
Genarps Byalag 

Närvarande:  

Jan Peterson, Arne Olsson, Kent Persson, Kent Nilsson, Stig Ekberg, Martin, Jansson, Sven 

Stridsberg, Bo Påhlsson, Jimmy Berlin, Monika Ekström, Bengt Karlsson, Marie Ekström 

1. Ordförande Arne Olsson 

2. Sekreterare Monika Ekström 

3. Presentation av bok 

Bengt Karlsson presenterade sin bok Glimtar från Lund med omnejd. Bla nd annat innehåller 

boken lite historik om Genarp och nöjeslivet här samt anekdoter från bynn. Boken finns att 

köpa på Konsum för 250 kr. Bengt förärade Byalaget i Genarp en bok. 

4. Nyhetsbrev 

Ännu vet Monika inte vad som kommer att hända med kommunens Nyhetsbrev. Troligtvis 

kommer Medborgarkontoren gå över till Kultur & Fritidsförvaltningen fr o m den 1/1-09, men 

inga besked har ännu getts. Vad man vet är att Kommunfullmäktige skjutit till en ½-tids tjänst 

till Medborgarkontoret i Veberöd från samma datum, men det är ännu oklart hur denna tjänst 

ska se ut och fungera. Byalagsalliansen ska ha möte i Veberöd den 13/11 med Bo Eric 

Andersson om Nyhetsbrevens framtid. 

5. Hemvården 

Inget nytt. Det ska var Medborgarstämma i Veberöd den 18/11 och då kommer frågan om 

sammanslagningen av hemvården i Genarp och Veberöd att komma upp. Vård- och 

Omsorgsnämndens ordförande Lars Johansson är inbjuden till stämman. Många vårdtagare 

och personal både från Veberöd och Genarp lär också komma till stämman. 

Det är sagt att utvärderingen om hemvårdsorganisationen Genarp-Veberöd ska vara klar den 

30/11-08. Byalaget kommer då bjuda in politiker, tjänstemän, anställda och vårdtagare till en 

diskussion. 

Personalen inom hemvården i Genarp och Veberöd mår mycket dåligt. Företagshälsovården 

har tagit tag i problematiken och bl a lär sig nu personalen om stresshantering. 

Vård- och Omsorgsförvaltningen har gjort en omorganisation och Ewa Danielsson är nu 

verksamhetsansvarig för hela hemvården för de över 65 år i Lunds kommun. Marie Sjöström 

är ansvarig för hemvården för de under 65 år. Annelise Håkansson är verksamhetsansvarig för 

alla äldreboende i kommunen. 

Vårdtagarna inom hemvården i Genarp ska få prova på ett nytt låssystem under våren 2009. 

Detta är en slags elektronisk nyckel, där låset öppnas med en kod. Fördelen med systemet är 

att personalen inte ska behöva åka till äldreboendet eller samlingslokalen för att hämta 

reservnyckel vid larm. Det är frivilligt för vårdtagaren att testa låssystemet. 

6 Nytt från kommunen 

Länsstyrelsen har kommit med en idéstudie om den sk Esarpsvägen, dvs vägen mellan Esarp 

och Genarp. Monika lämnar Länsstyrelsens rapport till Byalaget. 



7.. Genarpsdagarna 

En utvärdering av Genarpsdagarna 2008 har gjort och trots det dåliga vädret blev rusultatet 

bra. Alla var väldigt nöjda. 

Första planeringsmötet inför Genarpsdagarna 2009 är den 12/11-08. Eventuellt ska man 

försöka samordna Genarpsdagarna med GIFs loppmarknad. Marie Ekström meddelade att hon 

är intresserad av att engagera sig i Genarpsdagarna. 

8. Busskur till Häckebergaskolan 

Bordlades 

 

9. Övrigt 

* Monika rapporterar att Kristinebergs Fastigheter inte kommer att bygga de resterande 

lägenheterna så som planerat. Många av dem som tidigare ställde upp sig i kö för en lägenhet 

har tackat nej. Ungefär 9 av 10 intresserade har tackat nej till lägenhet. Nu finns mindre än 10 

personer kvar i kön. 

* Något måste göras åt Byalagets hemsida. Kent kontaktar Niklas. 

10. Nästa möte  

Tisdagen den 9 december kl 19.00 på Lådfabriken. 

 


