
Svarte Byalag 
 
Protokoll fört den 2012-06-07 på Charlo IP 
  
Närvarande: Fredrik Bothén, Janice Lejion, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Lars Johansson och 
Christian Persson. 
 
§1 Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll samt val av justeringsman 
Vice ordförande Fredrik Bothén öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. Jenny väljs som 
justeringsman. 
 
§2 Ekonomi 
215 medlemmar. Igår lämnades påminnelselappar ut. 36 771 kr finns i kassan. 
 
§3 Håll Svarte rent – Uppföljning 
Tävlingen Håll Svarte rent är avgjord. En elev i F-klass vann tävlingen och fick priset glass till hela 
klassen. Prisutdelningen skedde i idrottshallen och gick väldigt bra. 
 
§4 Rabatt/erbjudande medlemmar - status 
Denna punkt bordläggs. 
 
§5 Fiberkabel 
Finns ännu ingen plan över var grävningen kommer att gå enligt Ystad energi. De håller på med en 
detaljplan. Grävandet kommer att börja i september-oktober. Fredrik kommer att kontakta Ystad 
energi igen för att önska mer information.   
  
§6 Svarteaktiviteter 
EM-match 15/6 
 
 
Svartedagen  
Sophia har ett övergripande ansvar för att ordna eller delegera uppgifter för Svartedagen. Punkter att 
ta med sig inför planeringen utifrån förra årets utvärdering. Janice är med och planerar och 
intresserade kan höra av sig till Sophia. Alla kan hjälpa till med tält, transporter och dylikt. 

 Boka sporthallen som backup om det är dåligt väder för aktiviteter under dagen och boka 
hoppborg samt bestämma lekar och ansvariga. 

 Tält 

 Göra en checklista över vad som behöver göras dagen innan och dagen efter. 

 Fixa mat (fråga Svarte Pizzeria samt ytterligare en cateringfirma) och kaffe till maten. 
Termosar? Avisera att det kommer att komma mellan 50-80 personer. Förslagsvis tar vi 190 
kr per biljett. 

 Snacks och nattamat? 

 Ankomstaktivitet? 

 Fishermans är bokade. 

 Ordna en affisch över att det nu går att köpa plats till årets Svartefest. Christian ordnar 
affisch.  

 Planera utskick om Svartedag. 

 Patrik e-postar information om Svartedagen utifrån den e-postlista han har. 
 
 
 



§7 Hemsida/byablad 
Patrik ska lägga ut bilderna från teckningstävlingen Håll Svarte rent. Patrik ska kolla upp skräptext på 
hemsidan. Patrik pratar med Christian. Nästa Byablad kommer i juli. Nyheter då blir Fiberkabel och 
Christians artikel om att använda ett snabbt nät samt påminnelse om Svartedagen. Tipsa om att gilla 
Svartes facebook-sida för att få mer information. Få med information om yttrandet från Byalaget till 
kommunen om utbyggnaden av Svarte. 
 
§8 Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status? 
Jenny skickar fakturor till Lars som skriver ihop ett brev till företagarna som sponsrar Svarte Byalag. 
 
§9 Anslagstavlan 
Lars pratar med personer i byn som har känt att anslagstavlan är viktig om hur vi ska arbeta vidare 
med den.  
 
§10 Leader, tennisbanan 
Ingen ny information. 
 
§11 Info/Skrivelser från byns invånare 
Byalaget har skickat in ett yttrande till kommunen om utbyggnaden av Svarte. Efter samtal från en av 
byns invånare om den ofta översvämmade brunnen vid strandtunneln ska Byalaget höra av sig till 
kommunen om att få den rensas. Fredrik ringer kommunen. 
 
§12  Utbyggnad av byn samt centrum – status 
Se § 11. 
 
§13 Övrigt 
Byalaget ska skriva ihop ett medborgarförslag med konkreta tankar om hur vi ser på ett Svarte i 
framtiden. Christian, Fredrik och Lars-Åke tar på sig att skriva ihop det.  
 
§14 Nästa möte, när och var? 
Nästa möte den tisdagen 28 augusti, kl 18.30 på Charlo IP.  
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Bothén Pontus Carlström Jenny Graflind  
Ordförande  Sekreterare  Justeringsman 
 
 
 
 



Bilaga 1 

Styrelsens sammansättning under 2011 och valberedningens förslag för 

2012 

   2011  Förslag för 2012 

Ordinarie ledamöter med uppgifter   Som ordinarie ledamöter 

Camilla Ahlin Nilsson, ordförande  vald på 1 år  omval 1 år, ordförande 
Fredrik Bothén, vise ordförande vald på 1 år  omval 2 år 
Sofia von Platen, sekreterare omval 2 år  Pontus Carlström 
fyllnadsval 1 år 
Jenny Graflind, kassör    omval 2 år 
Christian Persson, ledamot omval 2 år  ( 1 år kvar) 
Bo Lönnerblad, ledamot    Patrik Karlsson nyval 2 år 
Lars Johansson, ledamot  omval 2 år  ( 1 år kvar) 
 

Suppleanter     Som suppleanter 

Pontus Carlström, suppleant  nyval 2 år  Sofia von Platen 

fyllnadsval 1 år 

Patrik Karlsson, suppleant  fyllnadsval 1 år Lars-Åke Holm nyval 2 år 

Janis Leijon, suppleant   nyval 2 år  ( 1 år kvar) 

Vakant, suppleant  vakant  Carolina Jönsson nyval 2 

år  

 

Revisorer Åke Widgren  vald på 1 år  omval 1 år 

  Kerstin Persson vald på 1 år  omval 1 år 

 

 

Valberedningen har under året bestått av: 

Bengt-Åke Nilsson 
Inger Widgren 
Gert Wemnér 
 
 
 


