
 

Protokoll Svarte Byalag 200215 kl 10.00-12.00 Svarte Bibliotek  
 
Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Mikael Kourtzman 
Renate Lang 
Maria Wallgren 
 
 

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, medlemsavgift (faktura)  
Byalaget har idag 38827,73 kronor på banken. Vi har nu 37 medlemmar.  

Anders har i årets budget överfört siffrorna från föregående år samt ökat utgifterna 
för Goodnight sun. Styrelsen fastställer årets budget.  

Vi kommer uppdatera vår medlemsförteckning genom att låta den vara en 
fullständig förteckning över alla hushåll i Svarte, detta för att underlätta det framtida 
arbetet med att följa upp förteckningen samt undersökningen rörande 
postortsändringen. Isabella tar på sig uppdraget att ordna med detta. 
 

5. Årsmötet  
Vi i styrelsen tycker det var ett väldigt bra möte och vi har tagit åt oss av såväl förslag 
som konstruktiv kritik rörande vårt fortsatta arbete. 

På årsmötet kom det fram en övrig fråga rörande trafiken på väg 9 genom byn. 
Mikael kommer skriva till Ystad kommun och framföra att vi fått denna fråga på vårt 
årsmöte. Mikael tar fram ett förslag på skrivelse som vi tar upp på nästa styrelsemöte.     

Det kom även upp en fråga om vi hade kunnat ha ett jubileum när Svarte får över 
1000 medlemmar. Detta ska vi absolut följa upp under året.  
 

6. Fokus Byarna  
Ansökan är inlämnad. Mer uppdatering kommer under mars-mötet som det ser ut nu. 
 
 
 
 
 



 

7. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
 
- Sociala medier  

Vi har idag 731 gillare på Facebook och 152 följare på Instagram, en stor ökning av 
antal gillare på Facebook och en liten ökning av antal följare på Instagram från 
föregående möte. 
 

- Hemsidan  
Vi kommer fortsätta lägga ut protokollen och byabladen på hemsidan. I övrigt kommer 
vi hålla sidan så ren som möjligt.  
 

- Dropbox  
Alla tar med sina datorer vid nästa möte så ser vi till att alla har en fungerande dropbox. 
 

- Postnr  
Isabella ska kolla upp hur informationen på bästa sätt samlas in och sammanställs så 
att inget arbete görs i onödan i samband med undersökningen.  
 

- Trädfällning Ystadbanan/staket  
Trädfällningen är påbörjad och snart klar. Även staketet är snart uppsatt hela vägen.   
 

- Grannsamverkan och kontakt med Patrick Nylén  
I och med att det varit mycket aktivitet med inbrott och folk som rör sig där de kanske 
inte har att göra upplever vi att det verkligen är dags att få till ett arbete mellan polisen 
och grannsamverkan. Vi kommer fortsätta utlysa om att bli medlem i Coyards samt 
arbeta för att kommunpolis Patric Nihlén söker byn som ett evenemang 
(grannsamverkan) under våren.  
 

8. Aktiviteter - 2020 (kommande samt utvärdering) 

 Berättarkväll med sjöfararen Bengt-Göran Nilsson där han berättar om 
Ostindiefararen 

o datum kommer beslutas under de kommande veckorna  

 Berättarkväll med den prisade röntgenläkaren Sophia Zachrisson där hon 
berättar om sin revolutionerande forskning  

o 31/3 kl. 19.00 i Svarte Bibliotek 

 Berättarkväll med Eva Sonesson där hon berättar om vad man kan göra innan 
man besöker akuten för att minska köerna 

o föreslagna datum 16/4 eller 20/4 kl. 19.00, datum beslutas under de 
kommande veckorna 

o Mikael kollar med räddningstjänsten om de kan något av dessa tillfällen 

 Valborgsmässoafton 
o Kommer vi behöva prata om vid ett senare tillfälle. Lars kommer börja 

med att införskaffa en vimpel. Vi behöver också prata om vem som ska 
bli årets talare, förslagsvis Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Per 



 

Olof Lind, i och med invigningen som hoppas ske av den upprustade 
delen av stranden.   

 Marsvinsholms utegris och moderna jordbruk 
o datum beslutat till 7/6, inbjudan till medlemmar i Svarte Byalag kommer 

framåt vårkanten  
 

9. Byablad, nyhetsbrev  

 Påminnelse om att betala medlemsavgiften för 2020 

 Coyards, hur laddar man ner appen och blir medlem i en grupp (steg för steg) 

 Berättarkvällar  
o Ostindiefararen Bengt-Göran Nilsson 
o Prisade röntgenläkaren Sophia Zachrisson 
o Akutsköterska Eva Sonesson 

 Tack för årsmötet 

 Förstudien på hemsidan 
 

10. Övergång Charlo  
Det har nu kommit en förstudie rörande övergången över Skönadalsvägen till Charlo. 
Denna kommer vi lägga ut på hemsidan. Vi ser gärna att det kommer in reflektioner till 
följande mailadress: utveckling@svarte.se  

Vi i styrelsen anser att det är angeläget att det vidtas åtgärder. Byalaget kommer 
göra en skrivelse till kommunen där det framgår att vi anser att frågan är högst 
angelägen. Vi kommer även rekommendera Charlo att göra en sådan skrivelse med 
deras kommentarer. I denna skrivelse kommer vi lyfta fram sådant vi anser missats i 
deras förslag på åtgärder, exempelvis att det inte framgår något kring den skymda 
sikten vid övergången då det inte enbart är hastigheten som är problemet där. Mikael 
ansvarar för att ta fram denna skrivelse och kommer där också ta med reflektioner som 
kommer in från bybor.  

Kommunen har önskat vårt svar inom två veckor, dock har vi fått tillåtelse att be om 
förlängd svarstid. Lars kommer maila och be om förlängd svarstid så att vår skrivelse 
blir riktigt genomarbetad.     
 

11. Från byn 
Biblioteket har fått en digital informationsskärm och undrar om vi i styrelsen vill få något 
publicerat på denna. Detta vill vi gärna utnyttja genom att marknadsföra: 

 Evenemang 

 Att bli medlem i Svarte byalag 
 

12. Nästa möte  
15/3 kl 11.00 

 

 

 

 



 

13. Övriga frågor 

Den vakanta platsen i styrelsen diskuteras. Maria har en person som hon ska fråga, 

finns ett intresse kommer Lars ta vid den kontakten. Isabella har också en person hon 

kan fråga om Marias kontakt inte nappar.  

Mikael ska kolla upp om Skånetrafiken skulle kunna sätta upp en HLR på stationen. 

 
 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 
 


