Mötesprotokoll Byalaget Genarp, 2017-06-08
Närvarande: Sven-Erik Sahlée, Arne Olsson, Kent Petersson, Stig Andersson, Lars Wide,
Kent Nilsson, Hans Andersson, Camille Abou Abdallah, Christa Jonsson, Martin Hellfalk
Mötet öppnat
Mötesordförande: Kent Petersson
Mötessekreterare: Sven-Erik Sahlée
Mötet med politiker
Kent Petersson informerade om sina mail till politikerna. Det kan ev. bli ett möte i juni, men
inget är bestämt än.
Medborgarhuset till salu.
Information har kommit fram att Medborgarhuset är till salu, och tanken är att flytta
Biblioteket till skolan, vilket säkert kommer medföra en enorm kostnad.
Det skall finnas information om att Medborgarhuset såldes till kommunen för 1kr, och att det
skulle finns där för medborgarna i byn. Frågan är vad kommunen kommer ersätta det med,
eller OM de kommer att ersätta det med något.
Ev. kommer även Träffpunkten vara till salu 2019, när Solhem är ombyggt och tanken är att
de arrangemang och föreningsliv som finns på Träffpunkten i dag, skall då flyttas in på
Solhem.
Kent Petersson skall maila kommunen och fråga vilka fastigheter det är som skall säljas.
Vårdcentralen Dalby
Kent Petersson har mailat till Sara Persson på Region Skåne ang. hur dåligt det finns tider
att komma till på vårdcentralen i Dalby och hur dåligt läget är, nästan katastrofalt- Kent hade
kontakt med Sara i februari och då sa hon att det skulle bli för ”förbättring framöver”.
Lång väntan i telefonkön, inga lediga tider till läkare, och sen blir folk hänvisade till Getingen i
Lund eller akuten.
Genarpsdagarna
Det finns inte länge lika många sponsorer som ifjol.
Övrigt
•

Inga pengar har blivit utkvitterade för skidresan

•

Lokaler för föreningar efterfrågas.

•

Frågar hur det går med Folktandvården i byn?

•

Martin Hellfalk frågar hur det ligger till med den lokala polisnärvaron. Vad som hörts
är att det är en person som har hand om Genarp, Veberöd och Klostergården. De
syns mer och mer sällan i byn-

Nästa möte är torsdagen 14 juli 2017 på Träffpunkten.

