
  

Protokoll Svarte Byalag 220918 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 
Närvarande  
Jennica Ljung-Baker  
Linda Ljungberg 
Isabella Kihlström  
Anders Karlgren 
Lena Tysk 
Marie Lundberg  
Marianne Kristoffersson 
 
Frånvarande  
Renate Lang 
Lukas Olsson  
 

 
1. Mötet öppnas  

Jennica hälsar alla välkomna. Mötet öppnas. 
 

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

3. Protokolljusterare  
Jennica (ordförande) och Marianne utses till justerare. 
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 39000 kronor på banken och 256 betalande medlemmar.  
 
Intäkter från Goodnight Sun har kommit in på 25200 kr. Tyvärr har Sparbanken Syd 
missat vår ansökan, därför har vi fått mindre sponsring än vi räknat med. Olyckligt, 
men inget att göra idag. De har bett så hemskt mycket om ursäkt.   
 
Vi får en del frågor om hur man kan bli medlem. Vi beslutar därför att Linda sätter 
upp information om detta på anslagstavlan i biblioteket och nere vid stationen, 
Jennica lägger ut det på våra sociala medier och Isabella ser till att informationen 
finns med i kommande byablad.   
 
Jennica och Anders lägger om budgeten inför hösten och nästa år och tar med detta 
som förslag till nästa möte.  
 

5. Utvärdering 

• Svartedagen 21/8 
Det var ett väldigt uppskattat evenemang. Det var lite svårbedömt hur många som 
deltog, men ca 150 stycken tror vi ha räknat till. För att vara första gången så är vi 



  

väldigt nöjda och vi hoppas att om byborna uppskattade aktiviteten, att vi kan växa 
inför nästa år. I vår egen utvärdering av evenemanget framgick att vi nästa gång ska 
tänka på att inte vara på både skolan och stranden samtidigt utan snarare befinna 
oss på ett ställe i taget, exempelvis på skolan under förmiddagen och stranden på 
eftermiddagen. Vi kommer efterlysa utvärdering från byborna via kommande byablad.  
  

• Goodnight Sun 25-27/8 
Det var ett väldigt uppskattat evenemang. Vi hade mellan 120-200 besökare per 
kväll. Ska vi fortsätta köra på Goodnight sun så behöver vi jobba på att det inte 
kostar oss något, vilket det gjorde i år i och med att Sparbanken Syd missade vår 
ansökan. Styrelsen har beslutat sig för att kika på andra alternativ till 
musikevenemang inför nästa år, antingen för att byta ut Goodnight sun eller som 
tillägg bland våra aktiviteter och evenemang. Vi hoppas även få till ett gott samarbete 
med Svarte Strandcafé för flera gemensamma evenemang.   
 

6. Kommande händelser 

• Halloween 
Förra året gjorde vi ett uppskattat evenemang med bus eller godis-promenad och en 
gemensam träff på kvällen där vi grillade smores, en klassisk amerikansk kaka som 
äts på Halloween. Vi tänker göra ett liknande evenemang i år måndagen den 31/10. 
Lena, Linda, Jennica och Isabella ingår i arbetsgruppen, Jennica skapar en 
messenger-grupp där vi planerar vidare detta. Håll utkik i kommande byablad för mer 
information. 
 

• Jul 
Vi har fått in lite önskemål om en aktivitet vid jul. Linda kommer kontakta Ljunits 
församling och Scoutkåren för att se över intresset om gemensam aktivitet med 
exempelvis sång och pyssel. 
 
Vi spånar också på en aktivitet kring jul som skulle kunna passa de vuxna. 
Exempelvis pratar vi om glöggprovning och om Mariannes förslag om berättarkvällen 
”Slottspöken i vår omnejd”.  

 
7. Saker vi jobbar med 

• Hemsidan 
Inget nytt. 
 

• HLR 
Inget nytt. 
 

• Domänen svarte.se 
Inget nytt.  
 
 



  

 

• Trafiksituationen Svarte 
Lena har tagit fram ett utkast till skrivelse att sända till Trafikverket och Ystad 
kommun. Styrelsen beslutar att Lena kan skicka in denna.  
 

• Toalett med utedusch  
Inget nytt. 
 

• Biblioteket 
Linda har varit i kontakt med biblioteket. De undrar om vi kan tänka oss att sponsra 
med pizza till deras filmkväll. Linda hör med biblioteket om hur stor summa det rör sig 
om, vi kan sponsra med en viss del.  
 

• Berättarkvällar 
o Sverker Göransson, f.d. ÖB om världsläget 
o Systrarna Lindskog 
o Slottspöken i vår omnejd 

Marie håller kontakt med Sverker Göransson och Systrarna Lindskog för att sätta 
datum. Marianne håller kontakt med Annette Iacobaeus för att sätta datum. 

 

• Västra Svarte 
Det finns inga anlagda lekplatser i området. I dagsläget finns ingen som äger 
ärendet. Styrelsen ger rådet att samfälligheterna bör gå samman för att ta fram ett 
gemensamt förslag för att sedan ansöka om bidrag från kommunen. Marie ska ta 
kontakt med Per-Olof Lind för att se vad som kan göras i ärendet.  
 

8. Byablad/Nyhetsbrev 

• Bli medlem 

• Utvärdering av våra aktiviteter 

• Eldsjälar sökes 

• Större musikevenemang sommaren 2023 

• Halloween 

• Berättarkvällar (inväntar info från Marianne och Marie) 

• Förslag på vårens aktiviteter 

• Bibliotekets aktiviteter för oktober-december 
 

9. Från byn 
Inget nytt. 

 
10. Övriga frågor 

• Fotografering till våra sociala medier 
Vi uppskattar Renates fotografier. Hon får själv besluta om hon vill fortsätta ta foto för 
våra sociala medier. Styrelsens önskemål är att alltid ha fokus på att fota våra 
aktiviteter.  



  

 

• Extrainsatt projektbidrag, senast 20/11 
Vi kollar av vilka projekt vi har framöver där detta projektbidrag kan användas.  
 

• Bastun  
Isabella kommer bli kontaktad av Patrick Leijon under dagen då Svarte bastu- och 
badförening också har styrelsemöte idag. De kommer då meddela i en skrivelse till 
oss om vilka möjlighet allmänheten kommer ha under årets bastusäsong att hyra 
bastun. Detta kommer Isabella lägga in i protokollet som ett tillägg efter vårt 
styrelsemöte.  
 
Tillägg: Svarte bastu- och badförening beslutade under sitt styrelsemöte att kalla till 
medlemsmöte kommande vecka för att fatta beslut om allmänhetens hyrning av 
bastun under säsongen. Information om beslut kommer läggas ut på deras 
Facebook, håll ögonen öppna där för er som är intresserade.  
   

11. Till nästa möte 
Jennica 

• lägger ut på sociala medier hur man blir medlem 

• mailar Lena loggan 

• lägger upp en budget för hösten och nästa år 

• halloween-planering, startar Messenger-grupp 

• kollar med Strandcafét om att ha (alkoholhaltig) glöggprovning i deras lokal 
 
Anders  

• mailar Linda QR-koden  

• lägger upp en budget för hösten och nästa år 
 
Linda 

• sätter upp på biblioteket och stationen om hur man blir medlem  

• kollar upp om jul-evenemang 

• undersöker vilka kommunala bidrag det finns att ansöka om  

• halloween-planering 

• kontaktar biblioteket angående deras filmkväll 
 
Isabella  

• skriver utkast till byabladet   

• kontakt med Svarte bad- och bastuförening 

• halloween-planering 
 
Lena 

• halloween-planering 

• utskick till Trafikverket och Ystad kommun om trafiksituationen 



  

 
Marianne 

• kollar upp om ”Slottsspöken i vår omnejd” samt bokar datum 
 

Marie 

• undersöker och bokar datum för berättarkvällar med Sverker Göransson och 
Systrarna Lindskog 

• undersöker vilka kommunala bidrag det finns att ansöka om  

• tar kontakt med Per-Olof Lindh angående lekplats i västra Svarte  
 

12. Nästa möte 
23/10 kl.10 
 

 

 

Vid protokollet  
 
_________________________  
Jennica Ljung-Baker 
 
 
_________________________  

Marianne Kristoffersson 


