Verksamhetsberättelse Svarte Byalag verksamhetsåret 2020
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
- ordförande Lars Johansson
- Vice Ordförande Maria Wallgren
- Kassör Anders Karlgren
- Sekreterare Isabella Kihlström
- Suppleant Renate lang
- Suppleant Mikael Kourtzman
Styrelsen har under 2020 haft 9 protokollförda möten.
Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
- Annika Weitner
- Therese Jörgensen
Revisorer
- Jenny Graflind
- Carina Barthel
Viktiga händelser under året.
2020 har präglats av den rådande pandemin men följande har genomförts
- samarbete Svarte Bibliotek
- 3 byablad har delats ut
- Deltagit i byalagsrådets möten samt samråd med kommunen. 1 samråd genomfört
2020 pga pandemin
- 1 Digital berättarkväll
- Örtvandring
- strandstädning
- Ansökt om delfinansiering av ett uteklassrum till Svarteskolan. Fått beviljat 80000kr
av sparbankensydstiftelsen.
- Arbetat under året med att se om det finns intresse av att byta postort till Svarte
- sålt boken ”strandhugg i ystad med omnejd”.
- tryckt upp och sålt en almanacka med motiv från Svarte.

- Invigt ”nya” stranden där byalaget ansökt hos Ystad kommun om åtgärden att
förnya miljön med bänkar, grillplatser mm. Strandtunneln blev målad av kommunen i
samband med denna åtgärd. Åtgärden beräknades till en kostnad av ca 450 000 kr.
Åtgärden har skett helt i Ystads kommuns regi.
- Ansökt och blivit beviljade 10000kr hos Ystad Kommun för att byalaget skulle måla
om tunneln. Tunneln målades om av kommunen i samband med stora strandjobbet
och därför ”försvann” dessa pengar.
- Hyrt ett förråd för att förvara byalagets saker.
- Hissat ny vimpel på stranden. Vimpel skänkt av Svartebo.
- Byavandring, frågor som togs upp i samband med denna:
* stationsområdet
* Pendlarparkering
* badskylt
* Tunneln under väg 9
* Stranden
* Skolan
* Erfarenhet från tågstoppet
* Trafikfrågor, bl.a trafiken genom Svarte
* Övergång vid återvinningsstationen/idrottsplatsen
* Asfaltering av musikgatan * Belysning av GC-väg Svarte - Ystad * Tågavgångar
* Svarte Centrum
Verksamheten i siffror
- 266 betalande medlemmar 2020 (210 st 2019)
- Sociala medier: Facebook 865 gillare(727 st 2019), Instagram 247 följare (152 st
2019)
- Totala intäkter på 41835,40 och kostnader 22024,40
- ett resultat på 19811
- 9 protokollförda sammanträden under 2020
- 3 byablad har delats ut
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