
Protokoll Svarte Byalag 20200726 kl 10.00-12.00 Svarte Bibliotek

Närvarande:
Lars Johansson
Isabella Kihlström
Renate Lang
Anders Karlgren
Mikael Kourtzman

Frånvarande:
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 63832,33 kronor på banken. Vi har nu 238 medlemmar. Det har
varit ett extraordinärt år som har gjort att vi inte kunnat ha så mycket aktiviteter under
detta år. Detta har såklart resulterat i att vi har mer pengar än i vanliga fall. Vi ser
dock detta som att vi, när vi väl kan dra igång med fler aktiviteter, kan lägga lite mer
pengar på dessa framtida aktiviteter.

5. Trafik, återvinningsstationen
Vi kommer välja att ta vidare denna frågan vid Byavandringen. En enkel åtgärd som 
vi ser det hade varit att sätta upp ett vägmärke som visar att det finns en korsande 
gång- och cykelväg.
          Med tanke på trafiksituationen genom Svarte har vi spånat på alternativa 
lösningar för att uppmärksamma hastighetsöverträdelser. I Snårestad håller de på att
anskaffa en mobil fartmätare och vi avvaktar tills vi ser hur det har gått med detta. Vi 
ser annars detta som ett bra alternativ även för oss.  
 

6. Centrum
Vi har förstått att det är ett attraktivt område för kommunen att anlägga en parkering 
på området intill stationen. I och med att pizzerian på sikt kommer till att rivas så 
tänker styrelsen nu att vi kommer lägga tryck på kommunen att i så fall anlägga en 
attraktiv parkering, en grön parkering. Vi vill då även se till att det finns 
parkeringsplats med laddstationer samt en god placering för matvarubutiken Lifvs. Vi 
vill helt enkelt se till att kommunen tar ett helhetsgrepp över hela området.



7. Remissförfrågningar
Vi har fått in en strategiförfrågan om parkering som vi ska svara på. Mikael tar på sig 
att formulera detta efter Byavandringen.

8. Frågor som vi jobbar/jobbat med
– Sociala medier

Vi har idag 787 gillare på Facebook och 179 följare på Instagram. 307 stycken har 
angett e-post för att mottaga vårt Nyhetsbrev. Av de två senaste nyhetsbreven är det 
70,6% respektive 63,9% som har öppnat nyhetsbrevet.

– Hemsidan
Inget nytt.

– Dropbox
Inget nytt.

– Fokus Byarna
Lars kollar upp vad man kan ansöka pengar om nästa år. Vi har ju fortfarande en 
förhoppning om att kunna ”flisa” Kärleksstigen i framtiden.

9. Postort
I dagsläget har 52 av 393 hushåll svarat, vilket motsvarar 13,2% av byns alla hushåll.
Rösterna är fördelade på 9,90% JA-röster och 3,30% 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)
– Invigning stranden

Ca 40 personer som deltog vid invigningen av stranden. Det var en fin tillställning 
som uppskattades av deltagarna.

– Kusträddarna
Vi bordlägger frågan till nästa möte.

– Örtvandring
Örtvandring med Eva den 18/8 kl. 18.30. Vi vill påminna om att det krävs att 
deltagarna anmäler sig till event@svarte.se senast 15/8. Efter anmälan kommer 
information skickas ut om var vi samlas.
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– Klädbytardagen
Isabella och Maria stämmer av om detta är en aktivitet vi kommer genomföra i år.

– Nyinflyttardag
Vi skjuter denna punkt inför framtiden. Vi vill att denna tillställning ska vara till för att 
mingla och samtala med varandra. Så ser inte möjligheterna ut idag.

– Hösten och 2021
Vi ställer in oss på att ligga lågt med antalet aktiviteter under hösten. Och det är i 
nuläget allt för tidigt att förutse hur 2021 kommer se ut.

11. Byablad, nyhetsbrev
• Byavandring, vi tar tacksamt emot bybornas förslag på saker som bör tas upp.

Dessa bör ha framkommit till styrelsen på event@svarte.se senast 15/8
• Strandinvigningen
• Örtvandringen
• Grannsamverkan med kommunen
• Första hjälpen med räddningstjänsten
• Sophia Zachrisson
• Postortsröstning

12.Från byn
Vi har noterat att det är någon i byn som eldar kvällstid. Det luktar som att det inte är 
helt hälsosamma saker som eldas.

13.Nästa möte
23/8 kl. 10

Lars, Mikael och Anders träffas vid ett tidigare tillfälle för att sammanställa frågorna 
inför Byavandringen

14.Övriga frågor
Anders ber oss i styrelsen fundera på om det är någon som vill ta ansvar över 
medlemsförteckningen.

Lars köper in nya kuvert, dessa kommer då vara de vi hade uppe tidigare under året 
med tryck på.

Renate förbereder för att göra en almanacka för 2021.

Till Byavandringen ska vi komma ihåg att ta upp om:
• skötseln av byns grönytor, särskilt kring stranden
• centrum med parkering
• skolans storlek
• trafiksitutation både vid Charloövergång samt på Riksvägen
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Vid protokollet

___________________________
Isabella Kihlström

Justeras

_________________________
Lars Johansson


