 
göra detta med avsikt att ”barka” Kärleksstigen, ett förslag som Styrelsen ser positivt på. 

• Samverkansplattform i syfte att visa att Byalagsrådet finns. 
• Lars kontaktar kommunen för att uppdatera mailen så att kallelserna/dagordningarna 

kommer till alla i styrelsen. 
• Protokoll från samrådsrådsmötet den 6/5 bifogas. 

 
7. Medlemsblad 
Renate har fått medlemsbladen för att dela ut dessa. Renate inväntar ett ok från Lars innan 
utdelning, först ska medlemskostnaden på hemsidan korrigeras så att inte olika uppgifter går att 
finna.   
 
8. Frågor som vi jobbar/jobbat med 

– Sociala medier 

Det går bra med våra sociala medier. Renate har fått erbjudande om att göra en fotoutställning, 
hon kommer tipsa om denna utställning på våra sociala medier. Lars lovar bistå Renate med tips 
på hur andra konstnärer annonserat ut sina utställningar. Vi vill att annonseringen av Renates 
utställning ska uppfattas som att vi marknadsför en konstnär och inte att vi marknadsför en i 
Styrelsen. Renate skickar sitt utkast via Lars innan publicering. 

– Hemsidan 

Lars mailar om att uppdatera hemsidan (medlemskostnad och styrelsens medlemmar). När detta 
är gjort meddelar Lars Renate att det är ok att börja dela ut medlemsbladet. 

– HLR 

Inget nytt att komma med. 

– Postnr 

Vi har fått en positiv och en negativ respons via mail. Vi ska ordna med en förundersökning på vår 
facebook-sida. Styrelsen anser att det är viktigt att visa åsikter från båda sidor i samband med 
förundersökningen så att Svarteborna kan bilda sig sin egen uppfattning innan de lägger sin röst. 

– Förråd Charlo 

Lars ska ta kontakt med Anders, Charlo ser det inte som några problem att ordna med detta. Lars 
ska inhandla en låsbar förvaringslåda. 

– Grannsamverkan 

I samband med tågstoppet är det bra om uppmärkningen om Grannsamverkan uppdateras så att 
dessa syns tydligt. Grannsamverkan och Coyards bör åter igen marknadsföras i ett Byablad. 

– Felanmälan App Ystads kommun 

Flera i Styrelsen är positiva till appen där man kan felanmäla saker till Ystad kommun. Även denna 
app bör marknadsföras i ett Byablad. 

– Fokus Byarna Driftsmedel 

Barkning av Kärleksstigen har redan lyfts tidigare under mötet. 

– Föreningssamarbete 

Lars har kontaktat Patrik Karlsson, men bollen ligger nu hos Charlo. De har inte kallat till nästa 
möte. 

– Kontakt med skolan 
Helen Thyter önskar samverkan med Byalaget och det är Byalaget väldigt glada för. Lars och 
Helen har pratat om hur skolans elever kan hjälpa till med att exempelvis märka upp Kärleksstigen. 
Styrelsen nämnde i samband med detta att eleverna exempelvis skulle kunna göra en stolpe med 
flera pilar där varje pil får peka ut en plats och avståndet till denna plats. 
 



9. Aktiviteter (kommande samt utvärdering) 

– Första spadtaget 

70-80 personer från allmänheten, även förskolorna Vindspelet och Smedjan var på plats. Kul att 
det var med i tidningen och som sponsrade inlägg på sociala medier. 

– Valborg 

Uppskattningsvis 200 besökare. Vi hade tal av Svarteskolans rektor, Helen Thyter samt kör från 
Valborgskören. Kaffe och glass som byalaget bjöd på fanns att hämta från kiosken. Eldkorgarna 
brann fint. Vädret gjorde att en del besökare kom att önska ett större bål eller möjlighet att grilla. 
Men det torra vädret och djurlivet gör att vi i Styrelsen ändå tycker att eldkorgarna ska vara kvar i 
framtiden. 

– Strandstädning/utgrävning under bord 

Maria ansvarar för att handla korv, vego-korv, bröd, ketchup, senap och grillkol (4 säckar). Maria 
har också kvar bullar i frysen som hon tar med. Lars frågar Jacob om vi kan få låna kiosken för att 
koka kaffe. Strandstädningen bör marknadsföras på våra sociala medier för att påminna byborna 
om att det är en happening som närmar sig. En av oss måste vara beredda att åka in och köpa 
mer korv om antalet besökare blir större än beräknat. 

– Infoträff Mäklare 

Inget intresse vid detta tillfälle. Bra att det skulle lämnas in en intresseanmälan. 

– Goodnight Sun 

Lars har skickat in en ansökan om evenemangsstöd till Ystad kommun. Lokaltidningen 
uppmärksammade ansökan och kontaktade då Lars. Det bestämdes att de skulle höras igen då 
Lars vid samtalstillfället inte fått respons från kommunen ännu. Nu vet vi att vi fått ansökan 
godkänd på 12000:- från Ystad kommun. Vi har även ansökt från Sparbanken Syd men ännu inte 
fått svar på denna. 

 Goodnight Sun kommer anordnas i Svarte den 14-18 augusti med start 19.30. Scenen 
kommer byggas upp på gröningen ungefär där bastun har stått. Peter Tegnér berättar om 
Goodnight Sun. Peter finns med vid evenemanget som värd och gitarrist, där finns även med en 
etablerad artist och en ung talang från närområdet varje kväll. Jacob kommer låna ut kiosken så att 
vi får tillgång till el. Vi bör dock kolla upp möjligheten att eventuellt få tillgång till ett el-skåp, samt 
kolla upp möjligheten att vara inomhus om det skulle regna. Peter kommer trycka upp en affisch 
och hjälpa oss med hur vi kan marknadsföra evenemanget. 

 Styrelsen bollar lite tankar och kommer fram till att evenemanget bör marknadsföras på 
sociala medier, i den lokala radiokanalen Radio Active, i Lokaltidningen, i Ystads Allehanda, i Ystad 
kommuns evenemang och i Byabladet. Grillarna ska vara på så att besökare har möjlighet att 
grilla. Vi bör även ta kontakt med handikappsförbund för att få tips och råd om hur vi gör platsen så 
lättillgänglig som möjligt.   

– Träning på stranden/Yoga 

Vi har tidigare marknadsfört Dala-Nettans sommarträning och Tulles yoga. Maria kollar med Dala-
Nettan om hur hon ställer sig till att hålla träning på stranden även denna sommar och om hon vill 
att detta ska marknadsföras i ett av våra Byablad. Isabella kollar med Tulle om hur hon ställer sig 
till att hålla träning i sin studio/på stranden under sommaren och om hon vill att detta ska 
marknadsföras i ett av våra Byablad. 

– Marsvinsholm utegrisar 

Styrelsen är positiva till att bjuda in Svarteborna till detta även i år, det var en uppskattad aktivitet 
förra året. Maria kolla med André om när det skulle vara lämpligt och vad det skulle kunna kosta. 
(Uppdatering: Maria har fått två datum föreslagna, 2/6 och 30/6). 

– Nyinflyttardag (slutet av året) 
Styrelsen vill ordna med en glöggkväll i december där vi bjuder in våra nyinflyttade Svartebor till en 
nyinflyttar-dag, helst innan lucia. Lars kollar med kommunen när de har sin nyinflyttar-dag så att vi 
lägger in detta i en bra tid på året. 
 
 
 



10. Byablad 

• Tågstoppet: hänvisa till hemsidan för att få följa informationsflödet 
• Marsvinsholms utegris 
• Grannsamverkan/Coyards 
• Felanmälan App Ystad Kommun 
• Träning i sommar 
• Goodnight Sun 
• Invigning av Sydkustlinjen 2 juni? 

 
11. Övriga frågor 

• Klädbytardag i samband med skolstart, med fokus på barnkläder. Maria och Isabella kan 
vara med och dra i det, men vi behöver fråga på våra social medier om det finns någon 
som vill vara med för att organisera. Lars lägger ut på våra sociala medier. Maria kan stå 
som kontaktperson. 

• Medborgarförslag från Tommy Jakobsson som vill ordna vinodling i Svarte. Vi är försiktigt 
positiva och inväntar fortsatt kontakt. 

• Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplan för parkeringen norr om järnvägen. 
• Invigning av Sydkustlinjen den 2 juni, inte kommit in någon information kring detta. Lars 

kollar med Jacob om det bör vara öppet i kiosken. Styrelsen är positiva till att 
marknadsföra. 

• Nästa möte bestäms till den 16/6 kl. 10-12 
 

12. Ordförande tackar och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
     
 
________________________ 
Isabella Kihlström, Sekreterare   
 
 
Justerat av 
 
 
________________________ 
Lars Johansson, Ordförande 
 


