
 

Protokoll Svarte Byalag 191106 kl 18.30-20.30 Svarte Bibliotek  
 

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

Frånvarande: 
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 42380,83 kronor på banken. Vi har nu 217 medlemmar. Nu har vi 
fått in många mailadresser till våra medlemmar, detta vill vi utnyttja. Lars undersöker 
till nästa möte om vi kan skapa nyhetsbrev gratis via nätet. Vi skulle nämligen vilja 
använda detta för att nå våra medlemmar inför inbjudningar till olika evenemang som 
Byalaget anordnar.   
 

5. Tågstoppet  
Ystad allehanda ringde Lars för att följa upp hur vi tycker att det har gått med 
tågstoppet. Lars svarade precis som vi diskuterade vid föregående styrelsemöte att vi 
i styrelsen inte har något att anmärka på och att det inte har inkommit något från 
byborna heller.  
 

6. Fokus Byarna/Möte stranden 20191105 
Lars, Mikael och Anders har haft möte med Ystads Kommun, landskapsarkitekt Malin 
Jansson och landskapsingenjör Martin, nere på stranden för att diskutera vad de 
önskar göra med de pengar som projektet fått tilldelat för detta ändamål.  

De gamla grillarna kommer bytas ut, placeringen kommer vara så gott som 
identiska. Parkbänkar kommer också bytas ut till nya och det kommer dessutom 
tillkomma några ytterligare. Gångvägen vid tunneln kommer också breddas och 
sandgropen bakom Svarte Beach Club kommer hårdgöras för att öka 
framkomligheten för barnvagnar och rullstolar. 
 
 
 



 

7.  Samarbete byar emellan  
Lars har pratat med Snårestad byalag. De har sångcafé första tisdagen i varje 
månad, och de kommer anordna en pub/glöggafton. Dessa evenemang kommer vi 
mailledes bjuda in alla våra medlemmar till, med krav på intresseanmälan så vi vet i 
förväg hur många vi blir. Detta kommer bli vår decemberaktivitet för våra 
medlemmar.  

Lars tar kontakt med Ystad riksteaterförening för att se om vi kan få till ett 
samarbete efter årsskiftet, ett evenemang där vi i så fall hade kunnat bjuda tillbaka 
medlemmarna i Snårestads byalag.  
 

8. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- Sociala medier 
Vi har idag 687 gillare på Facebook och 139 följare på Instagram. 
 

- Hemsidan  
Lars har varit i kontakt med Patrik Karlsson, möte kommer ske vecka 46.  
 

- HLR  
Mikael har varit i kontakt med banken idag om pengar till utrustning, inga besked 
kunde ännu ges. Maria har kollat upp intresse av att hålla HLR-utbildning, där har 
ingen nappat ännu. Vi bör fortsätta kolla upp om hjälporganisationer så som Röda 
Korset hade kunnat genomföra en sådan. Maria har varit i kontakt med en 
sjuksköterska (Eva) som också tipsat om en aktivitet hon tidigare haft i Simrishamn 
under beteckningen ”Sju sjukt sköna tips om vården och hälsan och varför man alltid 
får vänta på akuten”. Detta skulle vi absolut vilja ha som en framtida aktivitet.  
 

- Postnr  
Isabella har förberett en sammanfattning. Isabella mailar ut till styrelsen och om inga 
synpunkter kommit in innan måndag så kommer formuläret tas fram. Detta kommer 
sedan tas med i kommande Byablad.  
 

- Grannsamverkan  
Lars kommer träffa Willy och Göran den 13/11. Lars återrapporterar efter detta.  
 

- Föreningssamarbete  
Inget nytt.  
 

- Kontakt med skolan  
Lars har fått svar från Helen Tyter. Ingen har nappat ännu på att få till ett samarbete 
på skolan. De kommer ta kontakt med oss vid ett senare tillfälle.  
 

- Skylt stranden/ Anslagstavlan  
Inget nytt. 
 

- Trädfällning Ystadbanan  
Inget nytt.  
 



 

- Övergång Idrottsplatsen  
Inget nytt.  
 

9. Aktiviteter (kommande)  
-  Hösten/Julen/Januari  

o December-aktivitet 
▪ Sångcafe 3/12 i Snårestad 
▪ Pub- och glöggkväll i Snårestad 

o Januari-aktivitet 
▪ Eva (HLR/Vård) 

 

10. Byablad  
I framtiden kommer vi lägga ut byabladet även på hemsidan och som en bild på våra 
sociala medier. 
 

• Postortsbyte-formulär 

• Inbjudan till våra medlemmar via mail 

• Årsmöte 9/2 kl. 15 (Maria ska boka matsalen mellan kl. 14.30-16.30) 
 

11. Fotobok 
30 fotoböcker beställda varav 20 är bokade. Vi ser ett alternativ att ta fram en ny 
fotobok lagom till sommaren nästa år och att ta fram en kalender inför årsskifte 
20/21. Lars skickar Renate de uppgifter hon behöver för att kunna ta emot 
betalningarna för fotoböckerna.  
  

12. Ansökningar  
Inget nytt.  
 

13. Från byn  
Inget nytt.  
 

14. Nästa möte  
Nästa möte bestäms till 15/12 kl. 10, då kommer även valberedningen vara med. 
Frukost bjuds vid tillfället.   
 

15.  Övriga frågor 

Vid december-mötet kommer vi kolla över hela nästa år när det kommer till aktiviteter 

och evenemang.  

Vi pratade en del om hur vi ska kunna visa upp vilka företag som verkar i Svarte och 

hur vi enklast skulle kunna lösa arbetet med att hålla listan uppdaterad, denna fråga 

kommer vi ta upp vid annat tillfälle. Vi pratar bland annat om att göra ett utskick till 

företagarna en gång per år där de inom en vecka måste svara på om de fortfarande 

har intresse av att finnas omnämnd på vår hemsida etc. Frågan bordläggs så länge.   

 



 

Vid protokollet 
 
___________________________ 
 
Isabella Kihlström 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 
 

 


