
Genarps Byalag 

Närvarande: 

Kent Persson, Kent Nilsson, Stig Ekberg, Bo Påhlsson, Jimmy Berlin, Sven  

Stridsberg, Monika Ekström 

1. Ordförande Kent Persson 

2. Sekreterare Monika Ekström 

3. Hemvården 

Var blir den utlovade utvärderingen om sammanslagningen av hemvården i Genarp och 

Veberöd? Monika kollar upp vem som är ansvarig för utvärderingen. 

Monika berättade att Ewa Danielsson, som numera är verksamhetsansvarig för hela 

hemvården i Lunds kommun, kommer till Lokala Pensionärsrådets möte i Genarp den 20 

januari. Mötet beslöt att Bo Påhlsson medverkar vid mötet för Byalagets räkning. 

4. Medborgarkontorens framtid? 

Monika berättade att Medborgarkontoren fr o m den 1/1-09 tillhör Kultur & Fritids-

förvaltningen, avdelningen för Folkbibliotek. Bibliotekschef är Karin Sandberg. Tanken är att 

Medborgarkontoren på något vis ska integreras med biblioteken. Detta kan bli besvärligt i 

Genarp, eftersom verksamheterna inte finns i samma hus. Det blir svårt att flytta 

Medborgarkontoret till biblioteket, eftersom dels bibliotekets har alltför små lokaler dels inte 

har en central placering. Karin Sandberg har dock meddelat att inga förändringar kommer att 

ske under det första ½-året av 2009. 

5. Nytt från kommunen 

Nyhetsbrevet kommer ut som vanligt den 8 februari. 

Förmodligen kommer man göra ett försök med ett personallöst bibliotek i någon av de östra 

byarna. Troligtvis Genarp eller Veberöd. Tanken är att biblioteket ska vara öppet 24 

timmar/dygn och att man under vissa tider ska var obemannat. 

6.. Genarpsdagarna 

Inget att rapportera. 

7. Regnskydd vid Häckeberga skolan 

Inget nytt om regnskyddet. Eventuellt har man fått en ny rektor, som inte hunnit sätta sig in i 

ärendet. Skolan ska återkomma till Kent Nilsson. 

8. Byalagets hemsida 

Arbetet med hemsidan fungerar inte. Kent Persson tar kontakt med Niklas Hofvander om att 

eventuellt bilda en arbetsgrupp, som ska arbeta med att utveckla hemsidan. Mötet valde Bosse 

till sammankallande i arbetsgruppen. 

9. Lions upprop mot förstörelsen i Genarp 

Lions har samlat en del föreningar i Genarp i ett gemensamt upprop mot den förstörelse som 



varit den senaste tiden. Uppropet har delats ut till alla hushåll i byn. Monika kommer även ta 

med uppropet i Nyhetsbrevet. 

10. Ansökan om medel för kulturveckan i Genarp 

Kulturföreningen anordnar en kulturvecka i mars för barn och ungdomar i byn, men även för 

andra intresserade. Byalaget beslöt att sponsra Kulturveckan med 5000 kr. 

11. Övrigt 

* Årsmöte torsdagen den 12 mars. Kallelse ut i Nyhetsbrevet. 

* Monika tar reda på när Medborgarstämman ska vara i Genarp. 

 


