
 

Protokoll Svarte Byalag 20191215 kl 10.00-12.00 Svarte Bibliotek  
 

Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Renate Lang 
Annika Weitner 
 

Frånvarande: 
Jens Hedin 
Maria Wallgren 
Mikael Kourtzman 
 

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. Valberedningen 
Valberedningen består av Annika Weitner, Therese Jörgensen och Thomas Eriksson. 
Dagens möte gästas av Annika. Valberedningen har tidigare mailat ut en förfrågan 
om huruvida styrelsemedlemmarna är intresserade av att fortsätta som 
styrelsemedlem i Svarte Byalag. Renate, Anders och Isabella är valda även för 2020, 
dessa har också meddelat att de ämnar sitta kvar även under nästa år. Nyval 
behöver dock ske av Lars, Mikael, Maria och Jens om de finner fortsatt intresse av 
att vara med i styrelsen. Av dessa har Jens tackat nej till att fortsätta. Övriga har 
önskat få bli omvalda.   
 

Valberedningen har ännu inte finns en lämplig kandidat för att ersätta Jens, deras 
arbete för detta fortsätter.  
  

5. Ekonomi 
Byalaget har idag 38168,83 kronor på banken. Vi har nu 220 medlemmar. Till nästa 
år kommer vi köpa in ett tillägg till vårt bokföringsprogram som gör det möjligt att 
fakturera ut medlemsavgiften, detta förenklar administrationen. En månadskostnad 
på 59 kronor exklusive moms tillkommer, vilket vi tycker det är värt att investera i.  
 
 
 
 
 
 



 

6. Fokus Byarna/Möte stranden 20191105  
Vi har nu fått ett skissförslag över det arbete som kommer utföras på stranden. 
Kommunen har som målsättning att bli klara till Valborgsmässoafton och vi hoppas 
därför även kunna göra en invigning av förbättringarna i samband med det årliga 
firandet.  
 

Det kommer snart komma ut en ny möjlighet att söka pengar från Fokus byarna. När 
ansökan kommer ut kommer vi lyfta frågan igen, men vi har tidigare bland annat 
pratat om att vi vill förbättra Kärleksstigen.  
 

7. Frågor som vi jobbar/jobbat med 
 - Sociala medier  
Vi har idag 690 gillare på Facebook och 142 följare på Instagram, en liten ökning från 
föregående möte. 
 

- Hemsidan  
Lars har träffat Patrik Karlsson. De har rensat upp ordentligt på hemsidan. Lite arbete 
kvarstår med att exempelvis lägga upp Byablad etc. På sikt kommer vi jobba på att 
någon av styrelsemedlemmarna tar sig an arbetet med hemsidan.  
 

- Postnr  
Formuläret är färdigt att publiceras. Isabella och Lars kommer prata vidare om det. 
Länken är redo att läggas upp på Facebook, men innan det behöver det lysas i 
Byabladet.   
 

- Trädfällning Ystadbanan  
Ystad kommun har nu haft samråd med Trafikverket kring trädsäkringen på 
kommunal mark längs järnvägen. Trafikverket har med hjälp av arborister/trädvårdare 
gjort en nyanserad bedömning av vad som kan fällas och vad som kan beskäras. En 
överenskommelse har gjorts och undertecknats.  
 

I vinter trädskär de sträckan mellan Svedala och Ystad station där arbetet i Ystad 
kommer pågå januari-februari 2020.   
 

Om kommunen säger nej till det förslag som tagits fram är kommunen själva fullt 
ansvariga för framtida driftstopp, olyckor och andra problem som kan uppstå om man 
inte vidtar dessa åtgärder. Ystad kommun har valt att inte bestrida några av de 
åtgärder som Trafikverket föreslagit. Vi i styrelsen ser i och med detta att vi inte 
längre kan arbeta vidare med frågan, men vi är nöjda med att arbetet inte varit något 
förhastat beslut utan att varje träd gåtts igenom av lämpliga personer innan en 
handlingsplan tagits fram.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I svarte kommer följande åtgärder vidtas:  

• Trädridå i närheten av Kvartettgatan och Soprangränd. Här kommer de pilträd 
och körsbärsträd som når järnvägen vid fall tas bort. De träd som lutar bort 
från järnvägen sparas. Av de två större träden på var sida om gångtunneln 
beskärs. Buskar sparas i den mån det är möjligt.  

• Sträckan mellan Flöjtgränd och Fagottgränd. Här kommer körsbärsträd och 
två större pilträd fällas. Åtgärden är av Trafikverket kommunicerad med 
intilliggande fastighetsägare.  

 

Trafikverket ger ingen ersättning för kompensationsplantering och Ystad kommun har 
i dagsläget ingen plan för om det behövs eller är möjligt, de inväntar istället resultatet 
av Trafikverkets arbete innan vidare beslut tas i frågan.  
 

8. Planerade Aktiviteter 2020 

• Grannsamverkan, januari  

• Årsmöte, februari (9/2)  

• Berättarkväll ”Ostindiefararen” Bengt-Göran Nilsson, mars 

• Nyinflyttardag, april-maj OBS! Kolla när de flyttar in!  

• Föreningarnas dag och Företagens dag i samband med Nyinflyttardagen 

• Berättarkväll ”Innan akuten” med Eva Sonesson och ”Cancerforskningen” med 
Sofia Zachrisson (april) 

• Valborgsmässoafton, april (30/4) 

• Strandstädning, maj (förslagsvis 16/5 eller 17/5) 

• Marsvinsholms utegris, maj-juni (förslagsvis 31/5 eller 7/6) 

• Upptäck Svarte, vandring som gästas av ”Örtkvinnan” Eva Olsson (vår-
sommaren) 

• Goodnight Sun, augusti (förslagsvis v.33) 

• Klädbytardag, augusti-september (30/8 eller 6/9) 

• Glöggprovning med Snårestad, december  
 

Aktiviteter som ännu inte fått sin plats i kalendariet: 

• Sångafton med Snårestad, första tisdagen i månaden 

• Bibliotekets aktiviteter, stäm av och för in i kalendariet 

• Ystad Riksteaterförening 

• Berättarkväll med Oscar Fogelström och Fredrik Andersson 
 

9.  Byablad, nyhetsbrev  
Nyhetsbrev utskickat till alla som angivit sin e-post, detta är något vi kommer fortsätta 
arbeta vidare med. Vid varje styrelsemöte kommer vi överens om vad vi kommer gå 
ut med i våra nyhetsbrev, men fokus kommer vara på små hintar om vad som väntas 
runt hörnet 
 
 



 

Nästa nyhetsbrev planeras innehålla ett stort tack och en önskan om en God Jul och 
ett Gott nytt år från oss i styrelsen. Det har varit ett fantastiskt år med många 
välbesökta aktiviteter så som besök på Marsvinsholms utegris, Goodnight sun och 
Klädbytardagen, aktiviteter som även planeras att genomföras under nästa år. Det 
har också varit ett lyckat år med många av de frågor vi arbetat med så som Fokus 
byarna där kommunen budgeterat 450000 kronor till att rusta upp och förbättra 
stranden, samt arbetet med Tågstoppet.  
 

Nästa byablad 

• Inför årsmötet, dagordningen 

• Postorts-ändring 

• Grannsamverkan, Coyards  
 

10. Från byn  
Inget nytt.  
 

11. Nästa möte  
19/1 kl 10.00 
 

12. Övriga frågor 
Lars ska föra samtal med Henning i Snårestad om vi kan förvara våra saker hos 
dem.  
 

Vi har sökt pengar för en scen från Craafordska stiftelsen, där har vi fått avslag. Vi 
misstänker att den önskade summan var för hög. 
 

Vi har en dropbox. Lars bjuder in oss alla.  
 
 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 


