
Dagordning Svarte Byalag 20190616 kl 10.00 Svarte Bibliotek 
 

Närvarande: 
Lars Johansson 
Mikael Kourtzman 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Maria Wallgren 
 
Frånvarande: 
Renate Lang 
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 53664,63 kronor på banken. Ordförande Lars kommer sköta utbetalningarna och 
kassör Anders kommer sköta bokföringen. Firmatecknare: Anders Karlgren och Lars Johansson i 
förening. 
 
5. Tågstoppet  
Nu har vi fått förslag på tid för att träffa kommunen och Skånetrafiken den 19/6 kl. 18.30. Tyvärr 
kan inte Trafikverket vara med vilket vi tycker är synd. Lars, Mikael och Isabella kommer vara de 
från styrelsen som är med vid mötet som äger rum på Koppargatan 7, Ystad. Medverkande 
kommer vara Emilia Löfgren och Kristian Ördell från kommun, Anders Engzell 
kommunikationsansvarig för affärsområde tåg och Mats Ohlsson affärsutvecklare Pågatåg. Vi 
finner det olustigt att Trafikverket inte är med och vill inte se att övriga medverkande skjuter över 
problemet på de som inte är där. Vi vill se att de tar sitt ansvar.  
 
6. Pendlarparkering  
Detaljplanen för pandlarparkeringen blev klubbad i kommunfullmäktige i torsdags den 13/6. 
Marken ägs av kommunen. Sannolikheten att bygget kommer ske är inte så sannolikt. Byalaget 
har fått yttrat sig och där beskrivit behovet av en parkering men att det för oss är mycket viktigt att 
det inte bara blir en parkering utan att det tas ett helhetsgrepp om centrum. Vi som bor i Svarte och 
övriga intressenter, exempelvis Midroc, bör se över om vi kan göra en gemensam skrivelse om 
våra önskemål rörande pendlarparkeringen. Parkeringen bör vara till nytta både för pendlare och 
badare. Även parkeringsavgift bör diskuteras, gratis eller bör det kosta? Vad talar för och emot 
dessa alternativ?  



 
7. Goodnight Sun arbetsgrupp  
Styrelsen ansökte hos Sparbankensydstiftelsen i våras om ett bidrag på 12500:-. Ansökan blev 
beviljad. Lars har fått ta emot ett värdebevis. Lars, Maria, Jens, Anders och Isabella ingår i 
arbetsgruppen. Maria ansvarar för att starta en Messenger-grupp där alla i styrelsen bjuds in. Det 
känns viktigt att alla i styrelsen ser diskussionen även om det är arbetsgruppen som leder 
diskussionen och arbetet. Vi kommer bland annat besluta oss om hur vi gör med sponsring, från 
vem/vilka vi tar in sponsring från och vad vi kommer kunna erbjuda de företag som väljer att 
sponsra oss. Vi beslutar att ta in sponsring från företag i Ystad kommun, men med önskat fokus på 
företag i Svarte. Jens har redan ordnat 3000:- från Ystad Saltsjöbad vilket vi är glada för. Det hade 
exempelvis varit läge att fråga Skånetrafiken om de kan erbjuda gratis resa till och från Ystad 
station och Svarte station mellan klockan 19-21. Fortsatt diskussion tas i arbetsgruppen på 
Messenger.  
  
8. Trädfällning Ystadbanan  
Trädfällning vid Ystadbanan kommer med stor sannolikhet äga rum, något måste göras för att 
tåget inte ska påverkas av växtligheten. Vi diskuterade ”parken” vid den västra gångtunneln. Vi i 
styrelsen förstår behovet, men tycker det är synd att detta välplanerade område möjligtvis kommer 
försvinna. Vi vill föreslå att träden undersöks så man ser hur de mår innan de eventuellt tas bort. 
Om det inte finns något annat alternativ än att fälla träden vill vi också gärna se att ett annat 
alternativ av växtlighet tas fram för att ersätta den nuvarande. 
 

9. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- Sociala medier  
Våra sociala medier är omtyckta, men det har även kommit en motreaktion gentemot det ökade 
antalet bilder och ett önskemål från flera bybor om att tona ner antalet fotoinlägg. Vi beslutar att 
upplägg av foton på Facebook och Instagram ska ske en gång i veckan istället för en gång om 
dagen. Reaktionen på detta kommer utvärderas vid nästa styrelsemöte. Lars kontaktar Renate 
eftersom hon inte kunde vara med vid dagens möte.   

Det har också kommit in önskemål från bybor att få lära sig mer om fotografering. Kanske 
är Renate intresserad av att leda ett evenemang för våra medlemmar, exempelvis en foto-safari 
där tips och trix tas upp. Mikael pratar med Medborgarskolan om att eventuellt sponsra ett större 
foto-evenemang i framtiden. 
 

- Hemsidan  
Nu har vi pratat om att uppdatera hemsidan under en längre tid, det är svårt att få till en träff för att 
göra detta. Kanske är det allra bäst att inte ha en utomstående part som hjälper styrelsen med 
detta. Maria kollar därför med Jens om han är intresserad att bygga upp en hemsida som vi i så fall 
vill få igång så snart som möjligt. I så fall bör vi ses över en kaffe för att gå igenom sidan och vad vi 
vill ha med där.  
 

- HLR  
Mikael kollar med Räddningstjänsten om tillgång till HLR-maskin under Goodnight Sun samt om de 
vill vara med och finnas tillgängliga vid detta arrangemang. 
 
 



 
- Postnr  
Nu var det ett tag sedan vi efterfrågade bybornas reflektioner till styrelsen via mail. Byborna har fått 
lite betänketid och det är dags att kolla av intresset i byn. Lars ansvarar för att göra en mindre 
omröstning på Facebook för att se hur byborna ställer sig till en ändring av postnummer, om de är 
för eller emot. Det ska inte finnas möjligheter att skapa diskussion i kommentarsfältet, istället ber vi 
om att få reaktioner och kommentarer via mail. Lars förtydligar i enkäten att styrelsen varken är för 
eller emot, men att vi måste ta in allas tankar i frågan.   
 

- Förråd Charlo  
Lars har kollat vad en förvaringslåda med lås kostar. Den ska användas för att förvara material på 
Charlo. Styrelsen har accepterat inköpet av en förvaringslåda till priset av 3000:-. 
 

- Skåp Biblioteket  
Eventuellt kommer vi ha möjlighet att få ha ett skåp på biblioteket, ett högt plåtskåp med lås där 
pärmar och annat material kan förvaras. Skåpet kostar 1200:- och styrelsen har accepterat priset. 
Om vi inte får förvara detta skåp på biblioteket kommer vi istället välja att placera även detta på 
Charlo.  
 

- Grannsamverkan 
I dagsläget har vi 21 medlemmar i Coyard. Vi bör uppmärksamma detta ytterligare i nästa Byablad.   
 

- Föreningssamarbete  
Inget nytt. Lars mailar Charlo för att se hur det går framåt.  
 

- Kontakt med skolan  
Lars ska ta kontakt med rektor Helen Thyter nu i samband med skolans avslut för att få till ett möte 
angående fortsatt samarbete. Isabella kommer också vara med vid detta möte.  
 

- Skylt stranden  
Nu har vi äntligen fått en skylt som hänvisar till badstranden, den saknar dock pil som visar 
riktningen. Vi i styrelsen tycker vi bör införskaffa en skylt med en pil för att placera där. Anders ska 
ta en bild och skicka till Felanmälnings-appen för att anmärka på en förbud mot parkering-skylt 
som stör den fina vyn.  
 

10. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)  
- Klädbytardag  
Klädbytardag den 1 september kl. 13-15. Skolans matsal är hyrd mellan kl. 12-16. Lars ordnar 
eventet på Facebook. Vi ska vara bra på att marknadsföra eventet på våra sociala medier, i 
Byabladet och i Ystad Allehanda. Maria ska ställa lite frågor i Messenger-gruppen för att starta 
diskussion – vi i arbetsgruppen behöver bestämma vilka roller vi ska ha under evenemanget, 
vilken intervall av klädstorlek vi ska samla in och om vi även ska acceptera skor. Isabella ansvarar 
för att göra en affisch som ska användas i marknadsföringssyfte, detta görs så snart ovanstående 
premisser är fastställda.   
 

- Strandstädning/utgrävning under bord  
Ungefär 60 stycken var på plats. Ett uppskattat evenemang. Väldigt uppskattat med grillningen 
efteråt. Vi tar med oss att vi behöver bli bättre på att påminna om evenemang när de närmar sig.  
 



 
- Träning på stranden/Yoga  
Dala-Nettan ska ha träning på stranden den 13/7. Det är ett självgående evenemang dit det krävs 
anmälan i förväg. Lars lägger ut ett evenemang på Facebook. Tulle har mailat Lars om höstens 
yoga som gärna får marknadsföras i ett senare Byablad.  
 

- Marsvinsholm utegrisar  
Oerhört välbesökt och uppskattat med 62 besökare. Vi hoppas kunna göra ett liknande 
evenemang även nästa år.   
 

- Nyinflyttardag (slutet av året)  
Vi skickar vidare denna punkt till nästa möte då inget nytt finns att tillägga.  
 

11. Byablad  
Ett nytt Byablad bör sändas ut i början av juli. Detta Byablad ska innehålla information/påminnelse 
om Dala-Nettans strandträning, Coyard, Goodnight Sun, tågstoppet, Klädbytardagen, 
enkätundersökning på Facebook om postnumret samt eventuellt foto-safari med Renate. Lars 
kollar detta med Renate. Evenemangsruta med Save the date. 
 

12. Fotobok  
Lars tipsar om att vi kan skapa en fotobok med bilder över Svarte som vi kan ha för att ge bort som 
gåva vid olika evenemang. Vi i styrelsen tycker denna idé är så bra att vi genast fattade beslutet att 
genomföra detta. Vi bestämmer att vi vid nästa möte ska fortsätta diskutera fotoboken - vem som 
gör jobbet, vad det kostar, om vi ska öppna upp för möjligheten att sälja den till de som önskar en 
egen etc.  
 

13. Ansökningar  
Ska vi hålla ögonen öppna för vart vi kan söka olika typer av sponsring? Lars har tagit fram olika 
alternativ, Crafoordska stiftelsen och Sten K Johnsons Stiftelse. Mikael ska kolla lite extra på dem 
eftersom de båda tar in ansökan av humanitär och medicinsk art, kanske kan vi ansöka om pengar 
för HLR-maskin via dem?  
 

14. Från byn  
Angående mailet med kattproblemet i byn där okastrerade katter slåss. Lars ska återkoppla till 
bymedlemmen om tipset att kontakta Ystad kommun alternativt Länsstyrelsen för att dels lyfta 
problemet samt att kolla upp möjligheten att ha en kastreringsbuss i närheten vid något tillfälle.  
 

15. Övriga frågor 

• Vi ska kolla upp om vi kan byta ut/uppdatera anslagstavlan med ny fästyta och vår nya 
logga. Anslagstavlan bör hållas uppdaterad med evenemang som äger rum i byn samt ge 
våra bybor möjlighet att sätta upp egna lappar. Vi vill att det ska vara ett levande verktyg för 
våra bybor. Den behöver dock riktas så att den syns på ett naturligt sätt för de som 
passerar den, i dagsläget är den felriktad. Maria kollar upp om folieringen, Lars lämnar tips 
på två ställen att kontakta. Mikael kollar förslag om gatupratare.  

• Vi är inbjudna till att vara med vid ett möte med trafikplaneraren för att diskutera den farliga 
passagen Skönadalsvägen/Idrottsplatsen. Vi inväntar datum/tid för detta och hoppas 
självklart att någon av oss kommer kunna vara med vid detta möte.  

 



 
• Vi har varit med på SVT om cykelleden. Kul!  

• Lars är med i Byalagsrådet och har blivit kallad till ett möte där målet är att ta fram en 
Landsbyggdsstrategi.  

• Nästa möte bestäms till lördagen den 13/7 kl.9.30-11.30 
 
Vid protokollet  
 
___________________________ 
 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
 
_________________________ 
 
Lars Johansson 


