
 

 
Dagordning Svarte Byalag 20191019 kl 10.00-12.00 Svarte Bibliotek  
 
Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Maria Wallgren 
Mikael Kourtzman 
 
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. Det bestäms nu att 
Isabella kommer vara den som skickar ut protokollen till styrelsen efter att dessa 
granskats och justerats.  
 

3. Protokolljusterare  
Lars (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses som justerare. 
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 39991,78 kronor på banken. Påminnelse om att betala 
medlemsavgift till Byalaget ska delas ut. Denna arbetsuppgift fördelades ut mellan de 
styrelsemedlemmar som deltog i dagens möte.  

I förlängningen gör detta uppdrag också att vi nu kommer kunna uppdatera vår 
medlemsförteckning med alla byns adresser för att enklare kunna följa 
medlemskapet i framtiden. Vi har nu 190 medlemmar. 
 

5. Tågstoppet  
Tågstoppet har fungerat väl. Lars har varit i kontakt med kommunen och berättat att 
det har fungerat väl men att vi fortfarande anser att informationen som gavs innan 
tågstoppet fortfarande bör anses bristfällig. Det vi om möjligen kan anmärka på nu 
när tågstoppet startat är att den nya skyltningen om förbud att stanna inte verkar 
gälla bussarna som alltid stannar där. Det hade i så fall behövts en tilläggsskylt med 
”Gäller ej bussar”.  
 
 
 
 



 

6. Trädfällning Ystadbanan 
Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef, har nu kontaktat Lars. Trafikverket har 
förklarat att områden med servitut samt trafikverksmark nu har trädsäkrats och 
projektet går nu in i ny fas. Trädspecialist tas nu in för att kolla träd på privata tomter 
och områden som kräver särskild hänsyn så som detaljplanerad mark och liknande. 
Projektansvarig håller på att boka in samråd med berörda kommuner. Trafikverket 
kommer gå igenom aktuella träd med representanter från kommunen för att upprätta 
en skriftlig överenskommelse. Inga åtgärder kommer utföras förrän 
överenskommelsen undertecknats.  

Träden norr om Soprangränd ligger inom detaljplanerad mark med beteckning 
park. Parkchef Cecilia Persson kommer efter ovannämnda samråd kunna informera 
oss ytterligare.  

 
7. Övergång Idrottsplatsen  

Kommunen har inte någon färdig information att skicka till oss än men räknar med att 
göra det inom ej alltför lång framtid. Senaste mätningen Trafikverket gjorde är från 
2013 och då körde bara 160 fordon/dygn på Skönadalsvägen. Ansvarig 
tjänsteperson på Ystads Kommun tycker att Trafikverket bör göra en ny mätning 
både avseende flöde och hastighet. Vi vet att det kommer bli en stor förändring i och 
med den trafiken som kommer ske från nyproduktionerna via Skönadalsvägen för 
trafik upp mot E65an. Detta kommer kunna påverka kommunens hantering av 
övergången vi idag är bekymrade över.  
 

8. Fokus Byarna  
Vi har ansökt om pengar i Fokus Byarna och kommunens budget för att iordningställa 
projektet är på 450 000 för att göra iordning nere på stranden. Malin Jansson, 
landskapsarkitekt vill träffa oss för att inleda arbetet med vad som kan göras. Lars 
kommer föreslå lite tider och hoppas att vi snart kan få till ett möte.  

I framtiden kommer ”Fokus Byarna”- projekten antagligen komma att handla om 
driftspengar med mindre summor fördelade på fler byar istället för höga summor till få 
byar. Tankarna med driftspengar är det skall komma fler till nytta.  
 

9. Byalagsrådet/Landsbygdsstrategi/samarbete byar emellan  
En av punkterna vid Byalagsrådet kallas Laget runt där alla byar får berättar vad de 
har gjort. Detta är något vi kan dra nytta av och inspireras av.  

Byarna har mer intresse av att samarbeta vilket vi verkligen ser fram emot. Lars 
kollar vidare på om vi kan bli inbjudna/vi kan bjuda in dem vid lämplig aktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- Sociala medier  
Vi har idag 687 gillare på Facebook och 134 följare på Instagram, en liten ökning från 
föregående möte.  
- Hemsidan  
Lars kommer ta ett möte med Patrik Karlsson.  
- HLR  
Inget nytt att tillägga.  
- Postnr  
Inget nytt att tillägga.  
- Grannsamverkan  
Lars ska ta ett möte med Göran Stanley och Willy Persson.  
- Föreningssamarbete  
Detta projekt ligger helt på is. Vi har nog mer gemensamt med de andra byarna och 
ser hellre att vi startar ett samarbete där istället. 
- Kontakt med skolan  
Lars och Mikael har träffat Helen Thyter. Ett samarbete kommer startas, i alla fall i 
form av ett uppstartande möte där vi kan bolla tankar och idéer om framtida 
samarbeten.  
- Skylt stranden/ Anslagstavlan  
Skylten är hittad. Vi ser nu möjlighet i att göra i ordningen den innan den gjuts fast på 
nytt. Frågan är dock var vi vill att den ska placeras och om vi ska ge den en tillfällig 
placering i väntan på att de båda planerade tågstoppen har ägt rum. Det känns viktigt 
att den får en bra placering och i nuläget är det inte klart hur platsen där den tidigare 
stod kommer se ut efter det att tågstoppen varit. Ett samarbete med kommunen bör 
upprättas i denna fråga.  
 

11. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)  
- Hösten 

• Biblioteket har ett evenemang nu i november - Växternas gröna kraft den 

12/11. Detta kommer marknadsföras i byabladet.  

• Maria har varit på en aktivitet på biblioteket i Ystad - Retoy där barn under 

organiserad former får byta leksaker. Maria har hört att detta även ska äga 

rum i Svarte och tar på sig att kolla upp detta mer. Detta är också en aktivitet 

vi vill marknadsföra i byabladet. 

• HLR och samtal kring när/var/hur man bäst bör söker hjälp. Maria ska kolla 

upp till nästa möte. 

• Glöggmingel, detta vill vi marknadsföra i nästkommande byablad. Planering av 

densamma sker i samband med nästa styrelsemöte.  

• Fråga svarteborna om reaktioner på Tågstoppet i nästkommande byablad 

 



 

12. Byablad  

• Halloween 31/10, i likheter med fjolårets byablad. 

• Växternas gröna kraft 12/11. 

• Retoy? Maria återkopplar 

• Marknadsföra apparna – Coyards, Ystads kommuns felanmälningsapp etc. 
som en säkerhet nu när vi går mot mörkare tider. 
 

13. Fotobok  
Vi kommer beställa fotoböckerna 31/10 enligt överenskommelse.  

14. Ansökningar  
Lars kommer få låna Lilla fondboken av Byalagsrådet i Ystad. Här kommer vi kunna 

finna mycket inspiration om vart vi kan söka olika medel.  

15. Från byn 
Inget nytt att tillägga. 

16. Nästa år/valberedning  
Lars har mailat valberedningen och bjudit in dem till december-mötet. 

Lars ska även skicka iväg ett antal datum och tider till Annika i valberedningen 

eftersom de ska vara med vid december-mötet. Lars kommer skicka vidare följande 

tider:  

3/12 kl 18.30,  

7/12 kl 13.00  

8/12 kl.10.00  

9/12 kl 18.30 

 

17. Övriga frågor 
Nästa möte bestäms till onsdagen den 6/11 kl. 18.30 

 

 

Vid protokollet 
 
___________________________ 
 
Isabella Kihlström 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 



 

 


