
  

Protokoll Svarte Byalag 220109 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 

Närvarande  
Jennica Ljung-Baker 
Isabella Kihlström  
Anders Karlgren  
Jocelyn Ibarra  
Paulin Jönsson 
 
Frånvarande  
Lukas Olsson  
Renate Lang  
 

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 40072,13 kronor på banken. Vi har idag 249 medlemmar. Vi 
kommer gå ut med medlemsavier i månadsskiftet jan/feb och därefter en påminnelse 
ca två månader efter det.  
 

5. Kommande händelser 

• Januari-evenemang 29/1 
Vi kommer välja att skjuta den här aktiviteten på framtiden eftersom läget ser ut som 
det gör med covid just nu. Vi kommer fortsätta prata om det vid kommande möte men 
planen är att göra en större aktivitet senare i år när vädret tillåter oss att vara ute. I 
ser framför oss en äkta festivalstämning med flera roliga aktiviteter för stora som 
små.  
 

• Goodnight Sun 2022 
Isabella tar på sig uppdraget att ta fram utkast till sponsorpaket.   
 

• Årsmötet 2022 
Preliminärt datum för årsmötet bestäms till 13/3. Jennica meddelar valberedningen 
så att de kan inleda sitt arbete.   

 
 
 



  

6. Saker vi jobbar med 

• Hemsidan 
Jocelyn och Pauline bokar en tid där de sätter sig ner och kollar på hemsidan 
tillsammans. Jocelyn kommer göra hemsidan mer tillgänglig och försöka lösa 
problemet med att vi får error-meddelande till de som vill ansöka om att få vårt 
nyhetsbrev.  
 

• AutoMat 
Inget nytt. 
 

• HLR 
Inget nytt. 
 

• Stadgar 
Anders kommer gå ut med nytt utkast på förslag till oss i styrelsen inom det 
närmaste. 
 

• Domänen svarte.se 
Isabella skriver ett utkast och tar med till nästa möte. Vi har för avsikt att presentera 
ett förslag på årsmötet.  
 

• Anslagstavla 
Inget nytt.  
  

• Företag och föreningar i Svarte 
Inget nytt.  
 

• Fartkamera/hastighetskamera 
Inget nytt. 
 

• Dusch/fotbad 
Det har tidigare kommit önskemål om att installera en dusch/fotbad nere vid 
stranden. Anders tar på sig uppdraget att ansöka om bidrag till ett sådant bygge. I 
första hand kommer han vända sig till Samhällsbyggnadsnämnden och till Fokus i 
byarna 
 
8. Utvärdering av aktivitet/händelse 

• Tågstoppet 
I år har det kommit in mindre klagomål än förra gången. Visserligen var skyltningen 
undermålig och i perioder var det väldigt rörigt med folk som sprang överallt. Nu vet 
vi att det kommer ännu en etapp av ombygget nästa år igen och hoppas såklart på 
bättring. Det vi kan se som ett utvecklingsmål för Skånetrafiken är att det gick väldigt 
många tomma bussar.   
 



  

9. Byablad/Nyhetsbrev 

• Årsmötet, preliminär tid samt efterfråga synpunkter/motioner  

• Januari-evenemanget skjuts på framtiden 

• Förslag på åtgärder i byn från allmänheten 

• Charlottelunds-gård plöjer för att så blommor  

• Ansök om nyhetsbrev (bygger på att Jocelyn fått länken att funka) 
 

10. Från byn  

• Dammen i Skönadal 
Vi behöver ta reda på vem som äger vägen och vem som äger dammen. Vi förstår 
problematiken mellan att tömma dammen, kostnaden för att underhålla dammvallen 
och att den allmänna vägen upphör. Jennica tar vid kontakten.   
 
11. Övriga frågor 

• Svarte-dagen: vi planerar för en större aktivitet i äkta festivalstämning under 
en period då man kan befinna sig utomhus. Vi ser framför oss att företag och 
föreningar i Svarte ska kunna visa upp sig, roliga aktiviteter för stora som små 
i form av ansiktsmålning, ballongfigurer, pick-nick, loppis etc.  
 

• Mail från Charlottenlunds gård: Jennica kontaktar för att få reda på mer så vi 
kan gå ut med rätt information  

 
12. Till nästa möte 
Jennica: kontaktar valberedningen, kontaktar angående AutoMat, tar vid kontakten 
av dammen i Skönadal, kontaktar Charlottenlunds gård 
 
Isabella: tar fram ut sponsorpaket inför Goodnight Sun, tar fram utkast om domänen 
svarte.se, tar fram utkast för att söka företag och föreningar i Svarte, tar fram utkast 
till byabladet/nyhetsbrev 
 
Anders: tar fram utkast till stadgeändringen, ansöker om bidrag till bygge av 
dusch/fotbad  
 
Lukas: fortsätter undersöka införskaffandet av hastighetskamera/fartkamera 
 
Pauline: arbetar med hemsidan 
 
Jocelyn: arbetar med hemsidan 

 
13. Nästa möte 
6/2 kl.10 
 
 
 



  

Vid protokollet  
 
_________________________  
Isabella Kihlström  
 
 
Justeras  
_________________________  
Jennica Ljung-Bake 
 

 


