
Protokoll Svarte Byalag 20200613 kl 10.00-12.00 Svarte Bibliotek 

Närvarande:
Lars Johansson
Isabella Kihlström
Renate Lang

Frånvarande:
Mikael Kourtzman
Maria Wallgren
Anders Karlgren

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 63583,83 kronor på banken. Vi har nu 230 medlemmar.

5. Trafik, återvinningsstationen 
Bordlägger frågan till nästa möte.

6. Centrum 
Förfrågan har kommit in kring Byavandring i Svarte, detta kommer vi tacka ja till. 
Intressanta frågor att rikta till kommunen vid den Byavandring skulle kunna vara 
kommunens plan med Svarte centrum och hur de planerar för framtida Tågstopp 2021, 
vad har de lärt sig av föregående år?  

7. Remissförfrågningar 
Det har kommit in två remissförfrågningar. En om Lekmiljöprogram i Ystad kommun och 
en om Riktlinjer parkering Ystad kommun. Lars skickar ut en förfrågan till styrelsens 
medlemmar för att se vem av oss som eventuellt ser sig ha möjlighet att ta tag i frågorna 
eller om dessa kanske ska lämnas vidare till Byalagsrådet. 

8. Frågor som vi jobbar/jobbat med 

- Sociala medier 
Vi har idag 778 gillare på Facebook och 167 följare på Instagram. 301 stycken har angett e-
post för att mottaga vårt Nyhetsbrev. 68,4%(206st) har öppnat nyhetsbrevet.

- Hemsidan 
Inget nytt. 



- Dropbox 
Vi ska lägga in lite nytt på dropbox.  

- Nyinflyttarbrev 
Kom ut i samband med de nya inbetalningarna. 

- Fokus Byarna 
Vi skrev i förra protokollet att vi ska använda de 10000 kronor vi fått via Fokus Byarna till 
att köpa en ny skylt, detta eftersom målning av tunneln till vilket vår ansökan var tillägnad
redan blivit målad i samband med att bidraget tilldelats oss. Nu har vi dock fått 
informationen att vi inte kan nyttja dessa pengar för att köpa en sådan skylt eftersom 
ansökan gäller bara på icke-kommunal mark. Vi ser därför inte att vi kommer kunna 
använda de pengar vi blivit tilldelade vilket är väldigt synd.

9. Postort 
I dagsläget har 28 av 393 hushåll svarat, vilket motsvarar 5,34% JA-röster och 1,78% NEJ-
röster. 

Vi kommer göra en ny satsning via våra sociala medier och påminna byborna om att maila in
sina svar. I samband med detta kommer vi också formulera en text där vi avråder från 
personliga kommenterar som är riktade mot en jakande eller nekande åsikt i frågan om 
postortsändring. Vid förekomst av sådana kommer vi i styrelsen välja att ta bort dessa 
kommentarer från flödet. Vi i styrelsen driver opartiskt denna fråga. Frågan om 
postortsändring är därmed inte diskutabel. Vi hänvisar istället att de som intresserar sig för 
frågans varande eller icke varande lämnar sin röst via mail: postort@svarte.se. Glöm då inte 
att även ange din adress samt om du röstar JA eller NEJ.   

10. Aktiviteter (kommande samt utvärdering) 

- Strandstädning 
Cirka 20-25 deltog vid årets strandstädning. 

- Goodnight Sun 
Vi avvaktar vidare besked. 

- Invigning stranden 
1 juli kl. 18.00 kommer invigningen ske. Lars stämmer av tiden med Per Olof Lind och 
kören för att säkerställa klockslaget. Vi planerar att tända grillarna så att de bybor som är
intresserade av att grilla under kvällen har möjlighet att göra detta.  

- Kusträddarna 
Bordlägger frågan till nästa möte. 

mailto:postort@svarte.se


11. Byablad, nyhetsbrev 
Vi kommer inte trycka upp en nytt byablad nu, men vi kommer skicka ut ett nyhetsbrev 
innehållande:

 Om strandstädningen
 Invigning av stranden 1/7
 Postorts-ändring – uppmana bybor att maila in sin röst

12. Från byn 
Turistbyrån i Ystad har kontaktat Lars med anledning av att de på sin Facebook-sida för 
Sydöstra Skåne och Österlen planerar att lägga upp filmer och foton över okända pärlor 
och skulle där vilja ha med Kärleksstigen. Detta är ett av Turistbyrån i Ystads sätt att visa
upp alla möjligheter som finns i närområdet nu när många kommer välja att hemestra i 
sommar. Styrelsen ser positivt på detta. 

13. Nästa möte 
12/7 kl. 10

14. Övriga frågor
Inget nytt. 

Vid protokollet

___________________________
Isabella Kihlström

Justeras

_________________________
Lars Johansson


