
Mötesprotokoll Byalaget Genarp, 2017-10-12 
 
Närvarande: Sven-Erik Sahlée, Arne Olsson, Kent Petersson, Stig Andersson, John 
Eriksson, Lars Wide, Jimmy Berlin, Mats Hulteen, Kent Nilsson, Hans Andersson, Allan 
Ljungstedt, Theres Nilsson, Anette Jönsson, Lasse Dahlqvist, Berndt, Åse Bengtsson, Lars, 
Bengtsson, Per Sköld, Ulrika Åkerberg, Jenny Lindén, Anders Olsson, Berth Bernhardsson 
 
 
 
Mötet öppnat 
 
Mötesordförande: Kent Petersson   
Mötessekreterare: Theres Nilsson 
 
Vägskyltar Genarp   
Trafiken borde skyltats till att gå via genvägen istället för genom byn. Kontakt är tagen med 
Anita Wallin, men inget svar än. 
 
Fokus Genarp 
Det var många anmälda till sista Fokus Genarp mötet, mer än 20stk, men det var endast 8stk 
som kom. Inte lovande för utgången av själva Fokus Genarp projektet.   
Nästa möte i Centrumgruppen är 20/11. 
Fokus Genarp pågår till vår/sommaren 2018 
Man kan anmäla sig till att deltaga i efterhand.  
 
Genarps dagarna 
Lions rapporterar ett, i princip, noll resultat för senaste Genarps dagarna. Dels för tapp av de 
stora sponsorerna, men också för mer utgifter tex tillstånd, extra vakter.  
Lions har svårt att få tag på en krögare att ställa upp pga. allt extra runtomkring. De försöker 
komma på en lösning till nästa år, de behöver också att icke Lions-medlemmar går in och 
hjälper till för att hålla nere omkostnaderna, bl.a. med att servera och plocka undan. 
Lions tanke är att kontakta en cateringfirma, och går tillbaka till matbiljetter, och att man 
sköter matserveringen själv. 
Lions meddelar även att alla myndigheterna gett beröm, för allt var skött klanderfritt. 
 
Trafiken genom Genarp - Heckebergavägen 
Förslag att man skall göra något för att få ner hastigheten på Heckebergavägen, och kanske 
trafikljus vid hotellet så att det blir säkrare vid övergångsstället. Förslaget skall tass upp vid 
Fokus Genarp/trafikgruppen 
Stig Andersson har lämnat förslag om detta till kommunen.  
 
Närpolisen Genarp 
Vi har ingen info. 
Lars Wide ser om han kan få tag på någon som vi kan bjuda in till nästa möte 
 
 
 
 
Övrigt 
John Eriksson visar sin skiss på byggnationen på tomten vid hotellet och allt som kan få plats 
där, föreningar och så vidare. 
 
Åse Bengtsson berättar att kampsporten har 110 kvm men skulle behöva minst 150kvm för 
att få plats med alla deltagare. 
Skyttet har också 110kvm. De betalar 2400 kr/månaden för 220kvm  



Per Sköld gick igenom sina tankar om förtätningen 
 
Jenny Lindén tycker det är ett bra förslag att bygga bostäder vid Åbron 
 
Lars Bengtsson föreslår att bygga ut idrottshallen.  
 
Bjuda hit politikerna oftare. Och varför är inte de lokala politikerna med vid Byalags mötena?  
 
Kent Petersson har blivit tillfrågad om intresset att Genarp bildar en ny kommun tillsammans 
med bl.a. Veberöd, Revinge, Dalby. 
Är det vettigt? Stora kostnader.  
 
Stig Andersson pratar om att bevara Medborgarhuset. Kanske ordna med en skrivelse som 
alla föreningarna kan signera för att bevara och förbättra.  
 
Förslag att bjuda vägarbetarna på smörgåstårta. Förslaget accepterat, Byalaget bjuder på 
tårta. 
 

Nästa möte är torsdagen 9 november 2017 på Träffpunkten. 
  


