
Genarps Byalag 

Närvarande:  

Kent Persson, Kent Peterson, Kent Nilsson, Lars-Inge Nilsson, Eva Brengdahl, Bo Påhlsson 

och Meta Gerle, Medborgarkontoret. 

Dstriktssköterskemottagningen 

Eva Brengdahl berättade om turerna kring distriktssköterskemottagningen. Åse Nilsson vill 

inte ( av medicinska skäl) arbeta ensam och mottagningen måste därför stängas på onsdagar. 

Eva undersökt möjligheten att flytta mottagningen till Solhem, men där finns inget utrymme. 

Däremot kan det vara praktiskt möjligt samordna mottagningen med 

skolsköterskemottagningen i framtiden då Häckebergaskolan byggs ut. Skolan är positiv till 

ett sådant samarbete. Kerstin Swahn som är verksamhetschef på vårdcentralen i Dalby menar 

dock att besöksunderlaget minskar och att resurserna kan utnyttjas bättre i Dalby. Dessutom 

menar hon att patienter lätt kan ta sig till Dalby i dag eftersom alla har bil. 

Eva kommer att arbeta vidare med ”fallet” genom att försöka få svar på en del frågor och 

kontakta Britt-Marie Lundqvist, Region Skåne. 

Genarpsdagarna 

Styrgruppen håller fortfarande på att söka bidrag från olika instanser och man hade möte 

10/12. Planen är att hålla ett informationsmöte med företagare och föreningar i januari. 

Preliminärt datum är satt till 27/1 kl 19.00 på Medborgarhuset. Byalaget ska stå för kaffe och 

kaka. Förhoppningsvis kan Genarpsdagarna genomföras samtidigt som den nya 

idrottshallen/fritidsgården invigs. 

Återvinningscentralen 

Meta Gerle berättar att återvinningscentralen kan komma att läggas ner och att det istället 

öppnas en ny station i Dalby. Tanken är att denna återvinningscentral ska serva alla fyra 

byarna. Byalaget vill agera innan nerläggningsbeslutet är ett faktum. Medborgarkontoret tar 

fram en lista på renhållningsstyrelsens ledamöter och bevakar den fortsatta utvecklingen. 

Julskyltningen 

Byalaget upplevde att julskyltningen gick bra. Lotteriet gav en vinst på 1245kr trots att flera 

stora vinster gick ut. Eventuellt kan man tänka sig att ha två lotterier nästa år – det 

traditionella plus ett där man vinner saker i stället för pengar. 

Att tänka på till nästa år: 

Flaggan ska vara med. 

Bättre organisation så att alla inte bara förutsätter att någon annan fixar allt. Viktigt att det är 

klart innan vem som ska stå de olika passen. 

Mer folk kommer om man har en tipsrundefråga. 

Ha med broschyrer om byalaget. 

Övrigt 

Kent Petersson har troligtvis möjlighet att ha hand om borden och stolarna i framtiden. Då blir 

det lättare att ta hyra av de som lånar dem. 

Kent Persson berättade kort om mötet på näringslivsenheten i Lund. 



Hemsidan behöver uppdateras och organiseras bättre. Kan man göra det lättare att få tag i 

byalagets medlemmar via nätet? Förutom att lägga ut e-mail och telefonnummer till styrelsen 

kan man hänvisa till Medborgarkontoret. 

För att det ska synas bättre när byalaget är med och ordnar aktiviteter skulle man kunna ha 

”byalagsjackor”. 

Nästa möte är den 13 januari. 

Vid pennan  

Meta Gerle 

 


