Svarte Byalag
Protokoll fört den 2012-12-11 på Svarte restaurang
Närvarande: Pontus Carlström, Lars Johansson, Camilla Ahlin Nilsson, Lars-Åke Holm, Patrik Karlsson,
Christian Persson, Janice Leijon och Sofia Von Platen.
§1
Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll samt val av justeringsman
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. Lars-Åke Holm
väljs som justeringsman.
§2

Ekonomi

Punkten bordläggs till nästa möte.

§3
Hemsida/byablad
Antalet utskick under året har fallit in under den ram vi bestämt. Målet för nästa år är fem utskick.
§4
Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status?
Inför nästa år stryker vi välkomstbrevet med erbjudande. Istället ligger förslag på att anordna en
välkomstträff antingen på Svartedagen, adventsfika eller en på höst och en på vår för nyinflyttade då
de bjuds på en rundvandring i byn samt en efterföljande fika.
§5
Anslagstavlan
Behövs en fysisk anslagstavla? Är inte hemsidan eller facebook anslagstavlan? På vilket sätt ska en
anslagstavla fungera? Förslag på att ha en fri anslagstavla. Omröstning kommer att ske via facebook.
§6
Leader, tennisbanan
Inget nytt på denna punkt.
§7
Berättarkväll
Berättarkvällen den 8 november med Åke Widgren var mycket trevlig. Tyvärr kom lite folk. Nästa
berättarkväll är med Kjell Barlöv i jan/feb med titel Organdonation och transplantationer – Historik
och dagsläget. Fredrik pratar med Kjell om datum. Camilla pratar med Fredrik.
§8
Utbyggnad av byn samt centrum – status
Christian, Fredrik och Lars-Åke har träffat Anna Möller, planchef, på kommunen om ambitionen med
Svarte. Inte enbart västra delen utan Svarte som helhet. ”Hanna” Tell, projektledare, på kommunen
vill få en plan om hur man vill utveckla Svarte. En långsiktig och en kortsiktig. 3 möten kommer att
ske med en mix av representanter. En representativ bild av Svarte är utgångspunkten. Målet är att få
ett underlag för en framtida detaljplanering. Mötena kommer att ske efter årsskiftet.
§9
Info/skrivelser från byns invånare
Byinvånare har reagerat på arga lappar som har satts upp på bilar på Musikgatan.
Parkeringssituationen som finns på Musikgatan ingår i Byalaget tankar kring utvecklingen av Svarte.
§10
Adventsfika
Trevlig tillställning. Rejält oväder vilket påverkade antalet besökare. Ca 40 personer kom. Ett stort
tack till Janice som hade huvudansvar för adventsfikan.

§11
Övrigt
Boulebanor
Byalaget ger upp boulebanor till fördel för att skolan ska kunna sätta upp en paviljong.
Protokoll från byavandringen
Byalaget har ännu inte fått protokollet från byavandringen.
Blommor
Kommunen skänker gratis blommor till byarna. Finns det någon som skulle kunna ta ansvar för
plantering och vattning av blommorna? Vi tycker det hade varit trevligt att genomföra. Kanske kan
ett samprojekt med förskolan ske.
§12
Årsmöte-datum? Antal medlemmar styrelsen 2013
Mötet kommer att äga rum i skolans matsal. Söndagen den 3 februari klockan 15.00. Fredrik bokar
matsal. Alla i styrelsen tar med sig en kanna kaffe. Janice bakar. Förslag på stadgändring om antal
medlemmar i styrelsen.
§13
Nästa möte, när och var?
Söndagen den 3 februari, efter årsmötet.
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