Genarps Byalag
Närvarande:
Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Bo Påhlsson, Niklas Hofvander, Ivar Bengtsson,
Johan Christensson, Stig Ekberg (SPF), Monika Ekström (Medborgarkontoret)
Monika Ekström från Medborgarkontoret valdes till mötessekreterare.
Arne Olsson informerade om att Gunnar Jönsson, Gunnar Jönsson, ordförande för
Byggnadsnämnden, inte kunde komma på kvällens Byalagsmöte. Därför hade han inte heller
bjudit in Börje Svensson från LKF, eftersom dessa två personer bör vara inbjudna till samma
möte. Arne ska istället bjuda in dem till april-mötet.
Monika berättade att flera äldre varit inne på medborgarkontoret den senaste veckan, för att
förhöra sig om en lägenhet i byn och man har velat sätta upp sig i bostadskön till LKF. Främst
är det den hårda vintern med mycket snö, som gjort att de äldre funderar på att flytta ifrån sina
villor.
Ordförande i Byarådet i Dalby, Byalaget i Genarp, Hembygdsföreningen i S Sandby och
Byarådet i Veberöd har börjat samarbeta om vissa gemensamma frågor. Bl a annat har man
bestämt sig för att göra en gemensam skrivelse om matdistributionen i östra Lund, där man
kommer att beskriva vikten av att Vård- och Omsorgs personal fortsätter distribuera varm mat
dagligen till de äldre.
Arne Olsson informerade om det nya Brandkårs förbundet, som har bildats mellan 10
kommuner från den 1/1-05. Byarna i östra Lund är oroliga för vad det kommer att innebära
för säkerheten i öster och vad det kommer att innebära för Genarps deltidsbrandkår. I det
samarbete man inlett mellan byarna kommer man att bevaka utvecklingen av det nya
Brandkårsförbundet och man kommer att arbeta för att den standarden och säkerheten som
finns idag bibehålls.
Övriga frågor;
• Monika informerade om mötet med kommunstyrelsens utvecklingsgrupp för byarna onsdag
den 9/3 på Medborgarhuset.
• Lördagen den 12/3 kl 10-15 har Polisen öppet hus på Medborgarkontoret.
Medborgarkontoret Nyhetsblad för januari delades ut.
Anteckningarna från det förberedande mötet mellan Byalaget och kommunstyrelsens
utvecklingsgrupp delades ut.
Vid pennan
Monika Ekström
Medborgarkontoret i Genarp

