
  

Protokoll Svarte Byalag 20200913 kl 10.00-12.00 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  
Byalaget har idag 60130,93 kronor på banken. Vi har nu 235 medlemmar.  
 
Anders kommer gå igenom vilka hushåll som inte betalat så att vi kan skicka ut nya 
avier för medlemskostnaden. Det är ett stort arbete som kommer ta lite tid.  
 
5. Byavandringen  
Vi är positiva till årets Byavandring. Vi upplever att kommunen vill, men att de i 
nuläget inte kan satsa på Svarte. Årets budgetering tillåter det inte, men Svarte ligger 
med i kommunens samtal och planering för kommande satsningar. De vill, precis 
som vi, ta ett helhetsgrepp om Svarte som en by i utveckling. Vi delar många tankar 
och förhoppningar om byns utseende i framtiden. Samtal kommer fortsätta drivas 
mellan kommunen och byalaget för en samlad helhetsbild av ett växande Svarte. 
Minnesanteckningar från Byavandringen kommer läggas upp på vår hemsida, samt 
bifogas här för den som är intresserad av att läsa mer ingående om Byavandringen.  
 
Frågor som togs upp rörde: 

• Stationsområdet 

• Pendlarparkering 

• Badskylt 

• Tunneln under väg 9 

• Stranden 

• Skolan 



  

• Erfarenhet från tågstoppet 

• Trafiken genom Svarte 

• Övergång idrottsplatsen 

• Tennisbanans miljö 

• Asfaltering av Musikgatan 

• Belysning av GC-väg Svarte-Ystad 

• Tågavgångar 

• Roslings trädgård 
 
6. Remissförfrågningar  
Vi har fått in en parkeringsremiss i Ystad kommun, Mikael tittar på den och 
återkommer.  
 
7. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- Sociala medier  
Vi har idag 800 gillare på Facebook och 181 följare på Instagram, en liten ökning från 
föregående möte.  
 
- Hemsidan  
Inget nytt. Lars kommer annonsera på våra sociala medier om att vi har en hemsida 
för att påminna våra bybor om detta och att de där kan hitta alla våra protokoll och 
annat matnyttigt.  
 
- Nyinflyttarbrev  
Nytt nyinflyttarbrev kommer tas fram i samband med att fler kommer flytta in.  
 
- Fokus Byarna  
Inget nytt. 
 
8. Postnr  
Vi gästades av en medlem som hade lite funderingar kring postortsändringsfrågan 
som drivs just nu. Det är alltid trevligt när medlemmar visar sitt intresse och 
nyfikenhet för de frågor vi driver. Postortsändring är en fråga som byalaget haft 
liggande under en längre tid, mest för att det var en klurig fråga att ta tag i. Det 
krävdes en hel del förarbete för att ta reda på hur denna fråga skulle hanteras på ett 
korrekt och rättssäkert sätt. I samband med att vi närmade oss årsskiftet 19/20 hade 
vi skaffat oss tillräckligt med kött på benen för att kunna gå ut med informationen om 
att vi från och med nu kommer driva frågan ett år framöver, för att vid årsskiftet 20/21 
antingen bordlägga frågan eller gå in i nästa fas som en postortsändring skulle 
innebära. Detta är en fråga som väcker många känslor har vi förstått, både hos de 
bybor som önskat driva frågan sedan 80-talet till de som tycker att byalaget kan 
fokusera på andra mer relevanta frågor. Eftersom postortsändring är en demokratisk 
omröstning utifrån hur byns hushåll ställer sig till frågan kommer vi därför fortsätta 
vara öppna med rösternas procentuella uppdelning, likt man kan följa resultatet när vi 



  

står inför ett regeringsval. Men eftersom byalaget i sig är opartisk i frågan har vi inte 
valt att skapa någon debatt eller något forum för ventilering av frågan då ingen av 
oss vill stå som moderator mellan å ena sidan ja-sägarna och å andra sidan nej-
sägarna. Vi driver frågan så som många önskat under längre tid och samlar in det 
material som krävs för att, om röstläget uppgår till att mer än 50% av byns hushåll 
röstar JA, kunna sända vidare materialet till rätt instans. Alla mail med röster sparas 
för att vi i framtiden ska kunna gå tillbaka till dessa om det behovet skulle uppstå. 
Rösterna som kommer in förs in i ett Excel-dokument som visar byns alla hushåll och 
om dessa röstat JA eller NEJ. Dokumentet räknar därefter ut den procentuella 
fördelningen mellan antal hushåll och antal hushåll som röstat, samt rösternas 
fördelning mellan ja och nej. Det är dessa siffror vi alltid hänvisar till i protokollen. Vi 
kommer lägga upp länk på vår hemsida med den broschyr som vår sammanställning 
i informationsmaterialet bygger på. Då kan den som är intresserad av att läsa 
broschyren i sin helhet göra det. De för- och nackdelar som tas upp i 
informationsbladet kommer dock från information som givits till oss i mail- och 
telefonkontakt med olika instanser så som Ystad kommun och Post- och 
telestyrelsen. 
 
I nuläget har 93 av 398 (23,37%) hushåll svarat på frågan om postortsändring. 
Rösterna är fördelade på 18,09% JA-röster och 5,28% NEJ-röster.   
 
Isabella kommer förbereda för utskick av talong. Många av våra bybor nås inte via 
våra sociala medier och dessa måste också få en chans att göra sitt val i frågan. 
Talongen kommer bara delas ut till de hushåll som hittills inte lämnat sin röst. Lars 
skriver ut talongen samt levererar 310 kuvert till Isabella så att hon kan förbereda för 
utskicken.  
 
9.Aktiviteter (kommande samt utvärdering)  
- Kusträddarna  
Maria kollar upp detta till nästa möte. 
 
- World CleanUp Day 
Håll Sverige Rent kommer äga rum i Svarte lördagen den 19/9 kl. 13-14. Vi samlas 
på stranden, städar och därefter startas grillarna. Byalaget kommer då bjuda på korv 
för alla som deltagit i städningen. Lars återkommer till styrelsemedlemmarna med 
arbetsuppgifter med vem som införskaffar vad. Lars marknadsför evenemanget på 
våra sociala medier.  
 
- Örtvandring  
Vi var ungefär 10 besökare. Ett uppskattat evenemang för de som deltog.  
 
- Nyinflyttardag  
Vi skjuter denna på framtiden. Vi vill kunna bjuda en större samling människor och 
måste då invänta bättre tider som tillåter detta.  
 

https://www.postnord.se/siteassets/pdf/faktablad/postnummersystemet-i-sverige-171213.pdf


  

- Första hjälpen med Eva Sonesson och räddningstjänsten 20/10 
Mikael ska kolla upp om Räddningstjänsten får lov att genomföra sådana här 
aktiviteter i nuläget. Vi avvaktar svar på detta och i annat fall får vi helt enkelt invänta 
andra tider för att se när vi kan få möjlighet att hålla ett sådant evenemang vid ett 
senare tillfälle.  
 
- Sophia Zachrisson 10/11 
Denna aktivitet är planerad till november. Vi kommer diskutera detta evenemang mer 
under nästa möte. 
 
- Hösten och 2021  
Det är för tidigt för oss att säga något om vad vi kommer kunna genomföra. Vi får helt 
enkelt ta det efter hand.  
 
10. Byablad, nyhetsbrev  
Vi kommer inte skicka ut ett nytt byablad eller nyhetsbrev just nu. Men frågor som 
sparas till nästa möte då att ta upp i ett kommande byablad är: 

• Postortsändringen 

• Coyards 

• Grannsamverkan 
 
11. Från byn  
Charlo om övergången.  
 
12. Nästa möte  
11/10 kl.10.00 
 
13. Övriga frågor 

• Lars kommer kolla upp alternativ till anslagstavlan. Det passar bra nu när 
byalaget faktiskt har en större summa pengar på banken. 

• Lars kommer kolla upp om vi kan få till en armatur vid gångtunneln under väg 
9 så att belysningen ska kunna fortsätta en bit efter den. Detta för att undvika 
den ”blindhet” som kan uppstå när man går från upplyst till mörker.    

• Lars bjuder in Patrik Karlsson till nästa möte för att diskutera våra stadgar.  

• Lars kollar upp möjligheten att få en redigerad kopia av inspelningen som 
gjordes av en privatperson under en av konserterna vid Goodnight Sun.  

• Vi har kvar några av våra fotoböcker, dessa tänker vi skicka till lämpliga 
instanser för att visa upp Svarte.  

• Renate ska presentera årets kalender till nästa möte.  

• Lars marknadsför ”Strandhugg i Ystad med omnejd” på våra sociala medier. 
Lars ska också kolla upp möjligheten att låta ett blädderexemplar finnas på 
biblioteket om de är intresserade av att ansvara för ett sådant. Boken kommer 
bara tryckas i en upplaga och sälj till priset av 150:-    

 



  

 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 
 


