
Genarps Byalag 

Närvarande:  

Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Bo Påhlsson, Niklas Hofvander, Bertil Nilsson 

(SPF), Stig Ekberg (SPF), Monika Ekström (Medborgarkontoret), Jens Johannesson 

(Medborgarkontoret) 

Monika Ekström från Medborgarkontoret valdes till sekreterare. 

Arne Olsson informerade om att någon från Byalaget är välkommen till nästa lokala 

pensionärsråd i Genarp, dit Marie Sjöström från Vård- och Omsorgsförvaltningen, 

områdesansvarig för område öster, kommer för att informera om bl a om byggnationen av 

Solhem samt äldreomsorgen i Genarp. Kent Persson meddelade att kallelsen kan skickas till 

honom. Monika informerade om att det för närvarande inte finns någon kö till Solhem. 

Mötet beslöt att bjuda in någon från LKF, ev Börje Svensson, till mötet i mars, för att förhöra 

sig om deras planer för att bygga lägenheter för äldre i byn samt om det finns någon möjlighet 

att bygga sådana lägenheter i närheten av Solhem. 

Kent Persson informerade om planeringen inför Genarpsdagarna i augusti. Bl a vill man 

stänga av Bygatan 2 dagar, så att det blir en gågata med stånd och försäljning från lokala 

handlare. Tanken är att Genarpsdagarna ska pågå i 3 dagar – på fredagen ska det vara öl- och 

kaffetält med underhållning och trubadur. Även tivolit kan vara igång. På lördagen ska det 

vara företagsmarknad och utställning i tältet, torgmarknad, tivoli, underhållning och 

föreningsuppvisning. På lördagkvällen ska man ha matservering (förköpsbiljetter), 

underhållning och dans. På söndagen blir det idrottstävlingar i idrottshallen –entrebiljetter – 

och ev kan man få ett handbollslag, som delvis kommer från byn, att möta ett danskt 

handbollslag. 

Färs & Frosta Sparbank har sagt sig beredda att sponsra Genarpsdagarna med 40 000 kr, men 

byalaget måste se om det finns andra som också är beredda att sponsra arrangemanget. 

Stormötet inför Genarpsdagarna är den 27 januari kl 19.30 på Medborgarhuset. Monika kollar 

upp så att lokalen är bokad. 

Byalagets årsmöte är den 8 februari. 2 nyaval måste göras till styrelsen och valberedningen 

måste ta itu med detta. Medborgarkontoret skriver ett par rader om årsmötet i nästa 

Nyhetsblad. 

Sopsorteringsstationen kommer att finnas kvar i Genarp ett tag till. Kontraktet förlängs 1 år i 

taget. Renhållningsstyrelsen har beslutat att fortsätta utredningen. Senaste nytt är enligt Arne 

Olsson att borgarna svängt i frågan och tänker rösta för att sopsorteringsstationen ska finnas 

kvar i Genarp. 

Arne Olsson informerade om det nya Brandkårs förbundet, som har bildats mellan 10 

kommuner den 1/1-05. Vad kommer detta att innebära för Genarps deltidsbrandkår? 

Byalaget ansåg att skyltsöndagen 2004 hade varit bättre än året dessförinnan. Man sålde lotter 

vid Sahlées Elektriska och det fungerade mycket bra. Ett problem inför skyltsöndagen 2005 är 



att Färs & Frosta Sparbank inte vill sponsra fyrverkeriet utan att andra företag är med och 

hjälper till med sponsringen. Fyrverkeriet kostar ca 5 000 kr och företagen i byn måste vara 

med och dela på dessa kostnader. Ska Byalaget ta tag i detta och försöka samordna någon 

sponsring? 

Övrigt; 

Bensinstationen i byn läggs ned siste mars (har nu fått förlängt tillstånd till maj). Byalaget 

bjuder in Arne Lanz + den nya näringslivssekreteraren från Lunds kommun till mötet i mars, 

för att diskutera en ny bensinstation på Genarps industriområde. 

Monika informerade att region Skånes, Mellersta sjukvårdsdistriktets, avtal med Grauers 

läkarbilar upphörde den 31/12-04. Istället kommer Mellersta sjukvårds distriktet sats 5 

miljoner på primärvården, vilket bl a kommer att innebära att det ska finnas läkare som har 

jour på vårdcentralerna dygnet runt och dessa kan antingen göra hembesöka eller dirigera 

vårdspersonal rätt. Detta gäller främst äldre människor boende hemma eller på äldreboende, 

som drabbas av akuta sjukdomar eller patienter med kroniska sjukdomar. 

Önskemål finns från Byalaget att de skulle vilja ha internet-adressen www.genarp.se, men 

denna adress har Lunds kommun köpt upp dels för ev framtida behov dels för att skydda 

adressen. Meta från Medborgarkontoret har lovat fråga Lund kommun om Byalaget kan få ta 

över denna adress gratis. 

Monika informerade om Tonny Byggare från Svedala, som är intresserad av att bygga 

lägenheter i Genarp. Byalaget beslöt sig för att avvakta med att ta kontakt med Tonny 

Byggare tills man hade haft sitt möte med LKF. 

Monika berättade om Vård- och Omsorgsförvaltningens pågående utredning angående 

matdistribution samt hemhandling till de äldre i Lunds kommun. 

Monika upplyste om det arbete som pågår mellan de 33 kommunerna i Skåne och region 

Skåne om en gemensam beställarorganisation för färdtjänst och sjukresor. 

Monika meddelade att Kommunstyrelsen tillsatt olika utvecklingsgrupper för ett framtida 

Lund, där en av grupperna handhar utvecklingen av de östra kommundelarna. Denna grupp 

kommer att ta kontakt med Byalaget, för att kunna arbeta vidare med bl a deras hjälp. 

Monika undrade om det fortfarande finns ett intresse från Byalaget att det ska finnas en 

företagarkatalog i Genarp. Det bestämdes att Medborgarkontoret arbetar vidare med denna, 

men att den får inte vara utformad så att den konkurrerar med Genarpsdagarnas reklamblad. 

Monika informerade om den nyinflyttad-träffen i Dalby, som Medborgarkontoret där 

anordnade tillsammans med en del föreningar, och undrade om det fanns ett intresse i Genarp 

för ett liknande arrangemang. Efter en del diskussioner beslöt Byalaget att det vore en bra idé 

om Medborgarkontoret i Genarp försökte ordna en liknande träff. 

Monika delade ut Medborgarkontoret Nyhetsblad för januari. 

Mötet avslutades. 

Vid pennan 



Monika Ekström 

Medborgarkontoret i Genarp 

 


