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Närvarande: Niclas Turesson, Mats Hulteen, Arne Olsson, Kent Petersson, 
Jenny Lindén, Jan Hansson, Stig Andersson, Allan Ljungstedt, Sven-Erik Sahlée, 
Lars Wide. 
 
 
Mötesordförande: Kent Petersson (KP) 
Mötessekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 
 
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna och extra roligt när en ny kille kommit som 
heter Niclas Turesson och bor på Hjortstigen. Alla presenterar sig kort och berättar 
lite kort för Niclas vad byalaget är och hur vi arbetar. 
 
 
Hur gick Genarpsdagarna 
Arne berättar kortfattat att Genarpsdagarna gick bra, men att sammanställningen av 
ekonomin inte är klar. Företaget som serverade den goda maten hade hoppats på 
större antal gäster. Gästerna hade hoppats på tillräckligt med vin. 
 
 
Möte med politikerna i Lund 
I början på V38 kommer Byalaget ha ett uppföljningsmöte med politikerna i Lund 
Björn Abelsson (S) och Sebastian Persson (S). Mötet kanske kommer bli svårt att få 
några löften eller beslut från eftersom den politiska kartan troligen inte är klar, men 
däremot vill vi få avstämning på status i olika frågor och ärenden. 
 
 
Förslag på frågor 
Per Sköld har tagit fram frågor till mötet med politiker V38. 
Det diskuteras lite om hur nyinflyttade till Genarp välkomnas och det nämns att 
kommunen skickar ett välkomstbrev till alla nyinflyttade. En del känner inte till detta 
men Byalaget tycker att byalaget kanske borde skicka ett kort välkomstbrev eller 
liknande. Till politikermötet kommer vi önska att kommunen lämnar lista på 
nyinflyttade månatligen till byalaget. 
 
 
Inköp av kläder till Byalaget  
Byalaget kommer ha lite aktiviteter framöver och behöver nya kläder, Roll-ups och 
Beach-flaggor. KP kommer ta fram förslag / prover på detta till nästa möte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Övrigt 
Frågor och diskussion kommer angående hur status är på de olika byggena bakom 
kyrkan och hur integrationen kommer att ske. I Fokus Genarp hade Välkomstgruppen 
tagit fram förslag på att samla in möbler och arrangera språkkaffé. Niklas Turesson 
flikar in vikten av ett bra välkomnande och har själv lång erfarenhet av 
integrationsarbete och brinner för frågan. Men i övrigt finns oklarheter varpå förslag 
kom att bjuda in den integrationsansvarige, Magdalena Titze, från kommunen till 
nästa byalagsmöte för att informera om läget. KP kontaktar Magdalena Titze och 
återkommer om tid. Förslagsvis vid nästa byalagsmöte den 11 oktober. 
 
Aktivitetsförslag från LW  
Med bakgrund av tidigare möten med olika politiker som varit ute i Genarp är 
kunskapen om Genarp väldigt varierande, på gänsen till bristfällig hos vissa. Därför 
föreslås att Genarps byalag bjuder ut politiker på en dags rundvandring i byn för att 
besöka några företag, centrum, olika delar av byn och även cykla ut i det olika fina 
grönområdena. Syftet är att politikerna ska få en bättre uppfattning av Genarp och 
större förståelse för olika servicebehov. Förslaget uppskattas och beslutas att 
genomföras. Förslagsställaren blev ansvarig på genomförande till våren 2019.  
 
Förslag IT-strategi från LW  
Eftersom administration kan vara tungrott och tråkigt gäller det att webbaserade 
verktyg är enkla och få till antalet. Därför föreslås att Genarps Byalags Facebook 
sida tas bort och att hemsidan kommer vara den enda kanalen för fullständig 
information. Korta intresseväckare för information kommer läggas på Facebook-
gruppen "Allt som rör Genarp".  
 
Förslag på ny hemsida från LW  
Dagens hemsida är svårarbetad och innehåller många buggar. Undersökning om det 
finns ny uppdaterad version av d:o föreslås. Annars finns möjlighet till ny hemsida för 
ca 6tkr+moms. Förslaget och kostnaden godkänns av alla. En önskan på ny hemsida 
är att de månatliga mötesprotokollen skiljs från styrelseprotokoll.  
 
 
 
Mötet avslutas 
 

Nästa möte är torsdag den 11 oktober prel kl 16.00, plats är oklart men kommer 
meddelas på hemsidan dagarna innan. 

 
 


