
Svarte Byalag 
 
Protokoll styrelsemötet 2013-05-30 hos Lars-Åke Holm  
  
Närvarande: Fredrik Bothén, Jenny Graflind, Patrik Karlsson, Sofia von Platen, Lars-Åke Holm, Linda 
Christjansen, Lars Bjershage, Janice Leijon och Pontus Carlström. 
 
§1 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom. 
 
§2 Ekonomi 

178 hushåll har betalat årets medlemsavgift.  
 
§3 Kommunikation 
 171 mailadresser har kommit in och ingår därmed i utskicksregistret.  
  
 Vad förväntas av byalaget!? Vad ska vi ordna? Vad vill folk i byn? Förslag på att 

svarteborna skulle kunna få svara på en enkät (pappersform eller internet). Målet ska 
vara att få fler medlemmar än förra året (280 medlemmar).  Lars-Åke ordnar med 
frågor. 

 
 I nästa byablad kan följande notiser finnas med: 

 Hur långt har vi kommit i Fokus Svarte. 

 Svartedagen 

 Vindkraft 
 
   
§4 Event 
  
 Svartedagen 31 aug 
 Svartedagen ska främst vara för barnen. Svartedagen flyttas förmodligen från stranden 

till skolan under dagen. Någon Svartefest kommer inte att arrangeras på kvällen för 
byn.  

 
 Förslag på aktiviteter och försäljning under Svartedagen: 

 Barnloppis 

 Ponnyridning 

 Visa gamla bilar 

 Skolan kan sälja saker 

 Bageriet ställer ut 

 Hoppborg 

 Ansiktsmålning 
 

Linda, Janice och Sofia pratar ihop sig om Svartedagen. 
 

Styrelsen diskuterar om Midsommar är ett alternativ istället för Svartedagen i 
framtiden.  

 
 
 
 



§5 Övrigt 
 
Fritidshuset på stranden 
Fritidshuset på stranden är till salu. Det finns flera spekulanter på huset. Inget är klart 
än enligt mäklare. 
 
Vindkraft 
Diskussion kring byggnation av 6 vindkraftverk vid Ruuthsbo. De kommer att synas 
från Svarte. Enligt utredning ska de inte höras till Svarte. Hur ser byalaget på det? Alla 
ska gå in på vattenfalls hemsida och läsa om projektet och sedan lämna in för- och 
motargument till Lars-Åke. Lämnas till Lars-Åke senast den 3 juni. 
 
Vägarna 
Det är svårt att få till en tvåvägskommuniktion med de personer som har ansvar för 
väghållningen. Hålorna har fyllts i igen. Hållbarheten är tyvärr inte långvarig.  
 
Håll Svarte rent 
Har inte fått något svar kring om det går att sätta upp fler papperskorgar. 

 
Nästa möte 
14 augusti 
 
 
 
Pontus Carlström Patrik Karlsson Jenny Graflind 
Sekreterare  Justerare  Justerare 
 
 
 


