Genarps Byalag
Närvarande:
Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Bo Påhlsson, Stig Ekberg, Eva Brengdahl, Kent
Nilsson, Monika Ekström (Medborgarkontoret)
Monika Ekström från Medborgarkontoret valdes till mötessekreterare.
Arne och Kent Petersson rapporterade från förmötet inför Medborgarstämman den 26
oktober. 24 frågor hade kommit in från allmänheten och på själva förmötet lade man till
ytterligare 3 frågor. Frågorna kunde grupperas under 5 rubriker; Bussförbindelserna,
Utbyggnad av bostäder och företag, Trafiksäkerheten i byn, Vägen Genarp-Esarp och Övrigt.
Byalaget vill dock att man speciellt håller koll på frågorna om återvinningsstationen,
bensinmacken och pumpstationen, så att inte dessa försvinner på vägen. Monika kontaktar
Margareta Dovsjö, som kommer att vara ordförande på Medborgarstämman och ber henne att
bjuda in någon från Byggnadsnämnden och från Renhållningsverket till stämman.
Rapport ifrån mötet i Dalby angående nedläggningen av polisstationen i Dalby. Det var ett
mycket välbesökt möte. Den konsult, som gjort själva utredningen om
besparingsåtgärder/effektiviseringsåtgärder, har en nedläggning av Dalby polisstation som en
sparåtgärd med i sin rapport och istället ska hela denna verksamhet flyttas in till Lund.
Problemet är dock att polisstationen i Lund är så pass liten att den i så fall måste byggas ut.
Arne fortsätter hålla kontakt med Håkan Persson vid Dalbypolisen. Monika kollar upp om
Kommunstyrelsen gjort någon skrivelse i ärendet.
Programmet för julskyltningen är nu klart och Byalaget kommer att ta Sahlées El fråga och
plats. Det kostar 300 kr (måste ha en faktura för bokföringens skull) + 2 presentkort á 100 kr
att vara med på julmarknaden. Kent Persson fixar presentkorten – ett på Ica och ett på
Konsum. Förslagsvis används ett av marknadsstånden från Genarpsdagarna, där man kan ha
en dator som visar ett bildspel från Genarpsdagarna samt göra reklam för Byalagets hemsida.
Kent Persson talar med Niklas Hofvander om detta. Man skulle också kunna göra affischer
och berätta om vad Byalaget sysslar med samt bjuda på klementiner. Schema för
bemanningen av marknadsståndet under julskyltningen har upprättats.
Detaljplanen för Genarp är nu inne i slutfasen. Gunnar Jönsson, ordförande i
Byggnadsnämnden, hoppas att denna ska kunna tas av kommunfullmäktige på
decembermötet.
Byalagets hemsida har inte riktigt kommit igång. Det är nästan inga företag eller föreningar,
som anmält sitt intresse av att vara med. Kent Persson talar med Niklas Hofvander om hur
man ska få hemsidan mer aktiv.
Övriga frågor;
Monika informerade om att Fjärilsparken enbart ska klippas 1 gång/år.
Värmepumps mötet i Genarp var mycket välbesökt, ca 100 deltagare. Ett nytt
informationsmöte om pelletsbrännare är den 2 november i Veberöd.
Företagsregistret, som Medborgarkontoret har ställt samman över företag i Genarp, delades
ut.
Information om att Kommunfullmäktige i Svedala beslutat att Svedala kommun inte ska ingå i

det nya Brandkårsförbundet.
Det är dags att nominera kandidater från Genarp till Lunds Lucia.
Presstopp för nästa Nyhetsbrev är den 31 oktober.
Färs & Frosta Sparbank tar ut en avgift, 10 %, om man tar ut pengar på bankomaterna i
Genarp. I affärerna tas dock ingen avgift.
VIKTIGT – det måste anges på Byalagets hemsida om mötesdag för styrelsemöten ändras!
Nästa möte är tisdagen den 8 november.
Mötet i december blir den 13:e och då kommer det bjudas på lussekatter och glögg. Monika
ber Niklas Hofvander att annonsera om detta på Byalagets hemsida.
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