Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2013-04-17 hos Lars-Åke Holm
Närvarande: Fredrik Bothén, Jenny Graflind, Patrik Karlsson, Sofia von Platen, Lars-Åke Holm, Linda
Christjansen, Lars Bjershage, Janice Leijon, Lars Johansson och Pontus Carlström.
§1

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.

§2

Ekonomi
167 hushåll har betalat årets medlemsavgift. I kassan har vi 39 878 kr. Mindre
kostnader hittills för årsmöte och berättarkväll. Antalet mailadresser har ökat markant
sedan vi skrev in att vi önskade det i samband med inbetalningen.

§3

Kommunikation
101 mailadresser har kommit in och ingår därmed i utskicksregistret. Vinpriser ska
delas ut: Christian Persson, Anders Christensson, Eva Nylander, Marie och Lennart
Nilsson, Eva Grevillius, Åke Olsson, Jenny Jonsson, Tord Hejdedal, Gunbritt Löfgren,
Kent Noren.
Patrik går igenom Byalagets kommunikationsstrategi.
Mailregisterna som finns inom Ekonomi och Kommunikation ska synkas.
Diskussion kring möjligheten med push-notiser om saker som händer i Svarte. Hur kan
det fungera?!

§4

Event
Valborg
Lars och Fredrik tänder brasorna, en mindre och en större. Den mindre för grillning.
Patrik och Pontus ser till att den blir släckt. Lars-Åke pratar med Åke om sång vid
braständning.
Chistel Jönsson, kan eventuellt hålla valborgstal. Lars-Åke pratar med henne.
Svartedagen 31 aug
Hur ska Svartedagen se ut? Dagen på stranden? Kvällen på skolan, matsalen?
Samarbete med Svarte vinsällskap? Fundera till nästa möte. Lars-Åke pratar med
Håkan som kan föra vidare frågan.

§5

Vision 2030
Mötet var den 16 april. Få personer dök upp på mötet. I den bildpresentation som
visades upp noterades att idrott inte finns med som någon punkt på visionen.

§6

Samråd detaljplanen
Bra presentation men kort. Diskussioner går kring att bygga nytt 40 meter från
befintlig tågräls. Funderingar finns också kring att bygga ut rälsen med dubbelspår
vilket förkortar avståndet till nybygget ytterligare. En förutsättning för att nybygget
ska ske är att Svarte centrum görs vid. Diskussioner kring detta, husens design samt

andra punkter fortsätter. En skrivelse kring detaljplanen ska skickas in från byalaget.
Punkter till skrivelsen skickas till Lars-Åke för sammanställning.
§7

Fokus Svarte
Fredrik berättar om olika förslag som finns kring centrum och hur diskussionerna har
gått i gruppen. Fredrik pratar vidare med kommunen.

§8

Byalagsrådet
8 april var det möte. Det talades om leaderprojekt. Byalaget har inget just nu.
Mycket frågor om sotningen. Frågor kring vilken sotare som ska användas? Vilka risker
och rättigheter har man? Byalaget ska arbeta för att få klarhet i detta. Lars ansvarar
för den punkten.
Kommer bjuda in Byarådets ordförande.
BF´s konsult vill ordna en informationsträff i Svarte angående marknadsläget för
husförsäljning. Vi bordlägger frågan till nästa möte.

§9

Övrigt
Håll Svarte rent
Hur fortsätter vi med detta projekt? Hundbajs-problematiken finns fortfarande. Vilka
möjligheter finns för fler soptunnor i Svarte? Går det att sätta upp vid busshållplatsen
vid bilmek och någon mer på norra delen av Svarte, där cykelvägen går? Går det att
göra någon kampanj för ”håll Svarte rent” i skolan. Lars Bjershage pratar med
kommun.
Blommor
Vecka 18 kommer blommorna för avhämtning. Micke och Ingrid från förskola/skola tar
ansvar för det. Lars-Åke kontaktar Linda när blommorna är komna.
Nästa möte
30 maj 18.30 hemma hos Lars-Åke. Grillning.
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