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Byalagets hemsida fungerar inte. Kent tar upp detta med Pia Schultz.
Arne undrade över varför man enbart tar emot tidsbeställda besök på distriktsköterskemottagningen på onsdagar. Monika berättade att det är för att man enbart har barnmottagning
denna dag, typ barnavårdscentralen. Man arbetar dessutom alltid 2 personal här på
onsdagarna, då bl a injektioner och vaccinationer kräver att 2 personal är närvarande om något
oförutsett skulle hända.
Vad händer nu med återvinningsstationen i Genarp? Enligt senaste beslutet i
Renhållningsstyrelsen, så avvaktar man SYSAVs utredning innan man går vidare med
Genarps återvinningsstation. Byalaget föreslås bjuda in Torsten Czernyson (kd) och Lars
Dahlquist (m), som båda sitter i Renhållningsstyrelsen samt bor i Genarp, till ett möte med
Byalaget i höst.
Bosse undrade över hur det blir med den dubbelriktade cykelbanan på Heckebergavägen och
Monika lovade ta reda på mer om detta. Längs Fäladsvägens västra sida byggs dubbelriktad
gång- och cykelbana medan det på östra sidan byggs gångbana. Fäladsvägen rivs upp mellan
Genakärrsvägen och daghemmet och där emellan byggs gång-cykelväg. Gång-cykelväg byggs
även väster om den nybyggda idrottshallen med anslutningar till Fäladsvägen och
daghemmet. Förhöjda överfarter byggs i korsningen Welins väg-Fäladsvägen samt där gångcykelväg ansluter till Fäladsvägen vid daghemmet. Vid daghemmet byggs en kortare sträcka
med gångbana.
Arne påtalade att antalet rum på Solhem minskar när ålderdomshemmet renoveras och Arne
menar att man måste börja bygga lägenheter för äldre i Genarp. Mötet beslöt att bjuda in
Börje Svensson från LKF till ett möte med Bylaget i höst. Man kan även bjuda in LKF till
Genarpsdagarna i augusti, där de kan visa upp sina byggplaner och svara på genarparnas
frågor om framtida boende. Kent pratar med Börje Svensson dels om en inbjudan till
Byalagets möte samt om en presentation på Genarpsdagarna.
Monika informerar Byalaget om den utredning om medborgarstämmor, som finns hos
kommunstyrelsen. Medborgarstämmor är ett demokratiprojekt vars syfte är att öka det
politiska intresset hos medborgarna. Utredning föreslår bl a att man ska börja med
medborgarstämmor i bl a Genarp. Byalaget menar dock att de för genarparnas talan
tillsammans med Medborgarkontoret och att de därför inte förstår syftet med
medborgarstämmor.
Kent undrar vem som ska inviga den nya idrottshallen och Monika lovar ta reda på det.
Gunnar Jönsson.
Nästa möte med Byalaget blir den 10 augusti.

