Genarps Byalag
Närvarande:
Kent Petersson, Kent Persson, Eva Brengdahl, Bo Påhlsson, Stig Ekberg, Niklas Hofvander,
Kent Nilsson, Jimmy Berlin, Monika Ekström
Inbjudna gäster: Joakim Norbäck och Björn Larsson, Esarps Byalag
Monika Ekström från Medborgarkontoret valdes till sekreterare.
Ett öppet möte för allmänheten med representanter från Vägverket, Gatu- och Trafikkontoret i
Lund och Tekniska nämnden i Lund arrangeras av Byalaget och Medborgarkontoret den 29
maj kl 19. Den stora frågan som kommer att diskuteras på mötet är vägen mellan Genarp och
Esarp. Vad man huvudsakligen vill är att vägen ska breddas, moderniseras samt bli säkrare.
Esarps Byalag kommer att delta med ett par representanter och man kommer att sätta upp
affischer i byn, för att locka fler folk till mötet. Tyvärr har man inte lyckats få med sig några
politiker eller tjänstemän från Staffanstorp till mötet. Wärsell kommer att inom den närmsta
framtiden öka sina transporter av grus från täkten till citytunneln i Malmö. Detta kommer
ytterligare belasta den dåliga Esarpsvägen. Tanken är att man en vecka innan det öppna mötet
ska få in en insändare eller debattartikel i Sydsvenskan och Skånskan tillsammans med de
arrangerade fotona med två lastbilar, som möts på vägen. Insändaren ska skrivas av ett
”proffs”. Kent Nilsson ordnar äpplen till Vägverksmötet, Monika fixar mikrofoner och Kent
Persson ordnar en moderator. Byalaget samlas kl 18.30 i Medborgarhuset, för att sätta ut
stolar.
Hemsidan ligger lite efter, dvs den har inte blivit uppdaterad på länge, eftersom Johan är sjuk.
Niklas ska tala med Johan och ta över hemsidan tills vidare. Vidare ska Niklas prata med
Göran Jönsson på Fritid Genarp om det finns någon på fritidsgården som är intresserad av att
hjälpa till med Byalagets hemsida.
Antagen detaljplan för utbyggnadsområdet Genarp 8:9 har nu vunnit laga kraft. Enligt Urban
Linse på Mark- och Exploateringskontoret i Lund, så kommer man troligtvis påbörja
byggnationen av hyreslägenheter 2007 och idag finns endast en privat intressent till detta.
Ärendet ska upp i Byggnadsnämnden under våren. Troligtvis tar det längre tid innan
villatomterna och industrimarken är klar.
Genarpsdagarna blir den 25-26 augusti och temat är Familj och Fritid. Gruppen för
arrangemanget jobbar för fullt.
Monika informerade om att en kund i Dalby undrat om inte Byalagen i östra Lund kunde göra
en gemensam skrivelse till Skatteverket om vikten av att ha en deklarationslåda i byarna.
Frågan kan lyftas på nästa ordförandemöte.
De 7 fullmäktigepartierna är inbjudna till en valdebatt i Genarp den 5 september kl 19.
Arrangörer är Byalaget och Medborgarkontoret och Byalaget betalar kostnaden för
Medborgarhuset. Kent ordnar en moderator till mötet och Byalaget ombeds att komma kl
18.30, för att ställa iordning stolar.

Monika informerade om att Nyhetsbrevet kommer ut i vecka 20. Nästa Nyhetsbrev kommer i
vecka 37 och vill ordförande ha med något från Byalaget i detta nummer, så måste
Medborgarkontoret ha manuset senast den 29 augusti.
Tidigare har Byalaget beslutat att dagordningen för styrelsens möten ska finnas på hemsidan,
men detta har fortfarande inte genomförts.
Den gamla sargen till vändskivan för loken finns vid Solhem, men Monika menar att ingen
kan se och förstå att detta är en sarg. Byalaget har tidigare framfört önskemål om att man
skulle skriva till kommunstyrelsen och be att få en skylt vid sargen, som förklarar dess
historia och användning. Monika finner det dock svårt att göra en sådan begäran, då sargen
mest ser ut som en stenläggning. Vad göra?
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