
Genarps Byalag 

Närvarande:  

Arne Olsson, Kent Persson, Kent Peterson, Lars-Inge Nilsson, Sten-Ivar Larsson, Bo Påhlsson 

samt Meta Gerle från Medborgarkontoret. 

Gäst: Mija Toftner, Fritidsområdeschef Veberöd/Genarp 

Arne Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Mija Toftner hälsades 

välkommen. 

Mija Toftner började med att berätta lite om sig själv och vad hon vill åstadkomma som 

fritidsområdeschef. Man diskuterade mycket kring problemet med att de yngre ungdomarna 

inte känner sig riktigt välkomna på fritidsgården och hur detta ska kunna förändras i samband 

med flytten till de nya lokalerna vid idrottshallen. 

Distriktssköterskemottagningen kommer fr.o.m 1 december att hålla stängt på onsdagar. 

Anledningen är att distriktssköterskan inte villa arbeta ensam av säkerhetsskäl samt att vissa 

arbetsuppgifter kräver att två personer är närvarande. Byalaget kommer att arbeta för att detta 

inte blir en permanent lösning som leder till att mottagningen långsamt avvecklas. Bland 

annat så kommer Eva Brengdahl att kontakta skolan för att höra om inte skolsköterskan kan 

samarbeta med distriktssköterskan. Man diskuterade även om det finns risk att folktandvåden 

långsamt kommer att avvecklas. 

Meta Gerle informerade om att detaljplanen för Genarp 8:9 (Det nya industriområdet och 

bostadsområdet mellan Kamrergatan och Kyrkovägen) nu finns på Medborgarkontoret. 

Medborgarkontoret kommer att försöka att aktivt marknadsföra området. 

Enligt biblioteket är Medborgarhuset välutnyttjat. Pensionärsföreningarna anser att de 

utnyttjar det som mycket som möjligt. Hyran kommer nästa år att höjas, men den kommer då 

också att innefatta städning. 

 

Region Skåne har ännu inte svarat på ansökan angående bidrag till Genarpsdagen. 

Styrgruppen träffas den 19/11 för att skriva och ansöka om pengar hos Färs & Frosta 

Sparbank. Styrgruppen kommer även att kalla till ett informationsmöte för alla intresserade. 

Bo Påhlsson som har varit i kontakt med alla företagare i Genarpstrakten meddelar att 

intresset är stort för att delta vid Genarpsdagarna. 

Skyltsöndagen infaller i år 7/12. Byalaget kommer att stå vid Sahléens El. Kent Peterson gör 

upp schema för vem som ska stå i byalagets stånd. Bo Påhlsson gör en informationstavla. Man 

diskuterade om man skulle ha en ”förslagslåda” där byborna kan ge förslag på vad byalaget 

ska engagera sig i. 
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