
 
 
Protokoll Svarte Byalag 20190922 kl 10.00 Svarte Bibliotek 
 
Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Renate Lang 
Anders Karlgren 
 
Frånvarande: 
Maria Wallgren 
Mikael Kourtzman 
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 25099,83 kronor på banken. Allt för Goodnight Sun är då betalt och vi får 
bl.a in ytterligare 12000 kronor från Ystad kommun, sponsorpengar för Goodnight Sun som 
ännu inte kommit in på kontot. Vi har nu 190 medlemmar. Lars har ordat en 
medlemsförteckning. 
 

5. Tågstoppet 
Nu har tågstoppet dragit igång och upplevelsen har trots bristfällig information fungerat väl, 
både när det gäller buss- och tågtrafiken till och från Svarte. Dock upplevs bussarna ibland 
välja mindre bra ställen att stå på i väntan på avgång. Det har inte inkommit några klagomål 
rörande tågstoppet till oss i Styrelsen sedan den startade måndagen den 9/9. 

Styrelsen anser att tågstoppet bara var en liten del i det stora hela när det rör det 
efterfrågade informationsmötet. Fortsatt kontakt kommer ske för att ändå få till ett sådant möte 
som rör helhetsperspektivet om Svarte centrum, pendlarparkering o.s.v. Vi tycker det är viktigt 
att styrelsen/byalaget får vara delaktiga i de samtal kommunen har rörande byns utveckling. 
 

6. Goodnight Sun/Kultur i Svarte 
Vi har tidigare sagt att vi vill fortsätta med detta evenemang även 2020. Lars har ansökt om 
pengar för att få köpa en scen. Mer om detta under punkten ”Ansökningar”. Får vi till en scen 
hoppas vi även kunna hålla mer kulturarrangemang här i Svarte så som exempelvis 
Riksteatern som anordnar uppsättningar för såväl barn som vuxna. 
 
 
 
 
 



 
7. Trädfällning Ystadbanan 

Lars sände sin första fråga(Vet ni hur planerna är för trädfällning i ”musikparken”?) 
angående den planerade trädfällningen den 7/5 och den 15/6 skickades en påminnelse kring 
den ännu obesvarade frågan. Nu i september uppmärksammade Lars att de nu börjat röja, 
varpå han återigen kontaktade Ystad kommun. Svaret blev att det är Fastighetskontoret som 
äger frågan. De har varit svårt att nå rätt person men den 20/9 kom svaret. Trafikverket har 
rätt att fälla träd inom servitutet och det är kommunen som ansvarar för återplantering. Detta 
gav kanske inte riktigt svar på vår fråga om behovet av att fälla alla träd. Vissa träd i denna 
välplanerade plantering önskar vi få stå kvar då de tillför ett positivt estetiskt uttryck. Enligt 
Andreas äger stadsträdgårdsmästare Cecilia Persson frågan. Cecilia har ej blivit kontaktad av 
Trafikverket angående trädfällningen på denna plats.  
 

8. Övergång Idrottsplatsen 
Lars har mailat Emma Holgersson den 21/9 i hopp om att få återkoppling från det mötet som 
tidigare ägt rum i ärendet rörande den farliga övergången till idrottsplatsen. 
 

9. Landsbygdsstrategi/mail från Vänsterpartiet 
Vi har svarat på vänsterpartiets mail. Byalagsrådet jobbar tillsammans med Ystads Kommun 
för att ta fram en landsbygdsstrategi. Det är representanter från Byalagsrådet, 
samhällsbyggnadsnämnden och en tjänsteperson i nuvarande grupp. Gruppen har träffats 2 
gånger. Lars som sitter i gruppen rapporterade kort om arbetet. 
 

10. Frågor som vi jobbar/jobbat med 
- Sociala medier 
Vi har 131 följare på Instagram och 683 gillare på Facebook. Vi väljer att jobba på som vanligt 
med dessa. 
 
- Hemsidan 
Lars och Jens har försökt få till ett möte. Lars kommer be Jens att göra ett skelett inför deras 
möte så de har något att utgå ifrån. Vi tänker oss att den ska hållas relativt simpel, innehålla 
protokoll och presentation av styrelsen med kontaktuppgifter. 
 
- HLR 
Inget nytt att tillägga. 
 
- Postnr 
Isabella kommer läsa på om det som finns rörande byte av postort från Ystad till Svarte och 
sammanställa vad ett sådant postorts-byte skulle innebära. Tidigare har vi pratat om att skicka 
ut en förfrågan på Facebook, men i och med att vi inte vill skapa diskussion i ett kommentarfält 
har detta inte blivit av. Isabella planerar att till årsskiftet ordna med ett Google Formulär 
innehållande ovannämnda sammanställning. I detta formulär kommer bybor kunna rösta ja 
eller nej på frågan om de ställer sig positiva till ett postorts-byte. Där kommer även ges 
möjlighet att skriva en kommentar. Formuläret kommer sändas ut vid årsskiftet. Därefter tas 
ett beslut om Styrelsen innan mars ska gå vidare med frågan, alternativt lägga ner den. 
 
- Förråd Charlo eller alternativ 
Det rör sig framför allt om att förvara exempelvis röjsågar som idag står hos Lars. Vi behöver 
kolla efter alternativ. Renate ska fråga Hans-Ingvar på Svartemölla och se om han har 
möjlighet att förvara dessa åt oss i något av hans förråd. 



 
 
- Arkivskåp 
Står hos Lars. Vi har tidigare pratat om en stor förvaringslåda, i dagsläget behövs inte detta 
då arkivskåpet är tillräckligt.  
 
- Grannsamverkan 
Lars har mailat gruppen för grannsamverkan. De är villiga att verkligen ta tag i detta inför 
hösten. Vi har tidigare marknadsfört appen Coyards. Vi skulle även vilja lyfte appen 112 som 
gör det möjligt för dig att sända din GPS-position till SOS Alarm. 
 
- Föreningssamarbete 
Vi lägger ner denna punkt i avvaktan på kontakt om fortsatt samarbete. 
 
- Kontakt med skolan 
30/9 kommer Lars träffa Helen Thyter och ta vid vårt samarbete med skolan. Övriga 
styrelsemedlemmar ska kolla om det finns någon mer som kan delta i detta möte. 
 
- Skylt stranden/ Anslagstavlan 
Byalagets anslagstavla har försvunnit i samband med förändringarna som gjordes där för att 
göra plats för bussarna i samband med tågstoppet. Ingen vet var den håller hus men letande 
fortsätter. Vi bör få en ny om den gamla inte återfinns. 
 

11. Aktiviteter (kommande samt utvärdering) 
- Klädbytardag 
Drygt 80 plagg bytte ägare under denna dag. Flera valde att lämna in ganska mycket plagg 
med resultatet att ca 180 plagg blev kvar, dessa kommer skänkas bort till Svarte Förskola och 
Svenska kyrkan. Oturligt nog kom Fritidens dag att äga rum samma dag/tid, detta 
annonserades sent och bidrog till att Klädbytardagen inte blev lika besökt som vi hoppats på. 
Vi kommer göra Klädbytardagen till en tradition och genomföra den igen första söndagen i 
september 2020. 
 
- Nyinflyttardag 
Denna fråga kommer tas upp mer senare eftersom det ligger först efter årsskiftet. 
 
- Hösten 
Maria har kontakter med koppling till HLR. Vi hade velat göra en tema-kväll med HLR och 
Grannsamverkan där vi även prata om 112-appen och ICE-appen. 
 
Vid föregående styrelsemöte diskuterades flera olika tema-kvällar vilka ligger kvar som 
framtida eventuella aktiviteter.  
 

12. Byablad 
Vi avvaktar med ett nytt byablad eftersom vi i dagsläget inte har något nytt att komma med. 
 

13. Fotobok 
Beställning av fotoboken ändras till 31/10, i dagsläget har 15 stycken visat intresse. Vi kommer 
lägga ut påminnelse om detta på våra sociala medier för att se om det finns intresse från fler. 
 
 



 
14. Ansökningar 

Lars har skickat en ansökan till Crafoordska stiftelsen om att få köpa en scen. Besked ges i 
december. 
 

15. Från byn 
Lars-Erik Nilsson har kontaktat oss angående obemannad butik i Svarte, Lifvs. Konceptet 
bygger på att man som kund laddar ner app där man även lägger in sitt betalkort. När man ska 
handla öppnas dörren med hjälp av en personlig kod. Man scannar sedan sina varor, betalar 
och går. Lars har mailat till Lifvs att Svarte är intresserade av sådan möjlighet. 
 
En bybo har hört av sig och har problem med att hundar gör sina behov i dennes trädgård. På 
våra sociala medier kommer vi marknadsföra våra klisterlappar vilka visar att man ger 
allmänheten tillåtelse att slänga bajspåsar i ens soptunna. 
 
Vi har tidigare marknadsfört Svarte Tennisskola, de har hört av sig och tackat för gott 
samarbete. 
 

16. Byahus 
Vi har fått förfrågan om vi skulle vara intresserade av Pizzerian som ett byahus nu när den är 
till salu. Vi i Styrelsen anser att vi inte är i behov av ett Byahus i dagsläget då driften av en 
sådan är ett arbete som vi inte känner att vi bör dra på oss. Vi hoppas istället att ett 
vinstdrivande företag tar sig an denna lokal. Vi tror det skulle vara mer framgångsrikt av många 
anledningar. 
 

17. Övriga frågor 

Vi har en router på Svarte Beach Club, den är trasig. Lars ska se om den kan lagas eller om 

den behöver bytas ut. 

Nästa möte bestäms till lördagen den 19/10 kl. 10.00. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
 
Isabella Kihlström 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 


