
Mötesprotokoll Byalaget Genarp, Fritidsgården 2016-04-14 
 
Närvarande: Kent Petersson, Sven-Erik Sahlée, Theres Nilsson, Kent Nilsson, Arne Olsson, 
Christa Jonsson, Mats Hulteen, Stig Andersson, Allan Ljungstedt, Gunnar Jönsson, Camille 
Abou Abdallah, John E Nilsson 
 
Mötet öppnat 
 
Mötesordförande Kent Petersson 
Mötessekreterare Theres Nilsson 
 
Vägen 
Fortfarande ingen ny information finns att få, och vi får inte tag på ansvariga för att få någon 
uppdatering. 
 
Beträffande utbyggnad av Genarp 
Gunnar Jönsson informerar. 
Det behövs byggas 1200 bostäder i Lunds kommun fram till 2025, det är viktigt att vi inte 
glöms bort. Se bilaga 1 för mer information. 
Viktigt att Genarp fortsätter att växa för att ha kvar ”servicen” i byn. 
Mars/april 2017 kommer det bli Genarps tur att granskas av kommunen för att se vilka saker 
som kan förbättras. 

• Kent Petersson skall kontakta Anita Wallin ang. utbyggnaden av Centrum och ser hur 
det går för henne med kontakten med fastighetsägarna vid Bygata.  

• Byggnationen av lägenheter är viktig för byn.  

• En idé är att Medborgarkontoret tar upp listor på folk som söker bostad, så man kan 
få en lättare/bättre koll på hur många som söker bostad/lägenhet.  
 

 
Hemsidan 
Theres Nilsson tittar på vad det kan kosta med en ny hemsida och hjälp med uppdateringar. 
 
Bidrag till fotbollskillarna 
Byalaget sponsrade fotbollskillarna med 4000 kr till deras träningsläger; och de skickade ett 
mycket fint tack brev inkl bilder.   
 
PRO äskar pengar 
Stig Andersson ansöker till PRO pengar (5000 kr) till deras 55-årsjubileum 28 Maj.  
Byalaget beslutar att ge en del av summan (2000 kr) och de ansöker resten hos Lions.  
 
Festvärdar till Genarps dagarna 
Efter Tillståndsnämndens tillslag på förra årets Genarps dagar, så är det nu bestämt att, 
förutom 2st inhyrda vakter, skall det stå 2st ”Värdar” i varje tältöppning, totalt 4 personer, och 
det är nolltolerans på värdarna. Eller så är valet att hyra in 2 vakter till, att stå som ”värdar”.  
Beslut taget om totalt 4stk vakter; (fredagen 18-00 och på lördagen 19-01) 
 
För att få in de pengar vi missar nu när det inte skall serveras buffé på lördagen, är ett 
förslag, att sälja allsångshäften, till när ”Pågar som vågar” ska spela. Föreslaget pris ca 20 kr 
 
Grusplanen inför Genarps dagarna  
En idé till Genarps dagarna är att anordna ”bak-lucke-loppis” på grusplanen vid fritidsgården. 
Tobbe Blomqvist (på Fritidsgården) kollar om det är möjligt.  
 
 
 



Övrigt 
John E Nilsson (SPF) sökte instämmande från Byalaget om att ansöka om en ny diskmaskin, 
anpassade till storkök, till Medborgarhuset.  
Ordförande Kent Petersson skrev på ansökan och bad om uppföljande i ärendet. 
  
 
Nästa möte  
Fritidsgården 12/5 2016 kl. 19:00 
 


