Genarps Byalag
Närvarande:
Kent Petersson, Kent Persson, Bo Påhlsson, Niklas Hofvander, Stig Ekberg, Eva Brengdahl,
Kent Nilsson, Johan Christensson, Monika Ekström (Medborgarkontoret)
Kent Persson valdes till mötesordförande.
Monika Ekström valdes till sekreterare.
Kent informerade om aktion ”Vägfrågan”. Denna är indelad i 3 etapper;
1. Namnlistor
2. Lastbilsaktion
3. Lämna in namnlistor
Man har lagt ut namninsamlingslistor på ICA, Konsum, Medborgarkontoret och Direkten och
dessa ska plockas in i slutet på februari. Monika skriver om namninsamlingen i nästa
Nyhetsbrev. Stig skriver några kloka och provocerande ord om vägbygget år 1690, då vägen
byggdes mellan Höjebro och Ystad, och jämför detta med idag och svårigheten med att
förbättra Esarpsvägen. Pressen ska kontaktas i god tid och övertalas att skriva något om aktion
”vägfrågan”, då namnlistorna lämnas in till Vägverket. I mellandagarna ska etapp 2 försöka
genomföras. Två lastbilar ställs bredvid varandra på den vanskligaste biten på Esarpsvägen
och detta ska förevigas med fotografering. Eventuellt ska pressen kontaktas, för att vara med
vid demonstrationen, eller så kommer man att göra om aktionen ytterligare en gång och då
tillkalla pressen. Kent Persson talar med Kaj Frank och Kent Petersson pratar med Hans
Andersson om deras lastbilar kan användas vid aktionen. Niklas är fotograf.
Bosse pratar med busschaufförerna, som kör för Skånetrafiken, och ber dem skriva på
namnlistorna. Eva talar med busschaufförerna på Bergkvara, som kör skolbussen, och
uppmanar dem att skriva på namnlistorna.
I slutet på maj planerar Byalaget och Medborgarkontoret att ha ett stormöte för allmänheten
med representanter från Vägverket.
4. Årets julskyltningsarrangemang gick inte så bra för Byalaget. Sålde färre lotter än ifjol.
Diskuterade vad som måste förbättras till nästa år. Bättre marknadsföring, skylta upp bättre,
mer folk måste hjälpa till att sätta upp torgstånden innan julskyltningen börjar, bättre
information om vad Byalaget egentligen gör och att det är en ideell förening samt att belysa
torgstånden bättre
t ex med marshaller.
5. Johan visade hemsidan och beskrev upplägget och de olika funktionerna. Det kommer att
gå ut brev till alla föreningar och företag om att de kan registrera sin verksamhet på Byalagets
hemsida. Föreningar kan bl a lägga in information om föreningen och olika aktiviteter och
detta är gratis. Företag kan välja mellan grundregistrering (350 kr/år) och utökad registrering
(500 kr/år). I den utökade formen ingår bl a logotype. Johan och Niklas kan hjälpa företagen
med detta för en mindra kostnad.
Övrigt;
Monika skriver i fortsättningen dagordningen till Byalagets möten ca 10 dagar innan mötet
tillsammans med Arne och mailar ut denna till styrelseledamöterna samt till Johan för

publicering på hemsidan. Kent mailar mallen för dagordningen till Monika.
Byalaget kommer att ha en halv spalt i varje nummer av Medborgarkontorets Nyhetsbrev,
som går ut till alla hushåll i kommundelen (4 gånger/år), och denna kommer att kallas
”Ordförande har ordet”.
Monika mailar sådant som är på gång till Johan, som för in det på Byalagets hemsida.
Monika talar med Kulturföreningen om att de kan lägga in deras arrangemang på Byalagets
hemsida.
Nästa möte är den 10 januari 2005 och då är Esarps Byalag inbjudna.
Mötet avslutades.

Vid pennan
Monika Ekström
Medborgarkontoret i Genarp

