
Genarps Byalag 

Närvarande: 

Kent Petersson, Kent Persson, Stig Ekberg, Bo Påhlsson, Niklas Hofvander, Johan 

Christensson, Kim Tropé 

1. Kent Petersson valdes till mötets ordförande. 

2. Kim Tropé valdes till sekreterare. 

3. Ny punkt: Kent Petersson valdes enhälligt av styrelsen till vice ordförande. 

4. Vägfrågan 

• Tre pärmar med protestlistor är insamlade – MBKs och Erikshjälpens är kvar och hämtas i 

veckan. 

• Fotona med lastbilarna som möts på Esarpsvägen är tagna och ska nu också mailas till 

Esarps byalag. 

• Preliminärt möte med vägverket, tjänstemän och politiker är den 29 maj. Plats: 

Medborgarhuset. MBK och Byalaget delar kostnaden. 

• Medborgarkontoret mailar fastställt datum till Byalaget och kontaktar också pressen. 

• Kulturföreningens skyltar lånas för att annonsera om mötet. Information lämnas också via 

Nyhetsbrevet som går ut till alla hushåll vecka 20. 

• Per Helmersson skriver en artikel/insändare till pressen. OBS! Ej i sitt eget namn, utan i 

Byalagets. 

5. Hemsidan 

• Kulturföreningen har kontaktat Niklas för att eventuellt skaffa sig en egen hemsida kopplad 

till www.genarp.nu. 

• GIF och Röda Korset använder sig av hemsidan istället för att skaffa egna. 

• Kostnad för företag som länkas till hemsidan 500 kronor, ingen länk utan enbart namn och 

adress 350 kronor. 

• Gratisvariant endast för föreningar. Företag som tidigare haft gratis får efter årsskiftet betala. 

• Ansökan görs till Niklas och Kent Persson skickar faktura. 

• Man kom överens om att Niklas och Johan kan få ta ut ersättning om de behöver, ifall deras 

arbete med hemsidan inkräktar på deras ordinarie arbete. 

6. Nybyggnationen 



• Både industri- och bostadsmarken har vunnit laga kraft. 

• Kent Petersson föreslog att man skulle sätta upp skyltar om ledig industrimark. Han 

kontaktar Maja Gullmo på Tekniska förvaltningen. 

7. Genarpsdagarna 

• Nästan allt är spikat och ekonomin ser positiv ut. Man ligger över 20 000 kronor plus på 

annonserna och fler är på gång. 

• Ingen silversponsor finns, bara guld och brons. 

• Mattältet är i år utökat till 450 matgäster. 

• Dragster och segelflyg kommer att finnas med. 

• Krögare är inte helt klart. Man har inte fått något definitivt ja ännu. 

8. Övrigt 

• Valdebatt med alla riksdagspartierna är preliminärt satt till den 5 september. MBK bokar 

Medborgarhuset och mailar definitivt datum till Byalaget. Kent Persson föreslog Per 

Helmersson som moderator. Ev. Hillevi Hennix eller Wilhelm Agrell. Kent kontaktar och 

Byalaget står för eventuella kostnader. 

• Kent Petersson har varit och hälsat på Arne Olsson med blommor och lektyr. 

• Nästa möte är den 9 maj kl. 19.00 

• Mötet avslutades. 

  

  

Vid tangentbordet 

Kim Tropé 

 


