
Svarte Byalag 
  
Protokoll styrelsemöte 2011-10-19 hos Lars Johansson, Soprangränd 9 
 
Närvarande: Camilla Ahlin Nilsson, Jenny Graflind, Bo Lönnerblad, Patrik Karlsson, Lars Johansson, 
Sofia von Platen, Carolina Jönsson och Janice Leijon. 
 
 
 
§1  Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll  
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet och går igenom föregående protokoll.  
 

Lars skulle undersöka möjligheter för Svarte att få egen postadress, likt Nybrostrand. Ansökan ska 

skickas in i april. Lars ansvarar för detta.  

Bo skulle lämna in en pressrelease till YA angående fototävling. Detta har han inte hunnit men 

kommer att göra i dagarna 

Information om Välkomstbrev och GC-väg se § 7 samt §8.  

Jenny har kollat upp alternativa tryckerier gällande vårt byablad men de är dubbelt så dyra, så vi 

behåller det vi har idag.. Jenny har ordnat så att tryckeriet levererar trycksakerna hem till henne.  

 

 

§2  Ekonomi  

Jenny redovisade föreningens ekonom; 

Hittills i år har vi haft intäkter på 27 405 kr (Medlemsavgifter 14 200 kr, företagssponsring 2 400 kr, 

annons 3 000 kr och Svartedagen 7 805 kr) 

Hittills i år har vi haft kostnader på 22 663 kr, varav Svartedagen har kostat 13 313kr, dock väntar vi 
på musikkostnad på 2000 kr och hopptorns fakturan på ca 5000 kr. 
Så för tillfället ligger vi på 4 742 kr plus (men ännu väntar vi på kostnader på 7000 kr) 
  
Kassa och Bank - Började året med 32 719 kr och nu har vi 36 335 kr. 
 

  

 
§3  Rabatter/erbjudande  medlemmar – status 
Vi har fått vår första företagsrabatt som går att läsa om på hemsidan.  

Fredrik ska maila ut listan igen till alla i styrelsen som ska ringa några företag var ang detta. Till nästa 

möte ska alla ha ringt ”sina” företag. 

 



§4  Fiberkabel , - status 
Grävandet och installation av fiberkabel i Svarte har börjat i området med lägenheterna i övre byn. 

Här är det Teleservice som blivit vald som leverantör. 

Vi hade även en diskussion kring det mobila nätet i byn, som har diskuteras i Byarådsmötet. Detta är 

dåligt på många håll i kommunen, bla i Svarte och då speciellt för de som bor nära havet. Bo 

berättade att byarådet/kommunen ska skicka in ett brev till Post & telestyrelsen ang detta . 

 
 
§5  Adventsfika 
Planeringen för adventsfikat är i stort sett klar. Invigningen av CG-väg kommer eventuelltatt vara 
samma dag, isf tidigare på eftermiddagen så byns invånare kan besöka båda aktiviteterna.  
Carolina handlar det som behövs inför adventsfikat och vi räknar med ca 75 personer. Alla hjälps åt 
att ordna vinster till lotteeriet och meddelar Carolina snarast vilka vinster man ordnat samt barn el 
vuxen.  Lotterna kommer att säljas för en billig peng..  
Camilla kollar att barnkören/del av barnkören kan sjunga. Hon tar även kontakt med tomten, Stig, 
och beslutar när han ska besöka adventsfikat.  
Jenny och Lars tar med sig ljusslingor för att lysa upp Charlos uterum, Carolina tar med julgransfot 
och ljusslinga (ev köper in) till granen.  Carolina ordnar även brevlåda åt barnens önskelistor och 
nappar till Tomten. Lars, Jenny, Camilla och Carolina tar med sig sina marschallhållare.  
 
Alla ska medverka/hjälpa till under dagen.  Carolina har gjort schema som hon mailar ut. 
Förberedelserna kommer att börja kl 13.30 och städningen planeras vara klart senast 18.00. 
 
 
§6  Hemsida/byablad  
Byablad nr 4 har nyligen delats ut. Byablad nr 5 delas ut i mitten av december.  I nästa Byablad ska vi 

skriva om biblioteket och Camilla gör denna intervju. Vi kommer här även att berätta om 

Adventsfikat och då ev GC invigningen. Vi ska även informera om datum för Årsmöte, vilket ska 

beslutas på nästa styrelsemöte i dec. 

Nästa år kommer vi att intervjua/ få företagspresentation av de som valt att vara med i 

välkomstbrevet. Ordningen bestäms utifrån de som betalar in först.   

Förslagsvis kan vi kanske ha en slags anslagstavla på hemsidan där byns invånare kan lägga ut info om 

tex loppisar, vernissager m.m. Patrik undersöker detta.  

På hemsidan har vi för närvarande ca 55 besökare per dag.  

 
§7  Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status?  
Lars skulle lämna ut 3 paket till nyinflyttade.  En av dessa familjer har fått sitt välkomstbrev och 

paket, de andra har ej varit hemma så Lars besöker dem igen. 

 Ännu en familj har flyttat in, Patrik delar ut välkomstbrevet till dem. 

 

 



§ 8  GC vägen – invigningen Svarte? 

Bo har kollat att tidsplanen stämmer vid invigning av cykelvägen.  Slutbesiktning beräknas till 18 

november.  Invigning av cykelvägen sker den 4 december klockan 14.00. Byalaget ordnar dryck och 

eventuellt cykelhjälmar.  

 

 
§9  Flaggor el skylt vid infart till byn  
Bordlägger frågan.  
 
 
 
§10  Leader, tennisbanan  
Fredrik ska tillsammans med 3 st andra personer starta en tennisförening för att komma igång på 

vägen mot vårt mål att få tennisbanor byn igen. 

Christian som är leaderansvarig var ej på mötet. 

 

 
§11 Info/skrivelser från byns invånare 
 
En medlem uppmärksammade oss på att anslagstavlan vid stationen inte har skötts på rätt sätt. 
Endast det som handlar om byn ska få hängas upp och anslagen/lapparna får inte täcka över 
företagsinformationen samt ska sitta under rätt utsatt rubrik. Lars utses att ha ansvar för att tavlan 
rengörs från tejp, felaktiga lappar och dylikt. Önskemål om en större anslagstavla med chans för fler 
företag att synas samt en anslagstavla i kork önskas också. Byalaget kommer att se över detta nästa 
år. 
 
En medlem har skickat en skrivelse till Trafikverket ang vägbulorna och byggandet som pågått i byn 
ett tag. Han är väldigt nöjd med att vi nu har vägbulor vid den östra delen av byn. Han tycker dock att 
de är för låga och vill ha Byalagets hjälp att driva på att dessa blir högre och får bilister att sakta in 
ännu mer. Trafikverket har svarat att det kan bli översvämningar hos fastigheterna i söder om man 
gör större vägbulor. I västra delen av byn kommer man däremot att bygga högre vägbulor. 
 
En medlem har mailat kommunen och Byalaget angående parkeringskaoset på musikgatan. Många 

som ska med tåget parkerar längst med gatan och önskemålet är parkeringsförbud och regelbunden 

parkeringskontroll.  Polisen har informerat att man får parkera på gatan i 24h . Parkeringskaoset vid 

stationen är ett stort problem för många och byalaget har tagit upp detta med kommunen vid 

byavandringar flera ggr men tyvärr har det ej resulterat i förbättringar. Vi fortsätter att jobba med 

detta. 

 

§12  Övrigt  

Jenny påminner om att vi ska svara på kommunens enkät som gått ut till alla föreningar i kommunen. 

Den handlar om vår förenings verksamhet, framtidplaner och hur vi ser på olika saker i kommunen. 



 

§13  Nästa möte, när och var?  
Eftersom byalagets styrelse kämpat på bra i år, antalet medlemmar har slagit rekord och vi har 
utvecklat Byalaget i en positiv riktning kommer vi att avsluta året genom att ha sista mötet med 
middag på Restaurang Svarte. Detta äger rum 6/12 kl 18,30. 
 
 
 
 
 
 

Camilla Ahlin Nilsson          Sofia von Platen  Carolina Jönsson 
Ordförande           Sekreterare   Justeringsman 


