Genarps Byalag
Närvarande:
Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Bo Påhlsson, Johan Christensson, Kent Nilsson,
Niklas Hofvander, Bertil Nilsson, Stig Ekberg, Monika Ekström (Medborgarkontoret)
Monika Ekström från Medborgarkontoret valdes till sekreterare.
Arne berättade att han tillsammans med ordförande i Dalby Byaråd, Genarps Byalag, Torna
Hällestads Byalag och Sandbybygdens Hemvårdsförening skrivit ett öppet brev till
ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden i Lunds kommun angående den dagliga leveransen
av varm mat till äldre (se bilaga). Detta öppna brev har även publicerats i flera tidningar. Arne
visste dock inte om samma brev blivit skickat till Kommunstyrelsen, men han kollar upp detta
till nästa möte. Utredningen om den framtida matdistributionen för äldre i Lund ska
presenteras för vård- och Omsorgsnämnden i maj.
Arne visade ett förslag till ett öppet brev från Byalaget i Genarp till Räddningsnämndens
ordförande angående den utredning som är på gång om en gemensam räddningstjänst för de
10 sydligaste kommunerna i Skåne (se bilaga). Byalaget beslöt att anta förslaget till skrivelse.
Byalaget har blivit tillfrågat av Lunds kommun om ett förslag till namn på vägen i det nya
utbyggnadsområdet vid Gräntingevägen. Eftersom den gamla gården som finns här kallades
Sandhomlen, så ansåg Byalaget att ett lämpligt namn vore Sandholmsvägen. Byalaget vill
också vara med och namnge vägarna i det nya utbyggnadsområdet vid kyrkan.
Niklas och Johan presenterade sitt förslag på hur en ny hemsida för Byalaget kan se ut och
Byalaget tyckte det var ett mycket bra. Man beslöt att Niklas och Johan ska arbeta vidare med
detta projekt. Troligtvis ska hemsidan kunna presenteras för allmänheten tidigt i höst. Då bör
även massmedia bjudas in till en pressträff.
Monika föreslog att Byalaget skulle kunna göra en skrivelse till Kommunstyrelsen i Lund om
möjligheten att länka de olika Byalagen i Lunds kommun till kommunens hemsida. Byalaget
beslöt att höra med de andra byalagen först.
Byalaget har fått information av Färs & Frosta Sparbank att de kommer att lägga ner sitt
kontor i Genarp den 27 maj. Byalaget anser att det är mycket viktigt med ett bankkontor i byn
och Arne ska prata med Staffan Ohlander på Sparbanken Syd om detta.
Kent informerade om mötet mellan företagarföreningarna i östra Lund och
Näringslivsenheten i Lund, som var i Dalby den 6/4. Han anser inte att mötena ger så mycket
utan att de mest handlar om att informera varandra om vad som är på gång. Det verkar inte
som om det sker en återrapportering till Kommunstyrelsen om de önskemål etc som kommer
fram i gruppen. Ett gemensamt problem är avsaknaden av industrimark/företagsmark i
respektive by. Ev skulle företagarföreningarna/byalagen i östra Lund kunna göra en
gemensam skrivelse eller skriva ett öppet brev till Kommunstyrelsen om detta. Eller så kan
Byalaget göra en insändare till tidningarna och påpeka bristen på industrimark i Genarp och
att kommunen inte gör något för att ta fram mer mark trots att det finns många företag, som
vill etablera sig i byn.

Kent visade boken som Gunnar Petersson i Flyinge Byalag skrivit, ”Att lyfta fram sin bygd”.
Den, som är intresserad, kan låna boken av Kent.
Arne berättade att kommunalråd Rolf Englesson varit på besök på deltidsbrandkåren i Genarp.
Arne hade berättat för Rolf om sina farhågor med det planerade gemensamma
brandkårsförbundet och även talat om de stora svårigheterna, som kan uppstå i kommundel
Genarp, vid en ev brand. Han berättade även att deltidsbrandkåren inte har nycklar till de
kommunala lokalerna i Genarp så som t ex skolorna och ålderdomshemmet. Om här uppstår
brand måste man bryta sig in!
Kent berättade att som vanligt ska Kulturföreningen i Genarp hålla i Valborgsbålet.
Monika delade ut Medborgarkontorets Nyhetsblad för april samt informerade om vad som är
på gång.
• De månatliga polisbesöken på Medborgarkontoret har gett bra respons. Ca 5-8 medborgare
dyker upp varje gång. Nästa besök är måndagen den 2 maj.
• Gymnasieungdomarna håller på att söka praktikplatser genom kommunens försorg via
Medborgarkontoret. Genarp är tilldelade 9 praktikplatser och dessa blir mestadels inom den
offentliga sektorn.
• Färd & Frosta Sparbank har varit i kontakt med Medborgarkontoret och vill träffa Monika
för samtal. Vet dock inte vad detta gäller. Hemligt?
Nästa möte blir den 31/5 och inbjudna gäster då är Gunnar Jönsson (byggnadsnämndens
ordförande), Börje Svensson (vd för LKF) samt Nils Gyllenkrook m fl från Björnstorps gods,
som vill prata om fjärrvärme från godset. Byalaget ska även försöka bjuda in Lunds Energi.
Mötet avslutades.

Efter mötet visade Stig Ekberg kartor över gamla Genarp och berätta om hur byn genom tiden
förändrats. Mycket intressant!
Vid pennan
Monika Ekström
Medborgarkontoret i Genarp

