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Mötesprotokoll Genarps Byalag, 2018-10-11 
 
Närvarande: Mats Hulteen, Arne Olsson, Ulrika Åkerberg, Jenny Lindén, Jan 
Hansson, Per Sköld, Kent Nilsson, Jimmy Berlin, Lars Wide, Kent Petersson (anslöt 
senare) Sven-Erik Sahlée (anslöt senare) 
 
Mötesordförande: Lars Wide (LW) 
Mötessekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 
 
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. Mötet skulle ha fokus på integrationsarbete 
då Magdalena Titze, integrationsansvarig från Lund kommun, var inbjuden för att 
informera om läget. Hon fick dock ställa in sitt besök pga dubbelbokning för ett 
teaterbesök med sin man. 
 
 
Per Sköld berättar om presentationen från Sebastian Persson (S) 
Vid senaste mötet mellan Byalaget och politikerna berättade vi att upplevelsen är att 
skolan börjar få dåligt rykte och är underbemannad något som Björn Abelsson inte 
kände till. Vi ville därför ha svar på två frågor: 
1. Hur kommer det sig att barn börjar gå i skolor utanför Genarp istället för i byn?  
 
2. Hur kommer skolan anpassas med lärare, lokaler och andra resurser när 
asylgodkända barn börjar gå i skolan och förskolor? 
 
Per Sköld visar en presentation "Scenario 2023", som har en logga från Lunds 
kommun, där vissa siffror verkar tvivelaktiga. Frågan ställs också hur man i ett 
scenario kan utelämna en populationsökning på 650 personer under perioden utan 
att dessa är med i scenariet. Detta torde vara högst intressant i ett scenario. 
Presentationen saknar metadata som författare, källhänvisningar, ägare, 
fastställningsdatum och mycket annat vilket får presentationen att kännas mager och 
tvivelaktig. Presentationen gav inte svar på fråga 1 och 2. 
 
Byalagets inbjudan till Magdalena Titze kvarstår och önskemål finns även att någon 
från Barn- & skolnämnden eller Utbildningsnämnden kunde komma.  
 
Frågor som bland annat bör tas upp är: 

• Kommer utbildningen vara på svenska eller engelska ? Idag sker viss 
utbildning på engelska för nyanlända barn i samma klass där ursprungselever 
inte kan engelska, något som eleverna upplever frustrerande. 

• När kommer ny rektor tillträda till Genarps Skola? 
• Kommer mer resurser tilldelas skolorna idag eller när nyanlända börjar i 

skolan? 
• Kommer skolorna byggas ut eller blir det baracker? 
• Varför lämnas 650 personer utanför i presentationen? 

 
 
Hur blev utfallet på Genarpsdagarna 
Arne berättar att det blev ett visst pluss i kassan för både Lions och Genarps Byalag. 
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Hur går vi vidare med Genarpsdagarna? 
Festgeneralen, Mats Sverker, som varit huvudansvarig för Genarpsdagarna vill inte 
längre hålla i uppdraget pga tidsbrist. Därför måste en ny person kliva fram som 
ansvarig. Processen startar i november och gruppen är ca 7-8 pers som arbetar med 
Genarpsdagarna. Ingen på mötet kände sig manad att ta tag i arbetet. Byalaget 
kommer lägga frågan på hemsidan. 
 
 
Inköp flaggor o kläder  
Pris på flaggor är 1.500kr/st + moms och det beslutas att beställa 2st. Inga roll-ups 
ska beställas. Kent Petersson återkommer med förslag på kläder. Dessa ska följa 
den grafiska profilen som är rött och vitt. 
 
 
Övrigt 
Projektorköp 
Per Sköld undrar om GFG och Byalaget ska köpa en projektor tillsammans för delad  
vårdnad och dela kostnaden som uppskattas till ca 3.000kr. Alla håller med och 
beslut fattas. 
 
Byalaget på byn 
LW hade föreslagit en aktivitet där Byalaget skulle träffa Genarpsbor och berätta om 
Byalagets arbete. Efter lite diskussioner kom vi fram till att ansluta till "Jul i Genarp" 
som Lions arrangerar. Då ska Byalaget ha en egen station med en fråga. Tilltugg ska 
finnas och Arne tar fram en skylt där det presenteras de olika områden som Byalaget 
arbetar med. Datum för detta arrangemang är lördag den 1 dec. 
 
Möte m politiker 
Per Sköld har skickat datum till politiken för uppföljning av de stående frågorna. 
Datum på förslag är; 4/12 kl 13.00, 14/3 kl 13.00, 26/6 10.00 men lokal ej fastställt. 
Mer information kommer löpande på Byalagets hemsida. 
 
Bygderåd 
Per Sköld berättar om Jan Malmgren, BYA Utveckling AB från Veberöd, som 
kommer till Medborgarhuset, Torsdag den 8/11 kl: 18.30 - ca19.45 och ska prata om  
tre olika områden:   

• Plattformen Veberöd.nu  
• Bygderådet 
• Smarta byar 

 
Anmälan görs till Per Sköld (G.F.G. i samarbete med Genarps Byalag)  senast den 
1/11 till  per.skold@psaffarskonsult.se 
 
 
Mötet avslutas 
Nästa möte blir inget klassisk Byalagsmöte utan blir ett föredrag av Jan Malmberg i 
samarbetet med GFG. Datum är torsdag den 8 oktober på Medborgarhuset, kl 18.30. 
 
Nästa klassiska Byalagsmöte torsdag den 13/12 kl 19.00 Plats: Träffpunkten 


