
Mötesprotokoll Byalaget Genarp, Fritidsgården 2016-05-12 
 
Närvarande: Sven-Erik Sahlée, Theres Nilsson, Arne Olsson, Christa Jonsson, Mats 
Hulteen, Stig Andersson, Allan Ljungstedt, Camille Abou Abdallah,  
 
Mötet öppnat 
 
Mötesordförande Arne Olsson  
Mötessekreterare Theres Nilsson  
 
Vägen 
Sven-Erik Sahlée pratade med Cecilia Hällén om utvecklingen på överklagan på vägen och 
efter Cecilia ringt Rosenbad och förhört sig, framkom att överklagan inte var på börjad, men 
hon skulle ringa till dem igen och förhöra sig om det verkligen ligger till så att den inte är på 
börjad än. Cecilia hör av sig till Sven-Erik eller till Kent Petersson om vad för info hon får från 
Rosenbad i v 21 
Arne Olsson ringer till trafikverket i nästa vecka för att se med dem om de har mer info.  
 
Hemsidan 
Theres Nilsson har börjat uppdatera hemsidan med mötesprotokoll, uppdatera nyttolänkar 
och mötes datum. 
Efterhand kommer foto, artiklar osv också uppdateras  

 
Grusplanen  
Vi har fått ok från Fritid Genarp om att använda grusplanen till bakluckeloppis på Genarps 
dagarna.  
 
Bidrag till Fritid Genarp  
Det har kommit in en förfrågan om vi vill skänka pengar till Baddaredagen (3 000 kr) och till 
Genarps dagarna (5 000kr)  
Det blev bestämt att vi skänker 5 000kr totalt, så får de dela upp det hur de vill.  
 
 
PRO tackar för bidraget 
PRO tackar för bidraget till 55-årsjubileum 28 Maj.  
 
Skyltar 
Kent Petersson har godkänt att vi sponsrar en skylt från Genarps Byalag till fotbollsplanen.  
Kostnaden är 1 000kr om året samt en engångskostnad på 1 500kr för att trycka den 
Faktura lämnad till Camille  
 
 
Övrigt 
Mats Huteen föreslog en ”Historisk vandring i byn”, där men tillsammans gick en runda i byn 
och hörde om det historiska om områden, gator eller hus.  
Föreslaget att prata med Kjell Håkansson och Kent Person och se om de vill leda rundturer. 
Ett par turer kanske till tidig höst?  
Vi pratade också om att sätta ”plaketter” på historiska byggnader, så det historiska värdet 
inte försvinner.  
 
 
Nästa möte  
Fritidsgården 9/6 2016 kl. 19:00 
 


