
  

Protokoll Svarte Byalag 210926 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 

Närvarande 
Jennica Ljung-Baker  
Isabella Kihlström  
Anders Karlgren  
Renate Lang  
Jocelyn Ibarra 
 
Frånvarande 
Lukas Olsson  
Paulin Jönsson  

 
1. Mötet öppnas  
Ordförande Jennica hälsar välkomna och mötet öppnas.  
 
2. Förra mötets protokoll  
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
3. Protokolljusterare  
Jennica (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses till justerare.  
 
4. Ekonomi  
Byalaget har idag 35609,13 kronor på banken. Vi har idag 203 medlemmar. Anders 
kommer snart skicka ut påminnelse till de som inte betalat in medlemsavgiften.  
 
5. Gården 
Vi har blivit kontaktade av Thomas Hansson på gården i Svarte angående deras 
planer som också skulle kunna vara av intresse för Svarteborna. Vi kommer bjuda in 
Thomas till nästa möte för att höra hans tankar om gårdens framtid.  
 
6. Utvärdering av aktivitet 

• Goodnight Sun 
Styrelsen har bara fått massor med positiv respons av bybor angående Goodnight 
Sun som blev ett välbesökt evenemang. De tre spelningarna fick minst dubbelt så 
många besökare i jämförelse med förra gången som Goodnight Sun besökte Svarte. 
De två första kvällarna där spelningarna kunde ske på stranden var vi mellan 200-
250 vuxna personer i publiken. Den tredje och sista kvällen tillät vädret oss inte att 
vara på stranden och biblioteket fylldes med maxantal om 50 personer och utanför 
fanns det några tappra lyssnare som njöt av musiken som tog sig genom väggarna.  
 
Redan i oktober kommer Peter Tegnér sätta igång med planeringen av nästa års 
Goodnight Sun. Svarte är ett fortsatt självklart stopp även nästa år, vilket gör att vi i 
god tid kan börja söka spons och liknande.  
 



  

• Håll Sverige Rent 
Några tappra själar trotsade det gråa vädret och ställde upp i årets Håll Sverige Rent-
dag. Vi upplever generellt att stranden hålls fin, att byborna respekterar miljön och 
plockar upp efter sig. Den mat som inte åts upp har Jennica fryst ner inför framtida 
aktiviteter.  

 
7. Kommande händelser 

• Halloween 
Jocelyn som är uppväxt i USA har massor med tankar för halloween där vi kommer 
bjuda in barn och vuxna till en fantastisk halloween-fest där vi i år kommer hylla Disa. 
Vi tänker oss en aktivitet mellan kl 15-17, där vi första timman kommer ha en liten 
aktivitet genom byn och avsluta den sista timman på eller i närheten av stranden där 
vi bjuder på varm dryck och klassiska sötsaker i amerikansk anda, brasa, och 
nagelbitade berättelser. Barnen kommer där också få vara kreativa och bygga ett 
altare för Disa. Information kommer ut i Byabladet och Nyhetsbrevet om 
rekommendationen att de barn som går ”bus eller godis” endast knackar på hos de 
hushåll som har halloween-pyntat utanför sina hem. Jennica hör med Paulin om hon 
kan tänka sig att berätta en spännande historia.  
  

• Tågstoppet 1/11-15/12 
Etapp 2 av Trafikverkets förbättringsarbete på tågbanan mellan Simrishamn och 
Ystad sker 1 november till 15 december. Svarte kommer då åter igen bli tågets 
slutstation. Likt förra gången kommer all kollektivtrafik på upprustningssträckan att 
ersättas med bussar vars tidtabell matchar tågavgångarna. För resenärer till Svarte 
kommer hållplatsläget på Västra Kustvägen (Svartån) användas. För resenärer från 
Svarte kommer norra parkeringsplatsen på Musikgatan användas.  
 
Ystad kommun kommer under denna tid vidta vissa åtgärder för att underlätta, 
exempelvis kommer de sätta in extra trafikövervakning samt göra två parkeringar i 
Ystad avgiftsfria under perioden för att minska biltrafiken till Svarte. Detta gäller 
parkeringarna på Hamnplan och den som ligger öster om stationen. Vi Svartebor 
kommer med dessa åtgärder framför allt märka av ökad busstrafik genom byn.  
 
8. Saker vi jobbar med 

• Skylt till stranden 
Trädet som skymde skylten blev klippt inför Goodnight Sun, så även gräset på 
stranden.  
 

• Sociala medier 
Isabella fortsätter besvara eventuella frågor och mail som kommer in via våra sociala 
medier. Renate fortsätter lägga upp vackra foto varje vecka över vår fina omgivning.  
 
 
 



  

• Hemsidan 
Vi känner till att det finns en del felaktiga uppgifter på hemsidan just nu, vi kommer 
prata mer om detta vid nästa möte. Paulin ansvarar för att korrigera detta framöver.  
 

• AutoMat 
Bygglov är inlämnat. Styrelsen fortsätter bevakar beskedet.  
 

• HLR 
Inget nytt. 
 

• Parkslide 
Styrelsen har tidigare blivit kontaktad av en bybo angående den invasiva arten 
parkslide som växer sig stark på Västra Kustvägen. Den 16 augusti publicerades en 
artikel i YA under rubriken ”Invasiv växt oroar boende i Svarte”. Jennica har varit i 
kontakt med kommunen i frågan. De känner till problemet, men det de inte vet är hur 
de ska kunna utrota den utan att växtsporerna sprider sig och orsakar större problem.  
   

• Stadgar 
Anders kontaktar förra styrelsemedlemmen Mikael i frågan samt tar på sig uppdraget  
att ta fram ett förslag till nya stadgeformuleringar.  
 

• Domänen svarte.se 
Vi tänker oss att öppna upp för möjligheten för bybor att använda svarte.se som 
mailadress. Paulin ansvarar för detta.  
 
9. Byalagsrådet/Landsbygdsstrategi/Samarbete byar emellan (20/9)  
Anders tar på sig ansvaret att vara kontaktperson samt delta i de av dessa möten 
som han har möjlighet till. Eftersom många av dessa möten sker dagtid är det svårt 
för oss att delta då vi befinner oss på våra arbetsplatser när mötena äger rum.    
 
10. Byablad/Nyhetsbrev 

• AutoMat 

• Tågstoppet 

• Halloween 

• Almanacka 
 

11. Från byn 

• Bryggan 
Det har kommit in en önskan om att styrelsen skulle kunna kontakta kommunen med 
förfrågan om att låta bryggan i Svarte stå kvar året om, detta med anledning av den 
årligen återkommande bastun som ökar på vinterbadandet. En brygga gör det möjligt 
för exempelvis personer med dålig balans att njuta vinterdopp. Isabella ansvarar för 
att ställa frågan till kommunen.  
   



  

• Dusch/fotdusch 
Det har kommit in en förfrågan om det är möjligt att bygga en utedusch alternativ 
fotdusch på stranden i Svarte så att sommarbadare kan skölja av sig/sina fötter innan 
de tar på sig skorna och beger sig hemåt. Vi bordlägger frågan till nästa möte. 
 
12. Övriga frågor 

• Trotoarpratare: Anders föreslår att vi ska införskaffa alternativt se vart vi kan 
låna en ”trotoarpratare” för att kunna skylta vid aktiviteter. 

• Almanacka: Renate kommer börja ordna med en almanacka för 2022. Precis 
som förra året kommer vi ta in förbokning av almanacka via mail till 
foto@svarte.se Fotografierna kommer vara över Svarte samt vara typiska för 
den månad de avser visa. Sista anmälan bestäms till 14/11 så att 
leveranserna hinner ske innan jul. Pris för en almanacka kommer vara 129:-  

 
13. Till nästa möte 

• Checklista till Goodnight Sun, Isabella ansvarar 

• Trotoarpratare, Anders ansvarar  

• Påminnelse medlemsavgift, Anders ansvarar 

• AutoMat, Jennica ansvarar 

• Halloween, Jocelyn ansvarar för detaljerna för vad som bör köpas in 

• Halloween, Jennica kollar med Paulin och Jocelyn står för detaljerna 

• Bryggan, Isabella ansvarar 

• Bjuda in Thomas till nästa möte, Jennica 
 
14. Nästa möte 
24/10 kl.10-12 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
_________________________  
Isabella Kihlström  
 
Justeras  
 
_________________________  
Jennica Ljung-Baker 
 

foto@svarte.se%20

