Mötesprotokoll Byalaget Genarp, Fritidsgården 2015-11-12
Närvarande: Kent Petersson, Arne Olsson, Sven-Erik Sahlée, Theres Nilsson, Jimmy Berlin,
Camille Abou Abdallah, Kent Nilsson, Göran, Kent Persson.
Mötet öppnat
Mötesordförande Arne Olsson
Mötessekreterare Theres Nilsson
Information om Genarps dagarna
Lions har tillsammans med Byalaget beslutat att det blir Genarps dagarna 2016. Det blir den
12 gången.
Det har diskuterats om middagen på lördagen, en tanke är att ha samma koncept på
lördagen som på fredagen, med ”pub meny” och live musik. Fredagen var väldigt uppskattad
i år.
Göran berättar att ungdomarna ville komma med något förslag att ha till nästa år som mer
riktar sig för dem, t.ex. ett ”Ungdomstält” eller liknande; ungdomsaktiviteter.
Men de har det under arbete och återkommer när de har kommit fram till någon bra idé.
Vägen
Inget nytt. Närmast bör någon information komma till våren 2016.
Julskyltningen
Genarp har Julskyltningslördag 2015-11-28 mellan kl. 14-18
Brandkåren finns på Solhems parkering mitt emot Bergsblommor.
Manfred spelar utanför gamla brandstationen.
Det pratades om att diskutera med Tekniska nämnden om att istället för en stor gran (som är
en kostnad på 15-20 000 SEK) köpa in belysning till gatubelysningsstolparna, t.ex. stjärnor.
Radio till Solhem
Radio/cd är inköpt till Solhem. Även en dator (inkl. Windows program) till Byalaget är inköpt.
Kvitton inlämnade.
Övrigt
Hemsidan
Vi har ingen som kan uppdatera sidan.
Ett förslag var att se om tjejerna på Medborgarkontoret kan ta sig på detta och uppdatera
med hädelser, information och nyheter. Arne Olsson tar kontakt med dem.
Spårvagn i Lund
Det är upprörande att Lunds kommun skall lägga 75miljoner på att investera i en spårväg –
speciellt när vår sjukvård blöder och pengar kunde läggas där istället och då hade det varit
bra för hela Lunds kommun, och inte, som med spårvägen, bara vara bra för en liten del av
kommunen, och absolut inte oss som bor utanför centrala Lund.
Nattvandrarna?
Det är ingen som är ute och Nattvandrar lägre.
Efter senaste skollovet var det massor av fönsterrutor som var krossade. Tydligen är det folk
utanför Genarp som kommer hit och gör det. Polisen är informerade och närvarande.
Idé att ta upp frågan på Föräldrar rådet, och se om någon är intresserade att dra igång igen.

