Mötesprotokoll Byalaget, 2018-04-12
Närvarande: Kent Petersson, Stig Andersson, Jan Hansson, Ulrika Åkerberg, Mats
Hultén, Arne Olsson, Sven-Erik Sahlée, Therese Nilsson, Lars Wide.

Mötet öppnat
Mötesordförande: Kent Petersson
Mötessekreterare: Lars Wide
Möte med politikerna
Inga frågor inför valdebatten har inkommit till Kent Petersson men efterlyser att detta
mailas in så fort som möjligt eftersom politikerna måste ha frågorna i god tid för
förberedelser.
En fråga som ska tas upp är bemanning av tandläkarmottagningen.
Parkeringsplatser ska bli avgiftsbelagda i Genarp vilket innebär att skolans personal
parkerar på gatorna och ställer till oreda för service och gångtrafikanter. Kent
Petersson ska kontakta kommunen ang detta.
Fokus Genarp
En del projekt är uppstartade och den 14 maj kommer det bli ett stort
uppsummeringsmöte om hela projektets utfall/resultat. Vid detta tillfälle måste det tas
upp hur alla de olika projekten ska leva vidare, utvecklas och effektueras så att det
inte dör ut. Byalaget kommer inte leda detta arbete men dock följa det.
En organisation är bildad (bla av Piper) för att tillvarata och driva cykelintresset i
Genarp med omnejd. Detta är dock inget som kommit fram ur Fokus Genarp.
Genarpsdagarna
Allt är enligt plan och budget ok. Genarps Företags Grupp sponsrar delar av
Genarpsdagarna.
Möte m tjänstemän
Kent Petersson har haft möte med kommunens tjänstemän ang belysning i byn
där björkarna i Fjärillsparken kommer få belysning och julbelysningen får ett annat
arrangemang än den klassiska julgranen som kommer att tas bort 2018.
Frågetecken finns om fastigheten med sprängskador hur dess framtid ser ut.
Fastighetsägaren kommer bjudas in för presentation av sina planer.

Möte med Lunds Kommun
Kent Pettersson berättar att han haft möte med politiker där de meddelat att
medborgarhuset ska renoveras och även få en veranda byggd på södra sidan.
Möte med grupp för samarbete
Kent Petterson och Per Sköld har haft möte med en driftig person i Veberöd som
arbetar med en gemensam portal för alla småbyar i kommunen och hur samarbetet
ska kunna utvecklas. Många enskilda frågor finns i andra byar också.
Skrivelse med Esarps byalag
Esarps byalag tillsammans med några i Genarp har författat en skrivelse till
Staffanstorp-, Lunds kommun och Trafikverket angående en kringled runt Esarp
eftersom slagljud från guppen transformeras in i fastigheterna och byggnaderna.
Berörd bonde ställer sig positiv till en kringled.
Valdebatt 14 augusti
Byalaget arrangerar en valdebatt där politikerna ska svara på frågor och även få
berätta om sin syn på Genarp och dess utveckling i kommunen. Plats är
medborgarhuset, kl 18.15-21.00. Frågor ska mailas in till Kent Petersson.
Vem ska vara moderator
Nemo Bergnehr kommer tillfrågas av Lars Wide.
Är webb klar att lämnas över
Enligt årsmöte ska webb skötas av Ljungstedt vilket föreslås nu att det görs istället av
ny sekreterare, Lars Wide, för enkelhetens skull.
Övrigt
- Nästa möte med politiker är den 19 juni kl 13-15.
- Djurgården vann med 3-0 över MFF.
Mötet avslutas
Nästa möte är torsdag den 17 maj på Träffpunkten kl 19.00
(istället för 10 maj som är Kristi Himmelsfärds dag)

