
 

 
Dagordning Svarte Byalag 20190713 kl 09.30 Svarte Bibliotek 

 

Närvarande: 
Lars Johansson 
Mikael Kourtzman 
Isabella Kihlström 
Renate Lang 
Jens Hedin 
 

Frånvarande: 
Maria Wallgren 
Anders Karlgren 
 

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 54956,73 kronor på banken. Vi har nu 182 medlemmar. Lars och Anders har varit 
på banken och Anders har nu full access till vårt konto på Sparbanken Syd. Lars har varit i kontakt 
med Optimala hem för att se om de kan erbjuda sina nya kunder i Svarte att bli medlemmar i Byalaget. 
Inget beslut taget, Lars håller fortsatt kontakt.  
 

5. Tågstoppet  
Skånetrafiken och Trafikverket har information på sin hemsida. Vi kommer länka dit på vår 
hemsida och Facebook. Lars och Isabella har varit på möte med Ystad kommun och 
Skånetrafiken, Trafikverket kunde inte medverka vid detta möte. Ingen ny information kom 
fram. Möjligheten att påverka är förbi och Styrelsens uppgift kommer nu vara att informera 
Svarteborna om läget och de förändringar som väntar under tågstoppet. Styrelsen har sedan 
vi fick information från Ystads Kommun om tågstoppet försökt få information och möjlighet att 
påverka den situation som kommer att uppstå. Det har ej funnits intresse att ge oss möjlighet 
att få information eller kunna påverka i denna fråga.  
 

6. Pendlarparkering  
Folk undrar fortfarande mycket om hur det blir med denna pendlarparkering. Den kommer 
antagligen inte bli av. Ett informationsmöte från Ystads kommun kommer kanske ske innan 
tågstoppet.   
 

7. Goodnight Sun arbetsgrupp  
Lars, Maria och Isabella träffades i förra veckan och pratade om sponsring till Goodnight Sun. 
Lars kommer ta fram ett sponsorbrev. Flera företag kommer kontaktas, framför allt företag i 
Svarte men även relevanta företag i Ystad kommun. Vi kommer ta fram en reklamskylt som 
kommer stå längs vägen. Maria har varit i kontakt med ett företag som gör sådana skyltar, 
fortsatt kontakt kommer ske. Arbetet i arbetsgruppen kommer fortsätta.  
 



 
 
8. Trädfällning Ystadbanan  
Lars kommer ta kontakt med kommunen angående fångsskydd. En sådan lösning hade kunnat 
göra att träden inte behöver fällas. Gäller Musikparken. 
 

9. Övergång Idrottsplatsen  
Lars, Isabella, Mikael och Jens var på ett möte med kommunen och Charlo angående 
övergången samt vägen upp till Idrottsplatsen. Charlo vill få vägen breddad och belyst. 
Övergången över Skönadalsvägen är direkt farlig. Styrelsen upplever att vi har fått lämna våra 
tankar och hoppas kommunen tagit åt sig och att de återkopplar i framtiden.  
 

10. Landsbygdsstrategi  
Lars skickar ut minnesanteckningar från senaste Landsbygdsmöte.   
 

11. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- Sociala medier  
Vi har 611 gillare på Facebook och 119 följare på Instagram. Vid förra mötet beslutade vi att 
bara lägger ut bilder en gång i veckan, detta kommer vi fortsätta med.   
 

- Hemsidan  
Jens, Lars och nuvarande hemsidehjälp Patrik Karlsson ska träffas. Jens kommer städa upp 
och uppdatera hemsidan.  
 

- HLR  
Mikael fortsätter arbeta med frågan. Vi hoppas kunna ha tillgång till en hjärtstartare under 
Goodnight Sun. Lars tipsar om kontakt. När vi får en hjärtstartare i egen regi är det tanken att 
hålla en utbildning för Svarteborna. 
 

- Postnr  
Lars kommer lägga ut en förfrågan omröstning på Facebook.  
 

- Förråd Charlo  
Charlo har rivit det hus de tidigare haft som förråd och tänkt införskaffa en container istället. 
Förvaringslådan som Styrelsen tänkt förvara där kommer fortfarande införskaffas.  
 

- Skåp Biblioteket  
Skåp är införskaffat men är ännu inte på plats på Biblioteket.  
 

- Grannsamverkan  
Lars var på polisstationen och har tagit broschyrer som polisen gett ut angående 
Grannsamverkan. Information kommer att läggas ut på Facebook vad man kan göra för att 
förhindra brottslighet.  
 

- Föreningssamarbete  
Inget nytt. 
 
- Kontakt med skolan  
Lars kommer kontakta Svarteskolans rektor Helen Thyter för vårt samarbete med skolan.  
 
 



 
- Skylt stranden  
Lars införskaffar en ”Till stranden-skylt” för att peka ut gångtunneln ner till stranden. Vi hoppas 
detta resulterar i att färre personer går över bilvägen. 
 

- Anslagstavlan 
Maria har kontakt med ett företag angående detta.   
 

10. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)  
- Klädbytardag  
Kommer äga rum 1 september. Arbete pågår där Maria och Isabella är med från Styrelsen.  
 

- Träning på stranden/Yoga  
Ca 25 stycken var där och tränade. Uppskattat evenemang.  
 

- Nyinflyttardag (slutet av året)  
Förslag att ha Nyinflyttardag under våren istället.  
 

- Hösten  
Förslag på aktiviteter under hösten:  

• Företagets dag där företag i Svarte finns presenterade.  

• Föreningens dag där föreningar i Svarte finns presenterade.  

• Upptäck Svarte med promenader genom byn. 

• Lär känna ditt Svarte med guidade turer genom byn. 

• Tipsrunda 
 

11. Byablad  
Nästa Byablad kommer ut efter Goodnight Sun. Eftersom det är lång tid mellan utskicket i juni 
och utskicket i augusti kommer Lars lägga ut en ”Save the date” på våra sociala medier för att 
göra det möjligt för folk att lägga in aktiviteterna i sin kalender redan nu.  
 

12. Fotobok  
Renate kommer hjälpa till med att ta fram foton till en fotobok över Svarte. Fotoboken ska inledas 
med en kort information om byn och byalaget. Fotoboken ska visa Svarte under alla fyra årstider, 
ca 5 bilder per årstid. Renate gör ett första utkast och bollar vidare med Lars. Vår förhoppning 
är att detta ska vara klart till Goodnight Sun så att gästartisterna blir de första att få denna gåva. 
 

13. Ansökningar  
Vi i Styrelsen ska hålla ögonen öppna efter fonder och stipendium av alla slag.  
 

14. Från byn  

• Önskemål har inkommit om att få information angående tågstoppet och 
pendlarparkering. Lars har svarat om att sådan information kommer inom kort.  

• Vi har fått viss reaktion på förbättringen som är planerad av stranden och grillplatserna. 
Lars har svarat på denna.  

• Lars har haft kontakt med den bybon som tidigare informerat Styrelsen om problemet 
med okastrerade katter och hänvisat denne person vidare.  

 
 
 
 
 



 
15. Övriga frågor  

• Lars har fått tillåtelse för service av röjsåg. Röjsågen slutade fungera efter förra 
årets fornminnesvård 

• Nästa möte bokas till 18/8 kl. 10 
 
Vid protokollet  
 
___________________________ 
 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
 
_________________________ 
 
Lars Johansson 


