
 
 

Protokoll Svarte Byalag 20190818 kl 10.00 Svarte Bibliotek 
 

Närvarande: 
Lars Johansson 
Mikael Kourtzman 
Isabella Kihlström 
Renate Lang 
Anders Karlgren 
 

Frånvarande: 
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 45800,23 kronor på banken. Vi har nu 188 medlemmar.  
 

5. Tågstoppet 
Chefen för Tekniska kontoret, Ystads Kommun, Emilia Löfgren har svarat oss angående det 
önskade informationsmötet angående tågstoppet. Detta möte har efterfrågats från styrelsens sida 
under lång tid och vi tycker vi har varit tydliga med vilka frågor som Svarteborna är intresserade av 
att höra. Kommunen vill nu veta lite mer så att rätt personer finns med vid detta möte. Lars 
kommer kräva ett datum, detta informationsmöte bör ligga innan själva tågstoppet äger rum, inte 
efteråt.  
  

6. Avstängning väg 9  
Frågan om avstängningen av väg 9 hänger ihop lite med frågan om tågstoppet. Informationsflödet 
har varit ytterst bristfälligt från Trafikverkets sida. Informationen om avstängningen är inget som 
egentligen ska hamna på styrelsen, men vi tar tacksamt emot information från berörda parter i 
syfte att föra vidare det till byborna via våra kanaler. 
 

7. Goodnight Sun utvärdering  
Mycket trevligt evenemang, vädret till trots. När det har varit utomhus har det varit omkring 150-
200 besökare, inomhus omkring 30 besökare. Responsen från allmänheten och svarteborna har 
varit positivt och flera har varit framme och pratat med Lars om att få vara med och sponsra 
evenemanget om det äger rum fler gånger. Detta ger oss helt andra möjligheter än vi hade i år då 
vi hade lite kort varsel mellan det att evenemanget spikades och när det väl skulle äga rum. Vi i 
styrelsen beslutar att detta är ett evenemang vi ämnar fortsätta med varje år. Lars ska höra av sig 
till tidningen med en utvärdering och att vi har för avsikt att göra Goodnight Sun till en årlig 
tradition.  
 
 
 
 



 
8. Trädfällning Ystadbanan  

Vi har försökt kontakta kommunen om vad som gäller men ännu inte fått svar, kanske på grund av 
att det varit semestertider. Mikael tar på sig att kolla vidare i frågan.   
 

9. Övergång Idrottsplatsen  
Inget nytt att säga om denna fråga. Semestertider har gjort att det legat på is hos kommunen. Vi 
inväntar fortfarande återkoppling från deras sida. 
 

10. Landsbygdsstrategi/mail från Vänsterpartiet  
Inget nytt från landsbygdsstrategi. Vi har fått mail från Vänsterpartiet där de önskar få in vår syn på 
vad som bör prioriteras i kommunen och i Svarte. Byalaget är politiskt opartiskt, men vill ändå ta 
vara på tillfället. Mikael tar på sig att formulera ett svar där vi lyfter helhetsgreppet om Svarte 
centrum och utvecklingen av byn. Eftersom vi inte vill att detta ska bli en partipolitisk fråga kommer 
svaret även sändas som CC till övriga politiska partier.  
 

11. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- Sociala medier  
Tycker det funkar bra nu med antal tillfällen då bilder publiceras. Vi har 124 följare på instagram 
och 661 gillare på facebook.  
 

- Hemsidan  
Lars, Jens och Patrik försöker få till ett möte, det har varit svårt nu i semestertider. Lars har skickat 
alla protokoll, verksamhetsberättelsen 2018 och verksamhetsplan 2019 till Patrik som nu kunnat 
lägga ut dessa på hemsidan.  
 

- HLR  
Anticimex var inte intresserade att sponsra oss. I övrigt inget nytt i denna fråga. 
 
- Postnr  
Lars har inte hittat en möjlighet att skapa en omröstning på facebook där kommentarsfältet är 
avstängt. Vi vill inte att det ska startas en diskussion i kommentarsfältet. Möjligheten till att skapa 
en omröstning utan möjlighet till kommentarer ska undersökas närmare.  
 

- Förråd Charlo  
Inget nytt i denna fråga.  
 
- Skåp Biblioteket  
Skåpet är ännu inte hämtat. Rummet där det var tänkt att stå är dock bara tillgänglig när skolan 
eller biblioteket är öppet, detta ses som ett problem och det köper vi i styrelsen. Kontakten 
fortsätter och vi letar vidare efter ett ställe att förvara detta skåp. Lars kommer förvarar skåpet så 
länge så att vi kommer kunna använda det.  
 

- Grannsamverkan  
Inget nytt i denna fråga.  
 

- Föreningssamarbete  
Inget nytt i denna fråga. 
 

- Kontakt med skolan  
Lars har kontaktat Helen för att få till ett möte. Inväntar svar.  
 
 



 
- Skylt stranden/ Anslagstavlan  
Vi kommer få hjälp med att göra ett förslag till detta som tas med till nästa möte.  

 

12. Aktiviteter (kommande samt utvärdering) 
- Klädbytardag  
Affisch är ordnad och evenemang är startad på facebook. Vi ska vara duktiga med att påminna om 
evenemanget vid flera tillfällen. Intresset verkar stort. Vi skall tänka på att tagga inläggen med 
#hållbarasvarte. 
 

- Nyinflyttardag  
Inget nytt utan vi kör till våren som vi sa vid förra mötet. 
 
- Hösten  
Bjuda in till berättarkväll på biblioteket, förslagsvis Sophia Zachrisson och Carl Nylander. 
Berättarkvällen får gärna ske i samband med något annat som fungerar som ytterligare 
dragplåster. Eventuellt få till ett samarbete med biblioteket.  
 

13. Byablad  

• Klädbytardag 

• Tacka för Goodnight Sun 

• Informationsmöte tågstopp 

• Fotoboken 
 

14. Fotobok  
Styrelsen har tryckt 30 fotoböcker med tanke att dela ut dessa som tackgåva. Renate har fått en 
bok som tack för jobbet bakom den. Vi kommer även erbjuda svarteborna att köpa dessa för 199:- 
och tar in beställning och betalning fram till 30/9. De beräknas vara leveransklara i slutet av 
oktober.  

 

15. Ansökningar  
Lars föreslår att ansöka från Crafoordska stiftelsen om scen till Goodnight Sun. Ansökan dit ska 
vara inne den 5 september. Anders föreslår att ansöka från Arvsfonden om att öka tillgängligheten 
ner till stranden och bakom Svarte Beach Club. Både grusvägen, tunneln och gångvägen ner till 
stranden är i mycket dåligt skick och behöver förbättras/åtgärdas.  

 

16. Från byn  
Inget nytt.  

 

17. Övriga frågor 

• Nästa möte äger rum 22/9 kl.10.00 
 

Vid protokollet  
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 


