Genarps Byalag
Närvarande:
Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Kent Nilsson, Stig Ekberg, Martin Jansson, Bo
Påhlsson, Kim Tropé
1. Ordförande: Arne Olsson
2. Sekreterare: Kim Tropé
3. Deltidsbrandkåren
• Arne informerade om Kommunstyrelsens budgetmöte. KS accepterar inte de långa
väntetider som en indragning av deltidsbrandkåren skulle innebära. Man gav löfte om att
deltidsbrandkåren i Genarp inte kommer att röras. Dock oklart om hur det skall lösas
ekonomiskt. Arne önskar att pengar öronmärks till Genarp.
• Juniorbrandkårens bil såldes för 30 000 kr.
4. Bostadsrätter
• Kristineberg Fastighets AB funderar på att eventuellt göra om de 16 lägenheter som skall
byggas i etapp två till bostadsrätter om det finns tillräckligt intresse.
• J Cederholm Fastighet AB Bränneröd gör om lägenheterna på Risavägen 4 A – J till
bostadsrätter. Ärendet har varit ute på samråd.
5. Häckebergaskolan
• Skolan önskar regnskydd/busskur för de elever som väntar på skolbussen. Byalaget kan
tänka sig att ställa upp med att bekosta och bygga ett regnskydd. Eventuellt kan Lions ta halva
kostnaden. Arne tar kontakt med BSF Öster för ev. ansökan om byggnadslov.
6. Genarpsdagarna
• Ännu oklart om Lions ensamt kommer att överta Genarpsdagarna 2008. Byalaget kommer
inte att delta som medarrangör nästa år.
7. Medborgarkontoret
• Kim informerade om och lämnade inbjudan till ”Leader”- mötet på Medborgar-kontoret
måndagen den 17 december kl. 18.00.
8. Skyltsöndagen
• Byalaget står på Brandstationen kl. 14 – 18. Man tänker på blädderblock visa vilka frågor
man hittills drivit. Det ska finnas listor där folk kan skriva upp vad de vill att Byalaget skall
arbeta med i framtiden.

• Varför ställer inte företagarna i Genarp upp mangrant på skyltsöndagen? T.ex. ICA och
Konsum. Bra tillfälle att göra reklam för sig.
9. Övrigt
• Byarådsalliansen består nu av åtta byalag/råd. Senaste tillskottet är Vomb. De andra sju är
Genarp, Veberöd, S Sandby, Dalby, Torna Hällestad, Revinge och Flyinge.

