
Mötesprotokoll Byalaget Genarp, Fritidsgården 2016-09-08 
 
Närvarande: Kent Petersson, Sven-Erik Sahlée, Theres Nilsson, Arne Olsson, Mats Hulteen, 
Stig Andersson, Allan Ljungstedt, Kent Nilsson, Jimmy Berlin, Fredrik Kroon 
 
 
Mötet öppnat 
 
Mötesordförande: Kent Petersson  
Mötessekreterare: Theres Nilsson  
 
Mötet med Anders Almgren 
Mötet är bestämt till onsdagen 19 oktober kl. 17-19 
Kent Petersson mailar Anders sekreterare en dagordning och en mötesplats (Mötesplatsen 
bestämd till Träffpunkten) 
 
 
Frågor till mötet med Anders Almgren  
Det bestämdes att inte lägga till för många frågor, så inget lades till på den förslagna 
dagordningen som skickats till Anders Almgren tidigare.  
Dagordningen är: 
 

• Hur ser utbyggnaden för Genarp - för både villor och lägenheter 

• Inköp av mark o fastigheter. 

• Parkering i centrum. 

• Offentlig WC i centrum. 

• Vad händer med distriktsköterskan och läkare. 

• Vad som gäller för ut larmning av Genarps Brandkår i region Skånes förordnande. 

• Medborgarkontoret - vad är deras arbetsuppgifter för Genarp och hur gör vi det 
bättre. 

• Vad händer med fritidsgården och ungdomarna på kvällstid i idrottshallen. 

• Framtiden för vårt friluftsbad – det har pratas om stängning för att spara pengar. 
 
 
Focus Genarp  
Kent Petersson har anmält intresse för medverkan i Focus Genarp, där utvecklingen för byn 
diskuteras.  
Detta drag igång nästa år.  
 
 
Vägen 
Theres Nilsson har fått ett svar från Trafikverket om vägen, de hänvisade att skicka en 
skrivelse till Näringsdepartementet, för att få uppdatering/svar. 
Theres Nilsson skickar skrivelse så snart som möjligt.  
 
 
Genarps dagarna 
Detta år har varit det mest besvärliga året, med alla tillstånd som skulle ordnas inför Genarps 
dagarna. 
Liten utvärdering; lite och mindre bra mat, långa köer, tivolit kommer förmodligen bytas ut.  
Den 15 september har Lions möte för att gå igenom resultatet, men redan nu kan man säga 
att det kommer vara sämre än andra år pga. inga matbiljetter och mer kostnader för alla 
tillstånd och extra personal som krävts.   



Kent Petersson avsäger sig sin plats i Lions som byalagets representant, han har medverkat 
i 13 år nu. Det bestämdes att Arne Olsson och Sven-Erik Sahlée kommer sitta med på 
mötena istället, det blev också bestämt att dessa personer byts senast efter 2 år.    
 
Fritidsverksamheten 
Ingen information alla om vad som händer, idag var Fritidsgården stäng när Byalaget kom för 
att hålla mötet.  
Ungdomarna har ingenstans att ta vägen så nu sitter de vid pizzerian.  
 
Övrigt: 
 
Gamla protokoll 
Allan Ljungstedt hittade protokoll på nätet som låg separat från hemsidan.  
Theres Nilsson tittar på detta. 
 
Utegym 
Fredrik Kroon har kommit med idén om ett utegym, och han har undersökt intresse på 
Facebooks ”Allt som rör Genarp” sida och intresset var stort.  
Han har fått information att kommunen står för kostnaden. Fredrik väntar vidare uppföljning 
från Kultur-och Fritidsförvaltningen.  
 
Julskyltningen 
Ingen kontakt tagit med trafikverket eller Skånska energi om att sätta upp stjärnor på 
gatubelysningen längs med vägen i byn. 
 
 
 
 
 
 
Nästa möte är torsdagen 14 oktober 19:00; just nu är mötesplatsen bestämd till Träffpunkten 

 

  


