Genarps Byalag
Närvarande:
Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Kent Nilsson, Stig Ekberg, Bo
Påhlsson, Jimmy Berlin, Rudy Olosen, Karl-Fredrik Ekström, Monika Ekström
1. Ordförande Arne Olsson
2. Sekreterare Monika Ekström
3. Hemvården
Genarps Byalag, PRO i Genarp och SPF i Genarp har gjort en gemensam skrivelse till Vårdoch Omsorgsnämnden i Lund angående omorganisationen av hemtjänsten i Genarp. Dessutom
har kopior av skrivelsen skickats direkt till alla ordinarie ledamöter i Vård- och
Omsorgsnämnden och till Kommunstyrelsen.
Byalaget fortsätter att arbeta med frågan bl a genom att engagera folk att skriva insändare.
Monika kontaktar Margareta Dovsjö samt andra politiker i oppositionen och ber dem agera.
Karl-Fredrik berättade att nu ska hemvården återigen börja jobba ”timmar”, dvs de få ett
brutet schema med lediga timmar mitt på dagen. Har facket godkänt detta? Hur ska vården
kunna behålla sin personal när de gör sådana här åtgärder?
4. Ev möte med politiker
Kent Persson kontaktar Tomas Avenborg och Mats Helmfrid och ber dem komma på mötet
den 13 maj. Aktuella frågor är bl a Esarpsvägen och behovet av lägenheter.
5. Genarpsdagarna
Det är nu klart med bidragen från bankerna. Även flera sponsorer är klara. Man har fått
10 000 kr av Lunds kommun.
Byalaget ska på något vis visa upp sig på Genarpsdagarna. Bl a med t-shirts med någon text
om Byalaget.
Arrangemanget kring Kägelspelet under Genarpsdagarna överlåtes till Lasse Nordström.
Monika fixar en ny stämpel till matbiljetterna.
6. Nytt från kommunen
Monika delade ut utredningen från Tekniska förvaltningen, Gatu- och Trafikkontoret –
Utredning om trafiksäkerhets och trafiktrygghetsåtgärder i Genarp.
7. Busskur till Häckebergaskolan
Eleverna på Häckebergskolan vill ha en busskur när de väntar på skolbussen. Eventuellt kan
Byalaget sponsra en sådan. Kent Nilsson kontaktar skolan – Britt-Marie Persson
(046-357294) – för att bl a diskutera bygglov, ritningar etc.
8. Terrängcykling
Rudy besökte mötet för att försöka få hjälp av Byalaget att bli av med den olagliga
terrängcyklingen vid vattenmöllan. Det är stora gäng, antagligen kommer från Malmö, som

cyklar sönder stigar etc med sina grova montainbikedäck. Det har blivit mycket värre de
senaste 8 månaderna. Stigarna är gyttjiga och sönderkörda och det är nästan omöjligt att gå
här. Byalaget menar att de inte kan göra något åt detta. Förslagsvis tar de klagande reda på
namnet på cykelföreningen och därefter kan man tala med föreningens styrelse. Monika kollar
upp om kommunen kan sätta skyltar här.
9. Övriga frågor
* Monika försöker ta reda på vad värmekostnaderna kan bli för Kristinebergs nya lägenheter.
* Byalaget kommer att ta semester juli och augusti, dvs inga styrelsemöten under denna tid.
* Monika försöker ta reda på vad kvinnan heter som gjorde arrangemang vid vattenmöllan
ifjol. Byalaget kan eventuellt tänka sig vara med och sponsra detta 2008.
* Juniorbrandkåren startar upp i Genarp igen till hösten. Man kommer att få en ”ny” begagnad
brandbil, som också ska kunna användas som reservbrandbil. Arne skriver något i
Nyhetsbrevet om detta.
* Byalaget måste få fler aktiva, särskilt yngre invånare. Arne skriver en kort artikel i nästa
Nyhetsbrev om Byalaget och dess verksamhet och behovet av intresserade genarpare.
10. Nästa möte tisdagen den 13 maj kl 19.00 på Lådfabriken.

