
Mötesprotokoll Byalaget, 2018-05-17 
 
Närvarande: Allan Ljungstedt, Kent Petersson, Stig Andersson, Jenny Lindén, Arne 
Olsson, Jimmy Berlin, Sven-Erik Sahlée, Lars Wide. 
 
 
 
Mötet öppnat 
 
Mötesordförande: Kent Petersson 
Mötessekreterare: Lars Wide 
 
 
Vägskyltar Genarp 
Vägskyltarna är nu uppsatta efter lång väntan men har dock hamnat på undan-
skymda platser och inte där vi föreslagit. Detta kommer att tas upp med politikerna 
den 19 juni. 
 
 
Fokus Genarp 
Projektet Fokus Genarp har haft sitt sista gemensamma möte och genomgång och 
kommer att vara med på Genarpsdagarna och senare under hösten offeciellt 
avslutas. Alla projekten kommer dock finnas kvar och ska arbetas vidare med i 
framtiden. Byalaget kommer följa arbetsområdena men ej vara ansvariga för 
effektuering. Mer info om Fokus Genarp finns på kommunens hemsida. 
 
 
Ansökan om bidrag 
Kent håller på med ansökan om Leader-pengar för bygge av trädäck på baksidan av 
Medborgarhuset. Arbetets budget kan avräknas 200kr/tim för ideella krafter och 
högre belopp om yrkeshantverkare tas in i arbetet. Medborgarhuset kommer även 
renoveras på andra områden så som; öppnare och mer välkomnande entré, insyn 
mot Risen, ny inredning, större kök, ändrad garderob, skjutvägg till Wellins rum, 
bättre ljudsystem och andra åtgärder.  
 
 
Genarpsdagarna 
Allt är enligt plan och budget ok. Frågor finns dock hur brandlarmet ska lösas. Fler 
sponsorer letas och önskas. 
 
 
Möte med politikerna 
Frågor har kommit in via Facebook och via Byalaget som Kent kommer 
sammanställa för fastställning och sedan skicka till alla inbjudna politiker och Nemo. 
 
 
Trycka upp skyltar 
Kent kommer tillse att gula skyltar trycks upp och monteras på stolpar i Genarp i juli 
för information om utfrågningsdagen av politikerna den 14 augusti på 
Medborgarhuset. 



 
 
Moderator är klart 
Nemo Bergnehr ställer upp som moderator till politikerutfrågningen som kommer äga 
rum den 14 augusti på Medborgarhuset. Oklarheter finns om teknikens kvalitet, vilket 
undertecknad kommer följa upp och även stämma av vissa detaljer med Nemo.  
 
 
Övrigt 
Parkeringsproblem har uppstått under längre tid i Genarp då lärare parkerar på 
gatorna eftersom skolparkeringen blivit-/kommer bli avgiftsbelagd. Kent har mailat 
kommunen men ej fått svar i frågan. 
 
Enestugan ska rivas helt och frågor finns vilken byggnad som ska ersätta 
lokalbehovet. Mycket konstigt att ingen plan presenteras när det dessutom kommer 
34 nya familjer till Genarp vid årsskiftet -18/-19. Denna fråga lyftes av Byalaget tidig 
vår 2017 men utan svar. 
 
 
 
 
 
Mötet avslutas 
 

Nästa möte är torsdag den 14 juni på Träffpunkten kl 19.00 
 
 
 
 
 
 


