Genarps Byalag
Närvarande:
Kent Petersson, Kent Persson, Stig Ekberg, Bo Påhlsson, Kent Nilsson, Göran Jönsson, Mats
Kristensson, Jimmy Berlin, Martin Jansson, Kim Tropé
1. Ordförande: Kent Petersson
2. Sekreterare: Kim Tropé
3. Vägfrågan
• Kent Petersson visade statistiken över trafikmätningarna som gjorts på Esarpsvägen.
• Elin Engkvist har bytt tjänst på Vägverket. Arne har inte lyckats få kontakt med hennes
efterträdare.
• Stig berättade att i samband med dragningen av ny elledning på vägen kräver markägarna
ersättning. Det är de som äger marken och inte Vägverket.
• Ev. kommer Per Helmersson att göra ett inslag för TV om gruskörningen.
4. Julskyltningen
• Eva gör upp schema för Byalagets bemanning under dagen.
• Johan har inte hunnit göra klart skyltarna som berättar om Byalagets verksamhet. Han
mailar förslag till styrelsen.
• Enjoy och Lars Åström har bilder från Genarpsdagarna. Kent Petersson och Kent Persson
sätter tillsammans med Johan ihop ett bildspel.
5. Hemsidan
• Inget har hänt sedan sist.
• Göran tror inte att någon på Fritidsgården har kapaciteten eller intresset av att arbeta med
hemsidan. Skolan är kanske bättre lämpad. Däremot kan ungdomarna vara intresserade av att
lämna synpunkter på vad hemsidan skall innehålla. Göran kollar och talar sedan med Johan.
• Kim föreslog att man tog kontakt med några av de IT-gymnasier som finns i Lund. Ev.
kunde avgångseleverna göra det som sitt examensarbete.
• Kent Petersson föreslog att först låta Johan tala med sina elever, eftersom han undervisar på
Vipan i Lund.
6. Genarpsdagarna
• Efter mötet den 19 oktober beslöt styrgruppen för Genarpsdagarna att anordna dagar även
2007.
• Nytt folk har stött till och man har bestämt sig för att arbeta på ett annat sätt. Det blir
själstyrande grupper där varje grupp har sitt ansvarsområde. Styrgruppen sköter
samordningen.
• Genarpsdagarna 2006 var den mest ekonomiskt lyckade hitintills med ett överskott på ca
80 000 kr. 60 % går till Lions som sedan på olika sätt fördelar dessa till Genarpsborna. Ena av
orsakerna till överskottet är att man fick reducerat pris på dansbanan och mässtältet p.g.a.
diverse strul.
• Kent Persson och Kent Petersson har tidigare år skött ekonomin, men nästa år tar Lions över
denna uppgift.
• Nästa möte kommer att hållas den 16 november.
7. Övriga frågor

• Fjärrvärme
Ansökan är inlämnad. Besked kommer mars/april. Meningen är att värmen ska kunna
användas även till nybyggnationen.
• Fyrvägsstoppet
Svårt med de som stannar vid Minuten. Bilarna skymmer sikten.
• Industritomterna
Tomterna kan inte annonseras ut förrän de är klara.
• Stig berättade om lokala pensionärsrådets möte med LKF och att man diskuterat byggandet
av seniorlägenheter/äldreboende vid Solhem. LKFs representant lovade att föra diskussionen
vidare.
• Nästa möte tisdagen den 12 december kl. 19.00.

Vid pennan
Kim Tropé

