
Svarte Byalag 
 
Protokoll styrelsemötet 2011-08-29 på Charlo IP  
  
Närvarande: Camilla Ahlin Nilsson, Fredrik Bothén, Christian Persson, Jenny Graflind, Bo Lönnerblad, 
Patrik Karlsson, Lars Johansson, Sofia von Platen, Carolina Jönsson och Pontus Carlström. 
 
§1 Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll 
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. 
 
§2 Ekonomi 
Vi har nu 284 medlemmar. Nytt rekord! 40 betalande personer var med på Svartedagens kvällsfest.   
 
 
§3 Medlemskort, rabatter medlemmar 
Vi behöver beställa fler medlemskort och tror att de flesta har betalt nu. Fredrik delar upp vår lista 
med företag så alla kan hjälpa till och ringa för att få bekräftelser kring byalagsrabatt.  
 
§4 Fiberkabel 
Det börjar närma sig i något underområde att nå kvoten 37% för påbörjad utbyggnad. Efter det tar 
det 6-9 månader innan det påbörjas. För uppdaterad information se www.öys.se.  
 
§5 Postnummer, eget? 
Nybrostrand har eget postnummer. Finns det möjlighet att ha postort Svarte. Lars kollar upp det. 
 
§6 Svarteaktiviteter 
 
Svartedagen-utvärdering,  
Synd med det dåliga vädret då hoppborgen inte blev fullt utnyttjad. Ett 10-tal familjer dök ändå upp. 
Nästa år måste det finnas en alternativ plan om vädret är dåligt. Kanske boka upp idrottshallen? 
Nästa år samkörs Svartedagen tillsammans med Charlo. Vi måste ha en checklista med tider för 
förberedelser dagen innan och städning dagen efter festen. Nästa år ska vi också ta med oss 
termosar med kaffe. Snacks ordnas också. Nattamat under kvällen vore bra. Någon ankomstaktivitet 
skulle vara trevligt. Bandet var mycket bra. Vi bokar gärna dem igen nästa år. 
 
Adventsfika planering! 
Ansvariga för dagen är Carolina och Janice. Datum för adventsfikan blir den 4 december på Charlo IP. 
Carolina pratar med Anders om vilka tider passar bäst. Adventsfikan sker i samarbete med Charlo. 
Sofia pratar med Stig om han kan vara Tomte i år också. Carolina hör med Anders om Charlo kan 
erbjuda gratis hemkörning av gran om den köps under adventsfikan. Paket ordnas, glögg, saft och 
någon kaka. Lottförsäljning? 
 
§7 Hemsida/byablad + fototävling 
Ta upp Svartedagen, fototävlingen, Adventsfikan, antalet medlemmar, Intervju med restaurangen 
som görs av Sofia innan den 10 september. Annons på baksidan från SPI. Fototävlingen är avslutad 
och vinnare är utsedd. Molnbild av Alexander Lundgren Kostakis kom etta och Kärleksstigenbild tvåa 
av Joachim Thornström. Bo lämnar in en pressrelease till YA. Patrik lägger ut informationen på 
hemsidan.  
 
§8 Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status? 
Byalaget har delat ut ett välkomstbrev. Tre nya inflyttade ska få och Lars delar ut till dem.  



 
§9 GC-vägen–invigning Svarte 
Bygget ska vara färdigt i november. Bo kollar om den tidsplanen fortfarande gäller. Kanske skulle vi 
starta ett löplopp mellan Svarte och Abbekås i samråd med Charlo?  
 
§10 Flaggor el skylt vid infart till byn 
Bordlägger frågan. 
 
§11 Leader, tennisbanan 
Christian går igenom Leaderprojekt och arbetsplan. Förslag på fokusområde skulle kunna vara i 
prioritetsordningen tennisbana/lekplats, Restaurera strandhus eller skapa ett centrum. Byalaget 
måste stå för 30% av kostnaden. Kostnaden kan ersättas i arbetstimmar.  Christian pratar med SoGK 
om ett gemensamt projekt och gör ett utkast på de tre förslagen. En grupp för Leaderprojektet 
skapas med Christian, Lars, Patrik och Sofia från Byalagets sida.  
 
§12 Övrigt 
Jenny kollar alternativa tryckerier för att skapa smidigare logistik. 
 
§13 Nästa möte, när och var? 
Onsdagen den 19 oktober kl. 18.00 hemma hos Lars Johansson, Soprangränd 9. 
 
 
 
 
 
 
Camilla Ahlin Nilsson Pontus Carlström Patrik Karlsson  
Ordförande  Vice Sekreterare Justeringsman 
 
 
 
 
 
 
 


