Mötesprotokoll Byalaget, 2018-08-09
Närvarande: Anders Rosenqvist, Stig Andersson, John Emilsson, Mats Hulteen,
Sven-Erik Sahlée, Jan Hansson, Allan Ljungstedt, Roger Lindroth, Tommy
Petersson, Sten Jonny Svensson, Kent Nilsson, Kent Petersson, Lars Wide.
Mötesordförande: Kent Petersson
Mötessekreterare: Lars Wide

Mötet öppnat och alla hälsas välkomna och extra roligt när så många kan komma.
Inför valdebatten 14 aug
Alla partier (8st) utom Fi och FörNyaLund kommer den 14/8. Några partier har även
skickat in svaren på de frågor vi har skickat tidigare i sommar. Ny moderator ordnad
pga sjukdom av tidigare. Tekniken i Medborgarhuset är nyservad och fungerar felfritt.
Lars Wide (LW) går dit mån 13:e för att hämta nyckel och gg av utr. Kent ordnar
dricka och kopierar upp frågorna till åhörare. Info/inbjudan är utlagt på Genarps
Facebook och har fått god respons.

Genarpsdagarna
Kent Nilsson och Sven-Erik Sahlée meddelar att allt inför Genarpsdagarna är i
princip klart. Lite oklarhet dock om elskåpet men det skulle lösas de närmsta
dagarna. Tidning klar och fakturor till sponsorer utskickat.
Lag tas ut för kägelspel och vilka som ska sälja lotter.

Fokus Genarp
Byalaget är med o bevakar olika områden efter Fokus Genarp. Kommunen / Fokus
Genarp kommer delta i Genarpsdagarna.

Idé att möta Genarpsborna
LW presenterar idé om att Byalaget ska möta Genarpsborna i höst vid exempelvis
två dagar vid Ica resp Coop. Syftet är att berätta vad Byalaget gör och även att
Byalaget får höra idéer och frågor från Genarpsborna. LW ansvarar och planerar
inför genomförandet som kommer ske under okt/nov. Inga invändningar finns och
alla tycker det låter som en bra idé.

Övrigt
John Emilsson (JE) presenter ett nytt förslag på Genarp centrum vilket mottas
positivt. Förslaget är väldigt intressant och kommer adderas senare till
Centrumgruppen från Fokus Genarp och även lämnas till kommunen som idé för
centrumutvecklingen. JE kommer inte jobba vidare med detaljer förrän respons har
möts från kommun.
Roger Lindroth (RL) och Tommy Petersson (TP) har tidigare suttit med i gruppen
Kommunikation på Fokus Genarp. De har jobbat vidare med frågor angående
cykelbana Genarp-Lund och förbättring av bussförbindelserna från Genarp. För att
kunna jobba vidare med dessa frågor vill de jobba utifrån Genarps Byalag.
Genarp Byalag godkänner önskemålet förutsatta att de driver frågorna och arbetet
själva, varför då en arbetsgrupp bildas nu av; Karin Berg, Roger Lindroth, Tommy
Petersson och Jakob Axelsson. Namnet på arbetsgruppen; AG Buss/Cykel.
Missförstånd har uppkommit på kommande placeringen av Genarps nya kommunalt
ägda toalett. Det tidigare förslaget på placering vid Ekevallen är ändrad och nu flyttad
till området vid/runt Centrumparken (Fjärillsparken). Toaletten ska var lätt tillgänglig
för Genarpsborna.
LW har kontaktat studenterna och kommunen angående odlingslådorna som stått
mellan pizzeria Fortuna och rest. Baskien. Efter två månader är nu nästan allt borta.
Ny kontakt gjord för att resterande ska tas bort.
Anders Rosenqvist (AR) berättar kortfattat om vad som händer inom
skytteföreningen.

Mötet avslutas
Nästa möte är torsdag den 13 september på Träffpunkten kl 19.00

