
 

Verksamhetsberättelse 2018 
Svarte Byalag Verksamhetsåret 2018 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av  

● Ordförande  Lars Johansson 

● Vice Ordförande Jens Hedin 

● Kassör Thomas Eriksson 

● Sekreterare Annika Weitner 

● Ledamot Patrick Leijon 

● Suppleant Maria Wallgren 

● Suppleant Michael Kourtzman 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året 

Övriga förtroendeposter 

 

Valberedningen har bestått av 

● Therese Jörgensen 

 

Revisorer 

● Jenny Graflind 

● Carina Barthel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viktiga händelser under året 

Under året hände: 

● Valborgsfirande på stranden med bland annat körsång 

● Producera din solel 

● “Prova På“ konditionsträning med Dalanettan på stranden för byn.  

● Guidning på nybygget 

● Fortsatt samarbete med Ystad Kommun om Fornminnesvård och skötsel av 

densamma. (Disas ting, gravhögarna och bolämning uppe på kullen vid skolan) 

● Informerat om samrådsmöte angående eventuellt ny pendlarparkering 

● Samlat byn till ett möte för att höra hur boende i byn ser på Svarte i framtiden 

● Samarbete Svarte Bibliotek 

● 8 Byablad har delats ut 

● Deltagit i Byalagsrådets möten samt samråd med kommunen. 

● Pilotby i ett leaderprojekt om Solel. 

● Byavandring i Svarte med tjänstemän och politiker från Ystads kommun 

● Guidning och provsmakning på Marsvinsholm för medlemmar 

● Skickat in ansökan till kommunen för att öka vår strands attraktivitet med 

exempelvis förbättrade grillplatser, förbättrad tillgänglighet och cykelservicestation 

● Skickat in ansökan för att få HLR-startare i byn (2019) 

● Fokuserat och lagt mycket tid i styrelsearbetet och i kontakt med kommunen 

angående tågavstängning och pendelparkeringen.  

Verksamheten i siffror 
● föreningen hade 235 betalande medlemmar (237 st 2016) 

● Sociala Medier: Facebook 564 personer (ca 170 inlägg) som gillar vår 

sida(505 st 2017), Instagram 118 följare (84 st 2017). 

● Totala intäkter på 24780 kr 

● Totala kostnader på 26 794,09 kr ger ett negativt resultat på 2 014,09kr för 

2018 (budgeten var -500kronor) 

● Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året 

● 8 byablad har delats ut 
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Lars Johansson  Jens Hedin 
 

 

____________________________ ______________________________ 

Thomas Eriksson  Patrick Leijon 
 

 

____________________________ ______________________________ 

Annika Weitner  Maria Wallgren 
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 Mikael Kourtzman 


