Genarps Byalag
Näringslivsträff
Kent berättade om näringslivsträffen med företagarföreningarna i öster. Med på mötet var
Gunnar Pettersson från Flyingebygdens utveckling. Föreningens arbete liknar mycket
byalagets så det kunde vara intressant att bjuda in honom till ett möte. På mötet diskuterades
även bristen på industrimark i Genarp. Ny mark är på väg i och med den nya planen. Arne
Lantz, som har hand om industrimark i kommunen kommer att sluta, så byalaget bör
koncentrera sig på att påverka hans efterträdare.
Meta ska kolla upp hur det går med fördelningen av tomterna som ska fördelas på tomtkön.
Jag har fått svar från Urban Linse: P g a den nya detaljplanen vid Örtavägen och skoltomten
har han avvaktat med att gå ut med tomterna. Kommer troligen tomterna att fördelas i vinter
och då kan bygge starta i vår/sommar.
Vad händer med återvinningsstaionen?
Jag frågade Erik Rånlund och fick följande svar: Renhållningsstyrelsen tar upp frågan den 8
december. Förvaltningen skall till dess presentera ett underlag med olika alternativ till
förändringar vad gäller återvinningscentraler i de östra kommundelarna. Det innebär att även
service till Dalby- och Sandbybor skall beaktas. Just nu gör vi studier av besöksfrekvensen i
Veberöd och Genarp.
Solhem
Eva – Lena Kristensson var inte intresserad av att komma på byalagets möte. Hon förstod inte
nyttan av det. Arne försöker istället bjuda ut Seth Pettersson, vård- och omsorgschef.
Brandkåren
Arne informerar om att det eventuellt kan bli aktuellt att bilda ett storförbund med 10
kommuners räddningstjänst. Mats Paulsson sitter med i utredningen och Arne har begärt att få
ut allt material om vad som händer. Detta kommer dock inte att påverka stationen i Genarp.
Hemsidan
Byalaget har fått brev från Pia. Hon har nu uppdaterat hemsidan och ska få betalt för detta.
Kent och Kent ska sätta i gång att skicka ut fakturor på 150 kr till sponsorerna. Med fakturan
ska skickas ett brev om hemsidan och med statistik på hur många som besöker den. Bosse ska
prata med Pia om att lägga in ett räkneverk. Genarp.nu ska också dyka upp som sökträff om
man söker på sponsorernas namn. Erbjudande om att finnas på hemsidan ska skickas till alla
företagare som var med på Genarpsdagarna. Är det någon som har förslag på nya diskussioner
att starta på hemsidan?
Träff för nyinflyttade
Meta berättade att man i Dalby har haft en kväll för nyinflyttade (och för andra intresserade)
för att hjälpa människor att komma in i byn. På träffen fick alla föreningar och kommunal
verksamhet lov att presentera sig. Kanske kan det vara något för Genarp? Meta tar reda på
mer om hur det har gått till.
Redovisning för Genarpsdagarna
Genarpsdagarna fick ett överskott på nästan 60.000. Detta ska delas mellan Lions och
byalaget. De föreningar som ställde upp och sålde lotter på tivolit ska också få sina pengar.
Arne tycker att man eventuellt kan spara pengar på tältet nästa år.

Wilhelm Agrell, Per Helmersson och Bosse Persson har speciellt tackats med biljetter till
festen. Även Färs och Frosta och Sahlée bör få ett extra tack för sina insatser.
Julskyltningen
Kent Petterson går på julskyltningsmötena för byalagets räkning. Julskyltningen är 5
december och byalaget ska stå utanför Sahlées. Lotter säljs som vanligt och 500 kr har
skänkts till godis på julskyltningen.
Vid pennan
Meta Gerle

