
Genarps Byalag 

Närvarande: Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Stig Ekberg, Johan Christensson, 

Kent Nilsson, Eva Brengdahl, Kim Tropé 

1. Ordförande: Arne Olsson 

2. Sekreterare: Kim Tropé 

3. Fjärrvärme från Björnstorp  

• Avvaktar mer information från Martin. 

4. Esarpsvägen  

• Igår (9/10) började trafikmätning på vägen 

• På Kommunfullmäktiges möte den 28 sept. behandlades Esarpsvägen. Kim mailar ut 

protokollet från mötet. 

• Arne kontaktar Elin Engkvist till nästa möte. 

5. Julskyltningen den 10 december  

• Skyltar om var Byalaget finns, placeras utanför Medborgarkontoret. Johan gör skyltarna. 

Han har ”pratare”.  

• Eva gör upp lista på vem som ska stå för byalaget. Hon köper också marschaller så att de 

syns. 

• Johan gör affischer som kort berättar vad Byalaget gjort under året. Byalaget behöver göra 

reklam för sig! 

• Ev. kan man ha ett bildspel från Genarpsdagarna att visa upp. Kent Petersson hör sig för. 

Johan kan sätta ihop bildspelet. 

Johans mobil 0708-713 815, mail: johan.christensson@telia.com 

6. Hemsidan  

• Det behövs fler bilder och mera text. Kanske kan Stig sätta ihop något om gamla Genarp. 

• Man behöver få in mer material om aktuella aktiviteter som är på gång. 

• Finns det möjlighet/intresse för att några av byns ungdomar kan hjälpa till med sidan? 

Kanske som ett projektarbete i SO. Eva kontaktar skolan och Kent Nilsson kontaktar Göran 

på fritid Genarp. 

7. Genarpsdagarna  

• Den 19 oktober träffas styrgruppen för Genarpsdagarna. Man kommer då att ta ställning till 

en ev. fortsättning. Helt klart är att nya krafter behövs. Hittills har 4-5 personer visat intresse 

att gå med. 

8. Övriga frågor  

• Byalaget skulle behöva lite nytt blod. Representation av ungdomarna i byn behövs. Kent 

Nilsson talar med Göran J. Arne skriver en artikel till Nyhetsbrevet. Kanske ordföranden 

skulle ha en stående spalt. 

• Förslag om att bjuda in ICA, Konsum och pizzeriorna till nästa möte för att spåna om 

förnyelse av byn och hur viktigt det är med en levande handel. 

• Kim mailar Genarps företagsregister till Kent Persson, Kent Petersson och Niklas. 

• Viktigt att ligga på kommunen om cykelväg mellan det nya bostadsområdet/industri-erna 



och byn. 

• Stig redogjorde för den senaste träffen med lokala pensionärsrådet. Han berättade också om 

han blir en av tre föredragshållare som ska tala på Medborgarhuset den 12 februari 2007 över 

temat ”Det gamla Genarp”. Det blir ett samarr. mellan biblioteket och Medborgarkontoret. 

• Arne informerade om att deltidsbrandkåren fått en defilibrator. 

• Kim informerade om Vägverkets svar ang. ett fyrvägsstopp. Ansökan ska göras till 

Länsstyrelsen. 

• Förslag om att bjuda in byggnadsnämndens nya ordförande till ett möte om trafiksituationen 

i byn. 

• Nästa möte tisdagen den 14 november kl. 19.00. 

  

Vid pennan 

Kim Tropé 

 


