
  
Protokoll Svarte Byalag 210516 kl 10.00-12.00, Uteklassrummet 
 
Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Mikael Kourtzman 
Maria Wallgren 
 
Frånvarande: 
Renate Lang 
 
 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Lars hälsar välkommen och mötet öppnas.  
 
2. Förra mötets protokoll  
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
3. Protokolljusterare 
Lars (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses som justerare. 
 
4. Ekonomi  
Byalaget har idag 46248,13 kronor på banken. Vi kommer räkna antalet medlemmar 
efter det att första avin gått ut efter årsmötet.  
 
En tanke att bära med sig i framtiden är att undvika avgifter av identisk summa, detta 
eftersom det då inte går att särskilja mellan om det är en medlemsavgift eller 
exempelvis inköp av en bok.  
 
5. Projekt Tunnel 10.15-10.30  
Veronika är centrumutvecklare i Ystad. Fannie kontaktade Veronika om att hon vill 
måla husfasader i Ystad och då kom idén om att börja här i Svarte för att få lite 
uppmärksamhet av det för att kunna sprida initiativet vidare till Ystad. Att knyta 
samma stad och landsbygd kan gynna projektet.  
 
Idén är att ta fram en app där man genom en rutt kan söka upp cirka fem till tio 
målningar i staden och i Svarte för att inspirera till aktivitet, resan kommer ta oss till 
olika vackra platser i staden. Turistbyrån kommer kopplas in så när man funnit alla 
målningar ska man i appen ha fotat dessa och då vinna en bok eller liknande. 
Målningarna kommer vara över landskap som är inspirerade av Ystad med omnejd 
där en svan kommer vara ett riktmärke. Vi i styrelsen är positiva till detta förslag. 
Frågan kvarstår hur vi möjligen skulle kunna hjälpa till att finansiera projektet, finns 
det pengar att söka förskjuts i så fall projektet till hösten eller nästa år. Lars meddelar 
Veronika och Fannie att byalaget stöttar initiativet. 



  
6. Årsmöte  
- valberedningen  
Therese och Annika från Valberedningen besöker oss. Lars, Mikael och Maria ur 
styrelsen kommer inte att gå till omval. Dessutom är vi sedan tidigare en ledamot 
kort. Valberedningen har fått napp på en person som är intresserad av att bli en del 
av styrelsen och det finns några fler de har på känn som kanske skulle kunna vara 
intresserade. Annika kommer maila Lars ett meddelande som ska ut på våra sociala 
medier och i ett nyhetsbrev där vi visar det skarpa läget i att byalaget nu behöver 
förstärkning om det ska kunna leva vidare.   
 
I kallelsen till årsmötet bör stå att alla handlingar finns att läsa digitalt på vår hemsida 
och att de kan skickas ut analogt till de som önskar detta. Hur detta ska hanteras tas 
upp på nästa styrelsemöte. 
 
Lars kommer kolla upp hur kommunen ställer sig till anordningen av årets årsmöte. 
Munskydd, handsprit och glest mellan stolarna samt ingen fikaservering känns som 
självklart. Men frågan om plats, möjlighet att delta digitalt osv kvarstår. Lars kontaktar 
uthyraren för att se vilka möjligheter vi har för att genomföra årsmötet på bästa 
möjliga sätt.  
 
- medlemsavgift  
Årsmötet beslutar om medlemsavgiften. Ett förslag till stadgeförändring är att 
årsmötet hädanefter bör besluta kommande års årsavgift så att man som kassör 
redan i januari kan skicka ut om medlemsavgifter.  
 
- postort  
Årsmötet ska besluta om frågan ska fortsätta drivas ytterligare ett år eller om frågan 
ska läggas ner.  
 
7. Pizzerian – ”centrum”  
Styrelsen kommer fortsätta jobba med kommunen om en helhetslösning över 
centrum. Vi ser positivt på etableringen av en livsmedelsbutik. En sådan 
livsmedelsbutik skulle på sikt också ”tvinga” kommunen att tänka till lite extra i det 
estetiska av området i centrum och inte bara ta den enkla utvägen och grusa upp en 
parkering. Tänk om en sådan butik hade kunna slå upp portarna i samband med 
tågstoppet i höst, vilket lyft det skulle vara för byn.  
 
8. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- hemsidan 
Inför årsmötet kommer vi lägga upp en inbjudan samt alla handlingar i digital utgåva.  
 
- postort 
Det sista utskicket som gjordes med talonger i brevlådan enbart till de som ännu inte 
svarat gav gott resultat. Totalt har 47,72% av hushållen svarat på frågan om 
postortsändring. Av dessa har 33,25% svarat JA och 14,47% svarat NEJ.  



  
9. Uteklassrummet 
Idag har vi i styrelsen haft vårt första möte i det nya uteklassrummet. Skolan är nöjd 
med bygget och så även vi. Nu hoppas vi att det används, sköts om och inte förstörs. 
Byalaget har möjliggjort uteklassrummet genom att de fått en ansökan beviljad på 
80000 kronor hos Sparbanken Syd Stiftelsen. Detta är uppmärksammat i byablad, 
sociala medier och nyhetsbrev.  
 
10. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)  
- Strandstädning 
Cirka 15 stycken var med och samlade skräp på stranden i år. Väldigt kul trots att det 
blev lite sämre väder än hoppats på. Stranden och omgivningen runt den var relativt 
städat och även det kändes väldigt roligt. Tack till er som deltog! 
 
-Goodnight Sun 
Peter Tegnér har varit i kontakt med Lars. Självklart är vi intresserade av att 
genomföra Goodnight Sun i augusti i år. Lars kontaktar kommunen om bidrag till 
detta evenemang. 
 
11. Byablad, nyhetsbrev  
Lars skissar på nytt utskick som behöver ut första veckan i juni där vi bjuder in till 
årsmötet och går ut med dagordningen.  
 
12. Från byn  
- busskur  
Vi har fått mail från en bybo angående avsaknaden av en busskur i Svarte. Det finns 
en busskur på ett ställe i Svarte där det inte finns något stopp, och vid de två anhalter 
som finns i byn finns ingen busskur. Mikael kollar vidare för att se om det skulle vara 
aktuellt att driva vidare frågan framöver.  
 
- kullen  
Vi har fått mail från en bybo om att det byggts kojor på kullen där det misstänkts varit 
en gammal boplats. Lars meddelar att de själva får ta kontakt med kommunen. 
 
- bilapp  
Styrelsen har fått frågan om att hjälpa till att marknadsföra en app vars syfte är att 
effektivisera samåkande. Vi gillar idén men känner att det fattas tydligare info från 
initiativtagare. Lars kontaktar personen och tar upp frågan igen vid kommande 
styrelsemöte.  
 
-Ljunits och Herrestads härader 
Vi tar med detta till årsmötet. 
 
13. Nästa möte  
30/5 kl.10-12 i uteklassrummet 
 



  
14. Övriga frågor 
Mikael kommer kolla igenom stadgarna och återkomma med ett förslag med lämplig 
uppdatering för att passa in i det nya samhället och med de lärdomar man fått med 
sig nu i och med pandemin.    
 
Anders föreslår att man som bybo ska kunna köpa sig en svarte.se-mailadress. Detta 
blir en fråga som kan fortsätta drivas av nästa styrelse.    
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 
 
 


