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Styrelsen 2011 

Den 20 februari genomfördes 
Svarte Byalagets årsmöte i Svarte 
skolan.  
Årets styrelse består av: 
Camilla Ahlin Nilsson (Ordf) 
Fredrik Bothén (Vice Ordf) 
Jenny Graflind (Kassör) 
Christian Persson 
Bo Lönnerblad 
Lars Johansson 
Sofia von Platen 
Suppleanter:    
Pontus Carlström (Sekr) 
Janice Lejion 
Patrik Karlsson 
Carolina Jönsson 
 
En längre presentation styrelsen 
och kontaktuppgifter finns på 
svarte.se  

 
Välkomsterbjudande till nyinflyttade  
Första välkomstbrevet till 
nyinflyttade är nu utlämnat, vilket 
består av en liten gåva från 
företagarna i Svarte samt några 
lokala erbjudande från dem.  

Nyhetsbrev 

Håll dig uppdaterad om vad som 
händer i Svarte, prenumerera på 
vårt digitala nyhetsbrev. Anmäl 
dig på svarte.se  
 
Fototävling 
Byalaget kommer under våren att 
lansera en fototävling där ni 
Svartebor uppmanas att skicka in 
era bästa bilder på Svarte.  

 
Fiber i Svarte? 

Ystad Energi AB har genom beslut 
i kommunfullmäktige fått 
uppdraget att bygga ett öppet 
stadsnät i hela Ystads kommun. 
Nu finns möjligheten för er 
Svartebor att ansluta er till det 
öppna stadsnätet.  

 
Företagare i Svarte? 

Du företagare som vill göra reklam 
för ditt företag i välkomstbrevet 
till alla nyinflyttade hushåll i 
Svarte, vill synas i vårt Byablad 
eller på svarte.se, tag kontakt med 
Fredrik Bothén för mer 
information. 

Kommande aktivteter 
- Valborgsfirande 30 april  
- Svartedagen 13 aug 
- Adventsfika 4 dec  

 
Ni är väl med och deltar i våra 
årliga aktiviteter?  
 
Mer information om Valborg och 
kommande aktiviteter kommer att 
finnas på svarte.se 

 
Medlemsavgifter 

Avgiften för 2011 är oförändrad 50 
kr/ hushåll. Ni betalar in på bg 
5817-0663. Glöm inte ange namn 
och adress på inbetalningen eller 
skicka ett mail till info@svarte.se.  
 

Öppettider i Svarte 

Biblioteket  Tis kl 16-19 

  Tors kl 14-17 

Bageriet  Fre-Sön kl 08-13 

Restaurang Tis, Tors kl 16-20 

Svarte Fre-Lör kl 16-22 

  Sön kl 16-20 

Svarte Livs  Mån-Lör kl 10-19 

  Sön kl 10-15 

Presentation av företagare i Svarte 

Svarte Bageriet 

Candida Persson och hennes man Mikael Persson driver 
Svarte Bageri som är ett stenugns- och surdegsbageri.  
Det ligger på V. Kustvägen 310 , på den gård vid havet 
där parets barn nu är femte generationen.  

Paret har spenderat de senaste 5 åren för att kunna 
förverkliga sin dröm om att ha ett bageri i det extra hus 
som finns på deras gård. Candida och Mikael har ingen 
officiell bagarutbildning. De har gått på kurs och 
praktiserat och har nu gjort sin hobbybakning som sitt 
jobb. Candida arbetar fullt på bageriet men Mikael 
arbetar på sitt ”vanliga” arbete när bageriet är stängt. 
För tillfället har bageriet öppet fredag-söndag kl 8.00-
13.00. Under helgen går det för tillfället åt ca 30kg 
surdeg. 

Deras nästa plan för bageriet är att försöka få fasta 
kunder under veckodagarna måndag-torsdag, dvs 
arbetsplatser eller skola som de kan leverera till i mindre 
volymer. Det finns även en dröm om att så småningom 
öppna ett café på gården….  

Man märker hur efterlängtat detta bageri är på flödet av 
kunder som kommer och går och på alla välkomst-

presenter som står på disken. Candida och Mikael är 
tacksamma över allt stöd de får och de njuter av att se 
när kunder samtalar med varandra och hoppas deras 
bageri kan bli en ny mötesplats för Svarteborna.  

Candidas brödtips är att prova fröbrödet och 
levainbrödet , det är hennes personliga favoriter.  

Svarte Byalag önskar er lycka till och hälsar er 
välkomna till Svarte

 


