Genarps Byalag
Närvarande:
Kent Petersson, Kent Persson, Eva Brengdahl, Bertil Nilsson (SPF), Arne Olsson, Bo
Påhlsson, Sten Ivar Larsson, Monika Ekström (Medborgarkontoret)
Inbjudna gäster: Åse Nilsson, distriktsköterska i Genarp, och Kerstin Swahn, verksamhetschef
vid vårdcentralen i Dalby
Monika Ekström från Medborgarkontoret valdes till sekreterare.
Kerstin Swahn, verksamhetschef vid vårdcentralen i Dalby, informerade om verksamheten på
distriktsköterskemottagningen i Genarp. Region Skåne har tydligt angivit att
distriktsköterskemottagningen ska finnas kvar i Genarp. Tills vidare kommer här vara öppet 4
dagar/vecka och stängt på fredagar. Åse Nilsson, distriktsköterskan, jobbar då på
vårdcentralen i Dalby. Provtagningen är, som tidigare, 2 gånger/ vecka måndag och torsdag kl
8-10.
Distriktsläkaren finns i Genarp 1 dag/vecka, onsdagar, för den sk barnmottagningen. Vid
barnmottagningen måste alltid 2 sjuksköterskor vara i tjänst, då beredskapen vid vaccinationer
kräver detta. Besöken till barnmottagningen måste tidsbeställas, övrig mottagning är öppen
mottagning utan tidsbeställning. Den öppna mottagningen är måndag, tisdag och torsdag kl 810.
Besöksfrekvensen har ökat den senaste tiden, då barnafödandet i Genarp har ökat. Den
vanliga öppna mottagning har ungefär samma besöksfrekvens som tidigare.
Kerstin Swahn informerade också om det hälsoråd som man planerar att starta upp i Genarp
samt att man diskuterar att låta en distriktsläkare från Dalby komma till Solhem 1 dag/veckan,
eftersom vården på Solhem blivit så mycket tyngre.
Verksamhetschefen ställer sig positiv till att distriktsköterskemottagningen i Genarp finns
kvar och hon arbetar aktivt för att behålla denna verksamhet här. Hon är även mycket positiv
till ett ökat samarbete mellan kommun och region.
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
Kent Petersson går från Byalaget på det informationsmöte som Renhållningsverket håller den
22 april angående återvinningscentralen i Genarp. Byalaget vill påpeka den oro, som man har,
för att folk kommer att slänga sopor i skogen om det inte finns någon återvinningscentral i
byn.
Arne Olsson ska samma kväll hålla i ett möte i Dalby, där man planerar att bilda ett byalag för
Dalby.
Den 21/8 är det Genarpsdagarna och Kent Persson berättade att man fått löfte av Färs &
Frosta Sparbank om 15 000 kr. Region Skåne har lovat Byalaget 15 000 kr för arrangemanget.
Ev kan det komma ytterligare 100 000 kr från Färs & Frosta Sparbank.
Marken vid Gräntingevägen är såld och här planeras nu att bygga fastigheter, då detta redan är

ett planlagt område. Tomterna lär redan vara till salu. Det kommer dock inte bli någon
utbyggnad längre ut, då bullermattan hindrar detta.
Vid nästa möte kommer Gunnar Jönsson från Byggnadsnämnden, för att svara på frågor från
Byalaget. Bland annat vill man fråga om;
”Förbjudna vägen” till Sturup. Hur går det med den?
Eventuell matarväg till Heckeberga utanför Genarps bykärna.
Rondell vid företagarområdet på Gödelövsvägen.
Matarväg västerut bakom kyrkan, för att avlasta byn.
Övrigt – Antal invånare i Genarp 3646
Antal pensionärer i Genarp 507
Antal barn 0-6 år i Genarp 328
Besöksstatistik på distriktsköterskemottagningen under perioden 030101-040420;
Läkarbesök 223
Distriktsköterskebesök 3184

Vid pennan; Monika Ekström

