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Vägfrågan Esarp – Genarp
• Skånska Dagbladets reportage 06-09-09 om vägen gavs en helsida. Positivt att det lyftes
fram som en valfråga.
• Gäller att framöver bedriva lobbyverksamhet. ”Droppen som urholkar stenen” – teknik
Hemsidan Genarp.nu
• Klagomål på att hemsidan inte fungerar tillfredställande har inkommit.
• Niklas vill hoppa av, om han inte kan komma åt de inloggningskoder som Johan sitter på.
• Beslut togs om att Johan överlåter ansvaret på hemsidan till Niklas.
Nybyggnationen 8:9 Gödelövsvägen/Kyrkovägen
• Kim informerade om att intresset för hyreslägenheterna är mycket stort.
• Man tittade på Kristineberg Fastigheter ABs hemsida. Det är de som kommer att bygga
hyresradhusen.
4. Genarpsdagarna
• Kent Persson informerade om + och -. I stort sett blev dagarna lyckade. Ekonomin gick på
plus, trots att det fallerades en del i organisationen.
• Problemet inför kommande Genarpsdagar är att det tar tid att planera och organisera. Flera
av nuårets organisatörer känner att de inte orkar med längre. Nya krafter behövs! MBK
annonserar efter frivilliga.
Övrigt
• Martin informerade om ansökan för att förse byn med fjärrvärme. Nya entreprenörer (t.ex.
Kristineberg Fastigheter AB) borde informeras om alternativ energiförsörjning för byn.
• Kent Petersson framförde att det saknas reklam/spridning om att ledig industrimark i Genarp
finns.
• Bo påpekade att parkeringen av bilar utanför hotellet/pizzerian utemot Gödelövsvägen utgör
ett hinder för rullstolar och barnvagnar. Byalaget kontaktar hyresvärden för att kontrollera om
parkeringen är OK.

• Kim informerade om att Vägverkets svar på en ev. flyttning av övergångsstället
Gödelövsvägen/Slättavägen/Heckebergavägen/Byagatan ej är möjlig. Niklas kom med förslag
om att ett fyrvägsstopp inrättas. MBK kontaktar Vägverket i frågan.
• Kim informerade om ev. planer på att MBK överflyttas från Kommunkontoret till Kultur &
Fritid och därmed integreras med biblioteken och vad detta skulle få för konsekvenser.
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