
Verksamhetsberättelse Svarte Byalag 2022

Styrelsen

Styrelsen har sedan mars 2022 bestått av

- Jennica Ljung-Baker Ordförande

- Anders Karlgren Kassör

- Isabella Kihlström Sekreterare

- Renate Lang Ledamot

- Lukas Olsson Ledamot

- Jocelyn Ibarra Ledamot

- Linda Ljungberg, ledamot

- Lena Tysk, Suppleant

- Marianne Kristoffersson , suppleant

- Marie Lundberg, suppleant

2022 har följande arrangemang genomförts.

Valborgsfirande nere vid stranden

Ett väldigt uppskattat evenemang av både dem yngre och äldre.
Valborgskören sjöng in våren och häxan Ros-Marie fanns på plats på
stranden. Detta event drog ca 200 personer.

Placering av utomhustoaletten i Svarte

Byalaget gick ut med frågan till byborna och har undersökt var
svarteborna helst ville ha toaletten placerad. Byalaget tog sedan denna
info vidare till Ystad Kommun.

Strandstädning i maj



Strand Städardagen bjöd på behaglig värme. Vi var ett tjugotal som gick
igenom stranden efter föremål som inte borde finnas där. Vi fann ett och
annat sådant föremål, men generellt sett är vi glada att vår strand hålls
rent. Vi uppskattar att byborna engagerar sig så i vår by.Byalaget bjöd
på Korv och dryck av dem som hjälpte till.

Målning av vår tunnel ner till stranden, maj

Fannie Faivre, lokal konstnär här i Svarte, målade vår tunnel med hjälp
från Byalaget, kommunen och sponsring från bybor som gjorde detta
möjligt.

Midsommarfirande nere vid stranden

En solig och varm dag bjöd dagen på med sång och lekar. Runt 100
personer anslöt.

Goodnight Sun 25-27/8

Det var ett väldigt uppskattat evenemang. Vi hade mellan 120-200
besökare per kväll.

Svarte Dagen

En lyckad dag som uppskattades av många, ca 150 personer deltog.
Ponnyridning, söta marsvin, lekar,korvgrillning, målning, workshops,
olika föreningar närvarade och man kunde passa på och se vår
nymålade tunnel. För att vara första gången så var vi väldigt nöjda och
att vi kan växa inför detta år.



Halloween

Det var ett väldigt uppskattat evenemang, långt över 100 barn deltog. Vi
hade en gemensam promenad med alla spöken och monster genom
svarte ner till stranden. Där nere fanns häxan Rose-Marie på plats och
delade ut godis, frukt och dryck.

Berättarkvällar

“Sverige/Ryssland/Ukraina: Säkerhet och försvar från kalla kriget till
idag.”-  f.d. Överbefälhavare Sverker Göransson

Väldigt uppskattad berättarkväll med ca 70 gäster.

“Slottsspöken i vår omnejd” -Anette Fransén  Iacobaeus

Väldigt uppskattad berättarkväll med ca 30 gäster. Vi ser fram emot
många fler samarbeten med Svarte strandcafé och Peter.

Luciafirande

Ett jätte uppskattat event som drog jättemycket folk.(Fullbokat event 80
st) Luciatåg från Ljunitsförsamling, kransbinding med Svarte blomster,
3 lokala konstnärer ställde ut, biblioteket hade öppet för sagostund och
pyssel.

Trafikfrågor

Vi jobbar med trafikfrågorna här i Svarte. Byalaget har haft möte med
samhällsbyggnadsnämndens ordförande ang trafikfrågor som den höga
hastigheten genom byn och busskur vid Svartån. Vi har även varit i
kontakt med trafikverket ang detta.



Antal medlemmar i Svarte Byalag  266 st (idag) (246 st 2022)

- Sociala medier: Facebook 1052 följare, Instagram 355 följare(idag).
(Facebook 920 följare/gillare, Instagram 298 följare 2022)
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