
  

Protokoll Svarte Byalag 220424 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 

Närvarande  
Jennica Ljung-Baker  
Isabella Kihlström  
Anders Karlgren 
Renate Lang 
Linda Ljungberg 
Lena Tysk 
Marianne Kristoffersson 
Marie Lundberg 
 
Frånvarande  
Lukas Olsson  

 
 

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 Marie Lundberg utses till justerare. 
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 62958 kronor på banken och 179 betalande medlemmar. Vi går 
igenom de tips kommentarer och rekommendationer som revisionsberättelsen  
lämnade oss efter årsmötet.  
 
Anders kommer skicka ut påminnelse till de som inte betalat medlemsavgiften, vissa 
hushåll kommer få påminnelse trots att de inte tidigare fått en första avi. Det blev fel i 
första utskicket och alla hushåll fick inte sin avi. Att det står som påminnelse spelar 
dock absolut ingen roll då inget händer med de obetalade avierna eftersom 
medlemsavgiften är frivillig.   
 

5. Styrelsens sammansättning 
Vår styrelsemedlem Jocelyn Ibarra har av personliga skäl valt att lämna styrelsen. 
Hennes plats kommer därför stå vakant fram till nästa årsmöte. 
 
 
 
 
 
 



  

6. P-O Lindh 
Jennica och Anders har haft möte med P-O Lindh som är ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden angående en rad frågor 

• Målning av tunneln ner till stranden 

• Upprustning av kärleksstigen 

• Utomhusdusch för att skölja av salt och sand från stranden 

• Trafikfrågor som den höga hastigheten genom byn och busskur vid Svarte 
Svartån 

• Svarte Beach Club och den nya ägarens planer för framtiden  

• Området vid stationen för ett attraktivt ansikte utåt 
 

7. Kommande händelser 

• Valborgsfirande 30/4 
I och med att Jocelyn valt att lämna styrelsen tas arbetet med Valborgsfirandet över 
av Lena tillsammans med Linda som redan ansvarade för denna dag. De kommer 
tillsammans med bybon Catrine samarbeta med genomförandet av barnaktiviteten. 
Det kommer postas en del saker på sociala medier som en teaser. Jennica kommer 
vara vår-talare om vi inte finner annan. Jennica kollar med biblioteket om de har 
mikrofon samt med Peter om elen.   
 

• Strandstädardagen 15/5 
Isabella kommer gå ut på sociala medier med att man kan komma ner och umgås 
och städa upp stranden. Vi köper in mat från AutoMat. Linda står för inhandling. 
Isabella kokar kaffe och tevatten.  
 

• Svartedagen 19/6 
Marianne har varit i kontakt med Ystad ridklubb som gett ett preliminärt OK. Vi kan 
bilda en arbetsgrupp för Svartedagen bestående av Jennica, Marie och Marianne.  
 

• Goodnight Sun 2022 
Vi pratar om sponsorerna och kommer sätta igång arbetet att söka så mycket 
sponsring som är möjligt fram till nästa möte. Meddela Jennica vilka du tar kontakt 
med  
 
Det finns ett tillfälligt kulturstöd där ideella föreningar kan söka sponsring om halva 
evenemangskostnaden. Ansökan görs via blankett på Ystad kommuns hemsida, 
Jennica tar det och kommer då söka för 20000 då den preliminära kostnaden är ca 
40000.   

 
 
 
 
 
 



  

8. Saker vi jobbar med 

• Hemsidan 
Linda och Lena kommer rensa och uppdatera hemsidan så att den på sikt kommer 
kunna användas på ett effektivare sätt. De kommer sedan lägga fram ett förslag på 
fortsatt delegerat arbete med hemsidan och mail-kommunikation. Isabella ansvarar 
för att alla protokoll som inte ligger på hemsidan kommer upp.   
 

• AutoMat 
Lördagen den 23 april var det invigning av AutoMat, ett mycket uppskattat 
evenemang. Ca 900 basvaror finns nu på plats och sortimentet kommer på sikt 
kunna ändras efter de önskemål som lämnas i den bok som ligger efter kassan. Du 
kommer in i butiken genom att använda ditt Bank-ID. I anslutning till butiken finns nu 
också en InstaBox dit första leveransen kommer på måndag. Vi önskar André och 
Ida Iacobaéus än en gång stort lycka till!  
 

• HLR 
Nu när AutoMat är på plats så kan vi börja en diskussion om placering av den Hjärt- 
och LungRäddare som vi länge planerat att försöka införskaffa. Det finns pengar att 
söka för detta ändamål, Isabella kollar upp den tidigare arbetet som tidigare 
styrelsemedlem Mikael påbörjat. 
  

• Domänen svarte.se 
När hemsidan är städad kommer Linda och Lena ta vid arbetet med domän.se
  

• Fartkamera/hastighetskamera 
Lena har pratat med olika aktörer i frågan. Det måste finnas ett dokumenterat 
problem, men det saknas mätningar i närtid. Lena föreslår att hon får skriva en 
skrivelse för att diarieföra ett ärende så att det kan göras mätningar på vägen genom 
byn.  

 

• Dusch/fotbad 
Anders har skickat in en ansökan om utedusch nere på stranden där planarkitekten 
bad oss vara i kontakt med ägaren för Svarte Beach Club eftersom vattnet i så fall 
kommer behöva ta hans kommunala vatten 
 

• Toalett 
Jennica kommer lägga ut på Facebook att byborna får rösta fram var de helst önskar 
att den offentliga toaletten ska placeras. Vi har tre alternativ att rösta på: stranden, 
parkeringen ovanför stranden eller vid AutoMat-butiken. Vi saknar funktionen att 
kunna starta omröstningar på Facebook, istället kommer tre bilder läggas upp i 
kommentarerna över de tre platser där toaletten kan tänkas stå. Man röstar genom 
att ”gilla” bilden. Kommunen har sista ordet, men de vill gärna höra vad vi i byn 
tycker. I anslutning till toaletten kommer en dusch kunna kopplas och då blir 
föregående punkt löst per automatik.   



  

• Biblioteket 
Biblioteket vill vara med och arbeta tillsammans med Svarte byalag. De vill börja 
planera för hösten redan nu och vi kan därför börja eftersöka personer som är 
intresserade av att hålla i berättarkvällar, workshops etc. Linda kontaktar elevrådet 
på skolan för att se vad barn och ungdomar har för önskemål. Marie gör en ansökan  
om tillfälligt kulturstöd för några aktiviteter i höst, förslagsvis trädgårdsföreläsningar 
och om Svartes historia. Linda och Marie tar ett nytt möte med biblioteket för att 
planera hösten.    
 

9. Byablad/Nyhetsbrev 

• Biblioteket om önskemål med aktiviteter 

• Svartedagen 

• Strandstädardagen 

• Toaletten 

• Svarte Beach Club 

• Föräldravandring/vuxenvandring 
 

10. Från byn 

• Fler papperskorgar: Jennica kollar med Ystad kommun 
 

11. Övriga frågor 

• Uteklassrummet: Jennica postar uppdatering på Facebook. Vi vill uppmana 
föräldrar att prata med sina ungdomar. Vi vill undvika ryktesspridning och 
hänvisar därför alla tips till polisen. Ärendet är polisanmält och kommer bli 
ett försäkringsärende för Ystad kommun som är de som äger 
uteklassrummet.  

• Foto på alla i styrelsen för presentation av oss 

• Jennica bjuder in till messenger-gruppen 
 

12. Till nästa möte 
Alla 

• Kontaktar sponsorer för Goodnight Sun, meddelar Jennica vilka som 
kontaktat så ingen blir kontaktad flera gånger 

• Maila foto på dig själv till styrelse-mailen 
 
Jennica 

• Tal till Valborg 

• Bokar snarast möte med arbetsgruppen för Svartedagen 

• Söker tillfälligt kulturstöd för Goodnight Sun om 20000:-  

• Lägger ut omröstning på Facebook angående offentlig toalett 

• Kollar med Ystad kommun om fler papperskorgar i byn  

• Facebookinlägg om uteklassrummet 

• Bjuder in nya medlemmar till messenger-gruppen  



  

Anders 

• Skickar ut påminnelseavier för medlemsavgiften 
 
Isabella 

• Skriver om strandstädningen på sociala medier 

• Kokar kaffe och tevatten till strandstädardagen, behöver termosarna från 
Jennica 

• Mailar alla protokoll som inte ligger på hemsidan till Linda och Lena 

• Kollar upp det tidigare arbetet som gjorts med att skaffa HLR till stranden 

• Utkast till nyhetsbrevet 
 
Linda 

• Aktivitet till Valborg  

• Inköp av mat och dryck till strandstädardagen 

• Städar upp hemsidan 

• Kontaktar elevrådet på skolan 

• Bokar möte med biblioteket 
 
Lena 

• Aktivitet till Valborg 

• Städar upp hemsidan 

• Tar fram skrivelse för att kunna fortsätta driva frågan om den höga 
hastigheten genom byn 

 
Marie 

• Bokar snarast möte med arbetsgruppen för Svartedagen 

• Ansöker om tillfälligt kulturstöd 

• Träffar biblioteket 
 
Marianne 

• Bokar snarast möte med arbetsgruppen för Svartedagen 
 

13. Nästa möte 
Nästa möte 22/5 

Vid protokollet  
 
_________________________  
Jennica Ljung-Baker 
 
 
_________________________  
Marie Lundberg 


