
Genarps Byalag 

Närvarande:  

Kent Nilsson, Arne Olsson, Kent Pettersson, Stig Ekdahl, Sven Stridsberg, Bo Påhlsson, Kent 

Persson, Corinne Bonder, Jimmy Berlin, Meta Gerle (Medborgarkontoret) 

Gäst: Thomas Engelbrektson, Nosco AB 

1. Arne Olsson öppnar mötet. Meta Gerle väljs till sekreterare för mötet. 

2. Thomas Engelbrektson från Nosco AB presenterar ett projekt inom Leader Lundaland. 

Tanken är att företaget Nosco ska göra en klickbar karta på intenet över Lundaland. Där ska 

turister, besökare och boende kunna klicka fram intressanta företag, platser och historier på 

olika platser inom Lundaland. Nosco vill gärna ha Byalagets hjälp med tips på intressanta 

platser, personer och historier i Genarpstrakten. Tillsammans kan Nosco och byalaget lägga ut 

filmsnuttar bestående av stillbilder med en professionell berättarröst till, på Lundalands 

hemsida. Det kommer inte att kosta Byalaget någonting att få ut information via hemsidan. 

Nosco genomför just nu en förstudie för att se hur stort intresset är bland t.ex. olika byalag för 

idén. Finansiering kommer sedan att sökas från Leader Lundaland. Thomas Engelbrektson vill 

veta så snart som möjligt om Genarps byalag är intresserade av att vara med i projektet. Ingen 

bindande anmälan görs nu, endast intresseanmälan. 

Efter att Thomas Engelbrektson lämnat mötet diskuteras projektet och byalagets medverkan. 

Frågor som diskuteras är bland annat vad som händer efter att projekt¬pengarna från Leader 

tar slut? Hur kommer kartan då att finansieras? Vad händer med material som läggs ut på 

kartan? Vem har upphovsrätt till det? Mötet beslutar att Corinne Bonder ska kontakta Thomas 

Engelbrektson för att få mer information. Frågan bordläggs till nästa möte. 

3. Angående Medborgarkontorets eventuella flytt till Medborgarhuset. Byalaget har haft ett 

extra möte med speciellt inbjudna politiker för att diskuterar frågan. Mötet upplevdes som 

positivt och politikerna lyssnade på Byalagets synpunkter. Byalaget avvaktar och ser om 

frågan kommer lyftas till politisk nivå. 

4. Meta Gerle från Medborgarkontoret informerar kort om vad som är på gång i kommunen. 

Bland annat så kommer bygglovschef Malin Sjögren till medborgar¬kontoret i april för att 

informera alla som är intresserade av att söka bygglov. Som ett samarbete mellan 

Medborgarkontoret och Byalaget planeras en valdebatt innan höstens val. Mötet beslutar att 

torsdagen 2 september är en lämplig dag att hålla debatten, alternativt onsdagen 1 september. 

Medborgarkontoret bokar Medborgar¬huset, bjuder in politiker och informerar om debatten. 

Byalaget ordnar moderator till mötet. 

5. 16 februari har Byalaget och Lions ett gemensamt möte med Ulf Wahlgren från Färs och 

Frosta Sparbank för att diskutera sponsring till Genarpsdagarna 2010. 

6. Uppdatering av hemsidan har inte fungerat tillfredställande den senaste tiden. Mötet 

beslutar att Corinne Bonder och Bo Påhlsson tar över ansvaret för hemsidan. Bo Påhlsson 

pratar med Niklas Hofvander för att få uppgifter om lösenord mm. 



7. Kent Persson informerar om Kulturveckan som Genarps Kulturförening anordnar. Mötet 

beslutar att Byalaget sponsrat projektet med 10.000 kr. 

8. Stig Ekdahl tycker att det är trångt på Sandvägen och Lars Kristoffers Väg på grund av alla 

parkerade bilar, speciellt nu när det dessutom är snö. Skulle det vara möjligt att ha 

parkeringsförbund på vägarna? Ett problem är att skolans parkering ofta inte räcker till för 

skolans personal och de är därför tvungna att parkera på gatorna. Vissa tider är det dessutom 

många föräldrar som stannar för lämning och hämtning. Kanske kan det vara ett ämne att ta 

upp för Spanarna i Skånskan? 

9. Nästa möte som är 11 mars är årsmöte. Valberedningen är klar med sitt arbete. Kent 

Persson fixar fika. 

10. Mötet avslutas. 

Vid pennan  

Meta Gerle 

 


