Genarps Byalag
Närvarnade: Kent Persson, Kent Petterson, Bo Påhlsson, Kent Nilsson, Stig Ekberg, Eva
Brengdahl, Meta Gerle (medborgarkontoret).
Återvinningscentralen
Vad händer? Meta ska kolla upp. Det sista vi har hört är att man ytterligare ska utreda och att
men inväntar en utredning från SYSAV. Men det var i juni. Jag försöker att få kontakt med
Erik Rånlund, renhållningsdirektören.
Solhem
Då en sektion av Solhem byggs om kommer det att bli färre rum (sex istället för nio).
Byalaget tycker att man istället borde utöka antalet rum. Runt äldreboendet finns några tomter
som kommunen äger och som skulle kunna användas för en utbyggnad. Hur stort är
egentligen behovet? Man beslutar att bjuda in enhetschef Eva-Lena Kristensson för att få mer
fakta. Arne fixar. Eventuellt kan man senare även bjuda in någon politiker.
Genarpsdagarna
Det gick bra och både företagare och folk i byn var mycket positiva. Folk i alla åldrar var
med. En del saker kan förbättras till nästa år, bland annat så var gröningen vid Konsum inte så
välbesökt. Nästa år ska dagen inte läggas tillsammans med GIF:s loppis. De fick för få och för
trötta funktionärer. Enligt polisen så var helgen lugn och vakterna fungerade bra. För
byalagets del så innebär Genarpsdagarna en intäkt på ca. 25.000kr.
Information från medborgarkontoret
Meta berättade att den nya fritidsgården fungerar bra. De har öppet till tolv på fredagskvällar
och där är mycket ungdomar. Den nya platsansvarige på fritidsgården är Göran Jönsson som
är från byn och som tidigare jobbat på Linero. Fritidsområdeschefen Mija Toftner har slutat
och det är inte klart vem som efterträder.
Några studenter från Akademi Båstad valt Genarp som studieobjekt för deras uppsats i
”destinationsutveckling”. Med det menas att de ska ge förslag på hur man kan utveckla
Genarp så att det blir mer attraktivt för turister, företagare, boende m.fl. De har varit på
Lådfabriken, Medborgarkontoret och gått runt i byn och pratat med folk. Gruppen kommer att
lämna sin uppsats till medborgarkontoret, så alla som vill läsa den kan höra av sig till Meta.
Lunds Energi kommer under hösten att dra ut bredbandskabel till alla kommunala inrättningar
i byn. Tanken är att även resten av byn ska kunna kopplas på, men det kan dröja länge innan
det blir verklighet.
Meta berättade om samrådsmötet för Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet som hålls på
medborgarhuset 13 september 19.00.
BSN Öster kommer att hålla ett öppet möte för informationsutbyte med föräldrar till barn i
förskola och skola i Genarp. Mötet hålls på Genarps skola 12 oktober 19.00 – 21.00.
Övrigt
Eva undrade om man inte kunde sätta upp övergångsställskyltar vid ”övergångsguppen” vid
skolan. (Jag har kollat upp detta och tvärt emot vad jag trodde tidigare så måste man inte

stanna för gående där. Enligt vägverkets hemsida så räknas den här typen av gupp som ”annan
gångpassage” och bilföraren är bara skyldig att sakta mer och uppmärksamma den gående, ej
stanna / Meta)
Eva påpekade också att det tar väldigt långt tid med asfalteringsarbetena i byn. Meta
förmedlar klagomålet till ansvarig på kommunen.
Stig undrade om man kan göra något åt alla de parkerade bilarna på Lars Kristoffers Väg.
Bilarna står ibland i vägen för villornas utfarter. Enligt Stig är det lärare som parkerar där
istället för på skolans parkering som ligger längre bort. Meta vidarebefordrar klagomålet till
ansvarig handläggare på kommunen.
Vid pennan
Meta Gerle

