
Genarps Byalag 

Närvarande: 

Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Nilsson, Bo Påhlsson, Kent Persson, Niklas Hofvander, 

Johan Christensson, Sven Erik, Meta Gerle (Medborgarkontoret) 

Vägen mellan Genarp och Esarp 

Efter medborgarstämman så står det klart att kommunen inte kan göra mer för att förbättra 

vägen, utan att det är upp till de boende i Genarp att själv försöka trycka på Vägverket. 

Byalaget beslutar därför att göra en stor satsning för att försöka påverka Vägverket att 

förbättra vägen. Det blir en namninsamling, med start på skyltsöndagen, som sen skickats 

tillsammans med en skrivelse till Vägverket och kommunen. Kent Nilsson bjuder in Esarps 

Byalag till mötet i januari för att prata om hur man ska samarbeta. När namninsamlingen och 

skrivelsen lämnas till Vägverket så gäller det att få in det i tidningarna. Kanske kan man 

praktiskt visa att två lastbilar inte kan mötas på vägen? Ska tidningarna bjudas in till ett 

byalagsmöte i februari? 

Kent pratar med Margareta Engström om hon vill göra en affisch om namninsamlingen att 

använda på skyltsöndagen. Listor och affisch ska sen sättas upp på Ica, Coop och 

medborgarkontoret. 

Julskyltningen 

Årets skyltsöndag är i år 4 dec 14.00 – 19.00. Eva Brengdahl har gjort lista på vem som ska 

stå vilket pass. I år flyttar vi lite längre in i bussgaraget så att folk kan värma sig. Dessutom 

har vi år en fråga. Det blir också lottförsäljning, namninsamling, bilder från Genarpsdagarna 

och visning av hemsidan. Tillstånd för lotteriförsäljning är sökt. Kent Petersson ordnar 

clementiner och lotter. 

Hemsidan 

Johan och Niklas visade hemsidan. Tanken är att sidan ska vara relativt självgående när den är 

färdig. Företag och föreningar ska själv lägga in information och nyheter. Medborgarkontoret 

kan lägga in samhällsnyheter. På sidan finns också viktiga telefonnummer och möjlighet att 

skicka e-post direkt till byalaget, medborgarkontoret med flera.  

Föreningar får lägga in sig gratis. För företag kostar det 350 kr/år att lägga ut adressuppgifter 

till företaget. Vill de dessutom ha sin egen logga och länk till sin hemsida så kostar det 500 

kr/år. Alla företag som fanns på den gamla hemsidan ska få en faktura med de uppgifter som 

fanns på den gamla sidan, innan de läggs ut på den nya hemsidan. Den nya hemsidan ska 

läggas ut så fort som möjligt. 

Det behövs mer information om vad Genarp kan erbjuda och historia att lägga ut på 

hemsidan. Kanske kan Stig Ekberg skriva något? När medborgarkontoret får sin 

järnvägsmodell kan den fotas och läggas ut på hemsidan. 

Övriga frågor 

Arne har fått klagomål på att gatubelysningen lyser för dåligt. Vi avvaktar och ser om det är 

fler som klagar på det eller inte. 

Niklas tycker att bilarna kör alldeles för fort i korsningen Heckebergavägen/Gödelövsvägen. 

Kan man göra något åt det? Kan man sänka till 30 km/h? Skolan borde också vara intresserad 

av en säkrare korsning, eftersom man går med barnen där nästan varje dag. Meta kollar upp. 



Vid pennan  

Meta Gerle 

 


