Protokoll Svarte Byalag 20200510 kl 10.00-12.00 Svarte Bibliotek
Närvarande:
Lars Johansson
Isabella Kihlström
Anders Karlgren
Renate Lang
Frånvarande:
Mikael Kourtzman
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
Byalaget har idag 63901,63 kronor på banken. Vi har nu 207 medlemmar.
Vi har blivit kontaktade av 15 minuter en kvart i Sjörup. De vill erbjuda våra medlemmar ett
VIP-kort med rabatt. De som är medlemmar i Svarte Byalag 31/5 kommer få detta erbjudande
utdelad i brevlådan.
5. Trafik, återvinningsstationen
Vi har uppmärksammat att det händer något vid återvinningscentralen, men det finns inget
som kommunicerats med oss. Vi kommer undersöka vad det är som händer. Vi kommer
också skicka ut en påminnelse mitt i högsommaren om att kommunen har lovat att kolla på
sikten vid övergången Skönadalsvägen mellan byn och Charlo. Det känns viktigt att detta
inte missas.
6. Frågor som vi jobbar/jobbat med
-Sociala medier
Vi har idag 763 gillare på Facebook och 163 följare på Instagram. 312 stycken har angett epost för att mottaga vårt Nyhetsbrev.
- Hemsidan
Hemsidan är lite uppdaterad. Påminnelse till styrelsens medlemmar om att skicka foto till
Lars så hemsidan även kan visa vilka vi är.
- Dropbox
Dropboxen uppdateras allteftersom med nya dokument om sådant vi arbetar med.

- Nyinflyttarbrev
Lars skriver ihop ett brev.
- Biblioteket, infoskärm
Ylva kommer med jämna mellanrum få information att publicera på infoskärmen inne på
biblioteket. Exempelvis vill vi lägga upp att om man anmäler sin e-post kommer man kunna
ta emot vårt Nyhetsbrev.
- Fokus Byarna
Vi fick inga investeringspengar för ett uteklassrum. Däremot har vi fått 10000:- för diverse
åtgärder för ett attraktivt Svarte. Lars skickar ut förslag till oss på skylt vid stranden, brevlåda
för pappåsar på stranden och annat som vi eventuellt skulle kunna investera i nu när vi fått
ett bidrag.
7. Postort
I det senaste byabladet annonserades en av de frågor vi i styrelsen kommer arbeta med
under året, nämligen frågan om en eventuell postortsändring från 27192 Ystad till 27192
Svarte. Detta är en fråga som bearbetats under längre tid för att säkerställa att processen
går rätt till. I och med annonseringen i byabladet togs frågan till nästa fas, det är nu dags att
samla in bybornas åsikt i frågan, om hushållen är positiva eller negativa till en
postortsändring. Underlaget kommer användas i syfte att antingen sända in en förfrågan om
postortsändring alternativt stänga ner frågan tillsvidare.
I ett första skede har vi valt att samla in svaren till mailadressen postort@svarte.se. Då
krävs det att man anger adress samt om man röstar JA eller NEJ. Andra möjligheter att
lämna svar kan komma i ett senare skede i undersökningen om vi märker att vi inte får in det
underlag som krävs. Då undersökningen bygger på hushållets ståndpunkt, samt att mer än
hälften av antalet hushåll behöver vara för eller emot frågan kommer insamlingen av
underlaget pågå fram till dess att endera JA eller NEJ-sidan fått favör om mer än 50% av
rösterna.
I dagsläget har 12 av 393 hushåll svarat vilket motsvarar 2,04% JA-röster och 1,02%
NEJ-röster.
8. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)
- Strandstädning
16/5 kl. 10-12 kommer årets strandstädning äga rum. Efter strandstädningen startas
grillarna. Styrelsen bjuder på korv och fika.
Isabella kokar kaffe och tar med socker och mjölk/ikaffe. Lars köper lite korv och fika.
Isabella tar fram en checklista för framtida aktiviteter och lägger in på dropbox.
- Coronaviruset/aktiviteter
Vi pausar alla aktiviteter framöver tills vi vet vad som sker med viruset.
- Valborg
Årets Valborg regnade bort vilket ledde till att inga grillar startade.

- Goodnight Sun
Vi har bokat in Goodnight Sun 9-11 augusti. Vi följer fortfarande de restriktioner och
rekommendationer som finns angående coronaviruset. Detta kan leda till att årets Goodnight
Sun ställs in, men än så länge vill vi hålla den inbokad tills vi vet mer.
- Invigning stranden
1/7 kl. 18.00 med kör och invigningstal av Per-Olof Lind. Vi tänder grillarna och bjuder på
något att skåla i. Mer om detta i nästa byablad.
- Hösten
Örtvandring i naturen 18/8 kl.18.30
Grannsamverkan med kommunpolisen 15/9 kl. 18.30
Första hjälpen och räddningstjänsten 20/10 kl. 18.30
Sophia Zachrisson 10/11kl. 18.00
9. Byablad, nyhetsbrev
Byablad har vi precis skickat ut. Nyhetsbrev skickas ut i dagarna.
10. Från byn
Vi har fått ut ett material för Lekmiljöprogram för Ystad kommun. Vi ska kolla mer på detta
och se om det är en fråga vi har tid att sätta oss in i eller om vi ska släppa det vidare till
Byalagsrådet.
Frågan om att vara stödmedlem i byns föreningar har kommit upp. Svarte Byalag
kommer inte själva gå in och stötta enskilda föreningar, för stöttar man en måste man stötta
alla. Däremot är vi öppna för att bli kontaktade av de föreningar som önskar få använda våra
sociala medier som kanal för att söka stödmedlemmar.
Svarte har varit med i Ystad Allehanda i och med upprustningen av stranden. Detta
tycker vi är jättekul!
Vi har blivit kontaktade av föräldrar från Smedjan Uteförskola som nu söker lokal för att
eventuellt starta ett föräldrakooperativ. Detta är ingen fråga som Svarte Byalag hanterar.
11. Nästa möte
13/6 kl. 10.00
12. Övriga frågor
Inget nytt.

Vid protokollet
___________________________
Isabella Kihlström

Justeras
_________________________
Lars Johansson

