
  

 
Protokoll Svarte Byalag 20200315 kl 11.00-13.00 Svarte Bibliotek 
 
Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Mikael Kourtzman 
Maria Wallgren 
 
Frånvarande: 
Renate Lang 
 
  

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/avi/text?)  
Byalaget har idag 38707,23 kronor på banken. Vi har nu 37 medlemmar.  
 
Anders har förberett en avi för medlemsavgiften vilken vi går igenom och diskuterar 
vad vi vill ska skrivas på den. Fakturan/avin kommer skickas ut i samband med nästa 
byablad.  
 

5. Övergång Charlo  
Mikael har tagit fram ett utkast på skrivelse rörande den förstudie som gjorts vid 
övergången till Svarte IP. Vi diskuterar förtydliganden innan Mikael tar sig an att 
renskriva för att sända vidare.  
 

6. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
 

- Sociala medier  
Vi har idag 735 gillare på Facebook och 159 följare på Instagram, en liten ökning från 
föregående möte.  
 
- Hemsidan  
Nya protokollen är upplagda, även från årsmötet.  
 
 



  

- Dropbox 
Vi skjuter denna punkt vidare till nästa möte, då kommer alla ta med sina datorer så 
ska vi kolla att alla kommer åt vår gemensamma dropbox.  
 
- Nyinflyttarbrev  
Lars har tagit fram några punkter som vi skulle vilja ta med i vårt brev till de 
nyinflyttade. Lars gör ett utkast som kommer ut till våra mail så att vi kan lämna 
kommentarer. Inflytt i de nya radhusen sker redan i nästa vecka så vi vill gärna få 
klart detta brev snarast.  
 

7. Postnr  
Isabella har mailat PostNord, Ystad kommun, Skatteverket och PTS för att söka svar 
på om det finns en hushållsförteckning att utgå från samt hur den önskade 
informationen bäst samlas in och sammanställs för att underlätta hanteringen av vår 
eventuella ansökan. Vi vill verkligen att det ska gå rätt till från första början. Vi 
avvaktar svar från kommunsekreterare på Ystad kommun i dagsläget. Vårt mål är att 
få arbeta med denna fråga under våren så Isabella kommer fortsätta maila på i jakt 
på de svar som ännu saknas för att kunna gå vidare i frågan.  
 

8. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)  
 
- Coronaviruset  
Vi i styrelsen är enade om att vi skjuter de planerade berättarkvällarna på framtiden i 
och med Corona-utbrottet. Vi anser att det är olämpligt att riskera något i nuläget. 
Lars kommer kontakta berörda parter – Sophia Zachrisson, Eva Sonesson, 
Räddningstjänsten samt Bengt-Göran Nilsson för att boka av och boka om planerade 
berättarkvällar.   
 
-Ört-Eva 
Lars kommer kontakta Ört-Eva för att se efter ett lämpligt datum, gärna mitt i veckan.. 
Evas berättarkväll är en vandring i det fria och därför anser vi i styrelsen att vi kan 
genomföra denna aktivitet utan risk för att bli smittad av Corona-viruset.  
 
- Valborg  
Målet är att inviga uppfräschningen av stranden. Lars har varit i kontakt med Per Olof 
Lind, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, om att stå som talare. Han lät positiv 
och de ska höras vidare i veckan. Upplägget kommer vara likt tidigare år med 
vedkorgar och kör. Lars kontaktar kören och Svarte Beach Club för att se om de 
ställer upp likt tidigare. Förslagsvis även att inviga de nya grillarna, att vi startar 
grillarna och går ut med informationen att besökare gärna få ta med något att grilla. 
Vi diskuterar detta vidare vid nästa möte.   
 
-Strandstädning 
16/5 kl. 10.00 kommer vi börja med att städa och därefter starta grillarna och bjuda 
alla som hjälper till på korv och dryck. 



  

- Goodnight Sun  
Lars kommer kontakta Peter Tegnér. Vi kommer lägga fram förslaget att ta 
finalveckan i vecka 33 även i år.  
 
-1000 Svartebor  
Lars kollar upp hur många vi är. Vi kommer prata vidare om detta, men tanken är att 
hålla ett jippo under november månad när de flesta hunnit flytta in.  
 
9.Byablad, nyhetsbrev  
Lars kommer skriva ett nyhetsbrev där vi går ut med att berättarkvällen med Sophia 
Zachrisson skjuts på framtiden. Vi kommer även ta upp om berättarkväll med Ört-
Eva, Valborgsfirandet, Strandstädningen samt länka till årsmötetsprotokollet.  
 
I byabladet kommer vi även ta upp om medlemsavgiften.  
 
10.Från byn  
En bybo har kommit in med synpunkter angående övergången till Charlo.  
 
11. Nästa möte  
19/4 kl. 10.00 
 
12. Övriga frågor 

- Anslagstavlan  
Vi har sedan tidigare ansökt om pengar till en ny anslagstavla och bör få svar på 
detta inom snart. Om vi inte får igenom denna ansökan kommer vi välja att bekosta 
en egen. Med tanke på sponsorer kommer vi välja att på anslagstavlan hänvisa till 
vår hemsida istället för att trycka loggor på anslagstavlan, på så vis undviker vi att 
behöva uppdatera skylten den dag en sponsor hoppar av eller tillkommer.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 


