Protokoll Svarte Byalag 20200419 kl. 10.00-12.00 Svarte Bibliotek
Närvarande:
Lars Johansson
Isabella Kihlström
Anders Karlgren
Maria Wallgren
Renate Lang
Frånvarande:
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. Ekonom
Byalaget har idag 53924,23 kronor på banken. Vi har nu 137 medlemmar.
Vi har sedan senaste styrelsemötet delat ut adresserade avier med medlemsavgiften,
detta gav gott resultat. Vi diskuterar att det efter detta utskick kom in ett fåtal mail där
avin ifrågasattes eller bestreds och hur vi kan motverka liknande missförstånd i
framtiden. Vi håller med om att ordet ”faktura” är ytterst missvisande, men tyvärr går
det inte att ändra på. För att undvika missförstånd i framtiden kommer vi istället välja
att lägga till en liten text om att medlemsavgiften är frivillig.
5. Trafiksituationen
Vi skickade in ett svar till kommunen där vi gav våra synpunkter efter deras
undersökning av övergången mellan byn och Charlo IP. På nästa byablad kommer vi
hänvisa till att detta svar kommer läggas ut på vår hemsida.
6. Frågor som vi jobbar/jobbat med
- Sociala medier
Vi har idag 757 gillare på Facebook och 163 följare på Instagram, en stor ökning från
föregående möte. Vi fortsätter lägga upp foton en gång i veckan. Vi ska också bli bättre
på att samma information läggs ut på både Facebook och Instagram eftersom vi har
följare som inte har tillgång till båda dessa sociala medier.

- Hemsidan
Lars kommer boka in tid med Patrik för att fortsätta arbeta med att städa upp på
hemsidan. Vi i styrelsen kommer skicka bilder på oss själva till Lars som kan läggas
upp på hemsidan.
- Dropbox
Vi är några som inte lyckats få till det här med dropbox. Vi kommer hjälpas åt så att
alla får tillgång till detta snarast möjligt.
Påminnelse till alla är att man inte behöver ha laddat ner programmet till datorn. Det
går lika bra att gå in på dropbox.com och logga in för att komma åt materialet som
Svarte Byalag har på sin dropbox.
- Nyinflyttarbrev
Lars kommer formulera ett nyinflyttarbrev.
- Biblioteket, infoskärm
Lars kommer börja skicka material till Ylva på biblioteket, så som Byablad etc.
7. Postnr
Isabella har nu fått en fullständig hushållsförteckning över alla hushåll under postort
27192 Ystad. Isabella kommer förbereda för ett utskick med information samt
svarstalong/mailadress att kunna lämna sitt svar på. Mer information om detta
kommer ut i nästa byablad, med möjlighet att svara kort därpå. Lars ska innan dess
undersöka möjligheten att sätta upp en brevlåda i centrum för att kunna samla in
svarstalonger eller övriga synpunkter från de som inte har tillgång till
dator/internet/sociala medier etc.
8. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)
-Strandstädning
Denna aktivitet sker utomhus, därför kommer vi fortfarande genomföra denna
aktivitet lördagen den 16/5 kl 10.00. Vi städar första timman och avslutar med att
grilla korv.
- Coronaviruset/aktiviteter
Vi vill anordna en corona-vänlig aktivitet. Lars föreslår en tipsrunda som kan sitta
uppe en vecka där medverkande kan maila in sin lösning. Bland dessa dras en eller
flera vinnare. Maria ska kolla med Jens Hedin om han kan ordna sponsring från
Ystad Saltsjöbad. Maria kommer även hjälpa Lars med frågor till tipsrundan.
- Valborg
Eftersom årets valborgsfirande ställs in har styrelsen beslutat att i alla fall starta
grillarna vid bra väder och erbjuda byborna möjlighet att gå ner till stranden för att
grilla under kvällen.

- Goodnight Sun/invigning stranden
Peter Tegnér får inget bidrag från Region Skåne i år, men eftersom Svarte ligger
honom varmt om hjärtat vill han ändå ha möjlighet att komma hit i år. Han har frågat
om han skulle kunna komma i juli och köra 4 konserter (istället för 5 som föregående
år) till samma pris som i fjol. Detta tycker vi känns ok.
Lars kommer fråga Peter om han skulle kunna köra v.27, i så fall planerar vi att starta
med att inviga den nya stranden onsdagen den 1/7 tillsammans med Valborgskören
och talare. Därefter fortsätter veckan (torsdag till söndag) med Goodnight Sun.
- Sophia Zachrisson
Sophia Zachrisson och Ylva Petersson har accepterat ett nytt datum för berättarkväll.
10/11 kl. 18 på Svarte bibliotek. Istället för arvode föreslås att Svarte byalag startar
en insamling på sociala medier i samband med berättarkvällen till förmån för
bröstcancer.
- Eva Sonesson och räddningstjänsten
Maria ska föreslå några datum i oktober till Eva Sonesson. Räddningstjänsten kan
nästan alltid så förhoppningsvis kan vi få till en gemensam träff här i höst. När vi har
ett datum kan vi kolla med Svarte bibliotek.
- Grannsamverkan
Träff i höst, Lars kollar datum med polisen.
-1000 Svartebor
Vi beslutar att skjuta denna aktivitet till nästa år. Vi kommer inte hinna passera detta
antal under året, men antagligen under nästa.
-Ört-Eva
Lars kollar efter ett nytt datum i höst, förslagsvis i augusti.
-Klädbytardagen
Vi planerar att köra klädbytardagen även detta år, preliminärt datum sätts till 6/9
9.
•
•
•
•

Byablad, nyhetsbrev
Svar till kommunen, hänvisa till hemsidan
Problem med omärkta brevlådor, hänvisa till Postens rekommendation
Datum med aktiviteter (Valborg, Sophia Zachrisson, Eva Sonesson, Ört-Eva,
Klädbytardag, Grannsamverkan, Goodnight Sun)
Postnummer, förbereda för kommande utskick

10. Från byn - medlemsavgift
• Vissa reaktioner efter utskicket av senaste medlemsavgiften.

11. Nästa möte
10/5 kl. 10.00
12. Övriga frågor
• Pizzerian – vi undrar vad som händer med pizzerian. Lars tar kontakt med
kommunen för att undersöka
• Brevlåda med soppåsar – Lars ska kolla på om vi kan inköpa en eller ett par
brevlådor där man kan ta sig en soppåse så att man kan städa upp efter sig
själv. Placeringen kommer att vara i anslutning till stranden.

Vid protokollet
___________________________
Isabella Kihlström

Justeras
_________________________
Lars Johansson

