
  

 

Protokoll Svarte Byalag 211024 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 
Närvarande  
Jennica Ljung-Baker  
Isabella Kihlström  
Anders Karlgren  
Renate Lang  
Jocelyn Ibarra  
Lukas Olsson  
 
Frånvarande  
Paulin Jönsson 
 

 
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 Isabella (sekreterare) utses till justerare.  
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 40708,13 kronor på banken. Vi har idag 231 medlemmar.  
 

5. Komplettering av protokoll 
Banken har bett om kompletterande uppgifter till protokollet med personnummer, 
namn, adress, mail och funktion i styrelsen. Isabella tar på sig att ordna detta som en 
separat bilaga.  
 

6. Gården 
Thomas Hansson från Gården i Svarte är här på besök för att presentera flera av de 
framtidsplaner de har med gården. De har ambitionen att förverkliga flera av dessa 
inom loppet av några månader till några år. Grundkonceptet med verksamheten är att 
bygga upp en samhällsnära verksamhet som sätter Svarte på kartan. De är därför 
lyhörda till vad vi i byn är intresserade av att ha i vår närhet. Redan idag har de 
försäljning av ägg och det kommer de fortsätta med. Ägg plockas av deras frigående 
höns och placeras i påsar i kylen där man kan swisha som betalning. De håller i 
nuläget även på att bygga ett hunddagis som är 80% klart.  
 
Men det stoppar inte där. Gården köpte i våras in en vedprocessor och har som 
ambition att kunna erbjuda kaminved från och med 2022. De har även fått en 
förfrågan av en välkänd kock att under sommaren starta upp en småskalig pop up-
restaurang i likhet med Holy Smoke i Klippan som blivit en otroligt populär BBQ-plats 



  

 

där de bland annat röker kött under 15 timmar. Denna verksamhet skulle eventuellt 
kan utvecklas till att bli något större. Utöver detta har gården även fått förfrågan om 
att bygga upp en padel-bana, en 700 meter lång upplyst motionsslinga samt 
ponnyridning för barn mellan 5-10 år. Allt beror såklart på intresse och det är där vi i 
styrelsen kommer in och kan fungera som en mellanhand mellan Gården och 
Svarteborna i och med våra möjligheter att nå ut till byborna via byablad och sociala 
medier både med förfrågningar och information. Här är vi mer än gärna behjälpliga.    
 

7. Goodnight Sun 
Planeringen inför nästa års Goodnight Sun är redan igång och Svarte blir ett 
självklart stopp för denna turné även nästa sommar. Vi ska redan nu få önska vecka 
och kommer då önska finalveckan igen, och om inte det går i lås kommer vi önska 
näst sista veckan som vi hade i år. Detta gör att vi reda nu kommer kunna börja 
jobba med marknadsföring och att söka sponsorer. Jennica meddelar Peter Tegnér 
våra önskemål.  
 
8. Kommande händelser 

• Halloween 
Vi diskuterar plan B om det regnar. Jennica prayar med bibliotekspersonalen innan 
hon går ut med info till byborna via nyhetsbrev och facebook med det exakta 
upplägget. Jennica gör ett evenemang på facebook samt kontaktar Anders om att 
hämta saker i vårt förråd.  
  

• Tågstoppet 1/11-15/12 
Förberedelserna är igång. Vägar börjar stängas av. 
 
9. Saker vi jobbar med 

• Hemsidan 
Jennica kommer klippa ihop bilden med sittande styrelsemedlemmar så att den kan 
läggas upp på hemsidan tillsammans med uppgifter om oss.   
  

• AutoMat 
Inget nytt.  
 

• HLR 
Inget nytt.  
 

• Stadgar 
Inget nytt.  
 

• Domänen svarte.se 
Inget nytt 
 
 



  

 

 

• Bryggan 
Vi har kollat med kommunen om möjligheten att inte plocka bort bryggan under 
vinterhalvåret. På grund av väderförhållandena och hårda strömmar är detta inte 
möjligt tyvärr.  
  

• Almanacka 
Renate har fått in 21 bokningar än så länge. Sista dagen att boka sin almanacka är 
den 14/11. Fortsätt anmäla till foto@svarte.se 
 

• Trottoarpratare  
Inget nytt 
 
10. Byablad/Nyhetsbrev 

• Kommer delas ut nu de närmaste dagarna 
 

11. Från byn 

• Dusch/fotdusch 
Tas upp vid nästa möte 
 
12. Övriga frågor 

• Anslagstavlan, detta tar vi upp vid nästa möte.  

• Företag i Svarte, detta tar vi upp vid nästa möte 

• Hastighet/fartkamera, detta tar vi upp vid nästa möte 
 
13. Till nästa möte 

• Jocelyn 
o Ansvarar för planeringen av upplägget med halloween  

• Isabella 
o kompletterande protokoll 

• Jennica  
o meddelar Peter Tegnér våra önskemål 
o lägger upp information om och skapar event på facebook om halloween 
o foto på styrelsen, klippa in Renate och Jocelyn som inte var med 

• Pauline 
o bokar tid med Patrik för att få överlämning om hemsidan 

• Renate 
o ordnar med almanackan 
o mailar bild på sig till Jennica 

• Lukas 
o undersöker hur vi kan gå vidare med frågan om hastighets/fartkamera 

på Västra Kustvägen 
 

14. Nästa möte 

mailto:foto@svarte.se


  

 

28/11 kl.10 
 
 
 
Vid protokollet  
 
_________________________  
Isabella Kihlström  
 
Justeras  
_________________________  
Jennica Ljung-Bake 


