
  

Protokoll Svarte Byalag 220814 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 

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

 
1. Mötet öppnas  

Anders går in som tillfällig ordförande och hälsar alla välkomna. Mötet öppnas. 
 

2. Förra mötets protokoll  
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Protokolljusterare  
Anders (ordförande) och Lukas utses till justerare. 
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 64821 kronor på banken och 255 betalande medlemmar. 
 
Anders och Isabella har under sommaren uppdaterat medlemsregistret, detta är en 
uppgift som hädanefter bör ses över vid varje årsskifte.  
 
Efter Goodnight Sun kommer vi revidera i vår budget för att få ett nytt helhetsgrepp 
om vad vi har för summa att röra oss med året ut.  
 

5. Arbetsfördelning 
Denna punkt skjuts till nästa möte.  
 

6. Kommande händelser 

• Svartedagen 21/8  
Svartedagen har fått ett nytt datum och vi hoppas att vädret är med oss den här 
gången. Det mesta vi planerade för då kvarstår som moment även nu. Varken Svarte 
bibliotek eller barnkören har möjlighet att delta detta nya datum. 
 
  
 



  

På skolområdet:  
Ponnyridning 10-12 
Huvudvärksförening Skåne 10-12 
Marsvinsföreningen 12-14 
Ljunits församling 10-14 
Ljunits Scoutkår 10-14 
Lekar 10-14 
 
Strandområdet: 
Invigning av tunneln 12.30 
Workshop tunneln 13-14  
Grillen tänd 11-14 
 
Jennica och Lukas kommer börja pynta och ställa iordning från kl.9 
 
Jennica tar med västar, grillkol, pynt, förslagslåda, penna och papper. Anders tar 
med lapp med swishnummer/QR-kod. Isabella tar med material till lekarna. Marianne 
tar ansvar för allt med hästarna. Lukas tar med kolen ner till stranden. Marie tar 
ansvarar för allt med huvudvärksföreningen. Lena ansvarar för allt med 
marsvinsföreningen.  
 
Det behövs tre bord till byalagets station, marsvinsstationen och 
huvudvärksstationen. Lukas, Isabella och Anders tar med till detta 
 

• Goodnight Sun 2022 
Anders har fått polistillståndet. Lukas är säkerhetsansvarig med rätt att delegera vid 
frånvaro.  
 
Vi beslutar att artisterna ska avtackas med blommor från Svarteblomster. Jennica tar 
kontakt.  
 
Vi ska skapa ett evenemang på våra sociala medier där alla sponsorer ska nämnas 
med tagg och eventuell djupare presentation om detta ingått i det sponsorpaket de 
köpt. Vi kommer även lägga in vårt eget swish-nummer för de privatpersoner som vill 
vara med och sponsra Goodnight Sun som evenemang. 
 
Vid regn kommer Marianne stå behjälplig torsdag och fredag. Lena är behjälplig 
lördag.  
 

7. Saker vi jobbar med 

• Hemsidan 
Lena och Linda har suttit med Patrik för att få överlämning av hemsidan. Lena 
kommer under året börja rensa. Det som ska finnas på hemsidan är: presentation av 
styrelsen, protokollen från våra möten samt info om våra evenemang.  



  

• HLR 
Inget nytt. 

• Domänen svarte.se 
Inget nytt. 
 

• Fartkamera/hastighetskamera 
Sedan senast så har vi haft kontakt med en bybo om problematiken med hastigheten 
på Balkåkravägen. Lena planerar en skrivelse där det kommer efterfrågas en 
helhetsgranskning av trafiksituationen på Balkåkravägen och Västra Kustvägen. 
Situationen med både höga hastigheter och avsaknad av övergångsställe behöver 
ses över som en helhet.  
 

• Toalett med utedusch 
Inget nytt.  
 

• Biblioteket 
Marie har fått bibliotekets program för hösten. Vi hoppas att detta ska kunna 
publiceras på våra sociala medier. Här finns i alla fall aktiviteter och evenemang för 
både stora som små. Marie tar på sig att sammanställa en lista på aktiviteter och 
ungefärlig kostnad för att ta med till nästa möte så vi kan se över vilka av dessa som 
kan genomföras av oss i höst. Av samma anledning behöver budgeten revideras 
något för att kunna optimeras resten av året.  
 
Marianne har varit i kontakt för att få till en framtida spökvandring att genomföra i 
anslutning till halloween, detta tycker vi låter väldigt spännande. Marianne fortsätter 
utreda och återkopplar till Jennica.   
 

8. Byablad/Nyhetsbrev 
Ett nyhetsbrev kommer gå ut relativt omgående med information om Svartedagen. Vi 
ska även gå ut med byablad och nyhetsbrev inom kort. Detta ska innehålla 
information om Goodnight Sun och ett inslag där vi söker eldsjälar i byn som vill vara 
med och bidra med sitt engagemang. 

 
9. Från byn 

• Hastigheter på Musikgatan är hög, svårframkomlig pga bilar som står 
parkerade längs vägen. Jennica har varit i kontakt med P-O Lind om detta 

• Önskan om fler papperskorgar i byn. Jennica har vänt sig till Ystad 
kommun om detta 

• Önskemål om boulebana i byn  

• Kärleksstigen behöver rustas upp. Vi fick inte igenom ansökan om bidrag 
för detta senast, men vi vill göra ett nytt försök om att få den till en 
hälsostig. Charlottelund behöver också göras delaktiga i detta.  
 
 



  

10. Övriga frågor 
Inget nytt. 
 

11. Till nästa möte 

• Jennica 
o Revidera budget 
o Publicerar allt om Svartedagen på sociala medier, egna och andras 
o Publicerar allt om Goodnight Sun på sociala medier, egna och 

andras 
o Meddelar Lena sådant som ska upp på hemsidan 

• Anders 
o Ansökan för att rusta upp Kärleksstigen, kontakt med Charlottenlund 

för att göra detta 

• Lena 
o Skrivelse till Trafikverket 
o Marknadsför Svartedagen på Marsvinsföreningens hemsida 

• Marie 
o Sammanställer aktiviteter/kostnad för framtida evenemang  
o Marknadsför Svartedagen på Huvudvärksföreningens hemsida 

• Marianne 
o Undersöker eventuell framtida spökvandring i området 

• Isabella 
o Skriver samman text till nyhetsbrev och byablad 

 
12. Nästa möte 

Nästa möte 18/9 kl. 10-12 
 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  
 
_________________________  
Anders Karlgren 
 
 
_________________________  
Lukas Olsson 


