Mötesprotokoll Genarps Byalag, 2018-12-13
Närvarande: Kent Petersson Sven-Erik Sahlée, Lars Wide, Stig Andersson
Mötesordförande: Kent Petersson (KP)
Mötessekreterare: Lars Wide (LW)

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. Det låga deltagande är troligen pga Lucia
och många andra bestyr inför Jul.
Byverksamheten
Efter det möte som Jan Malmgren höll, ska Byalaget lämna besked angående
samarbete med Bygderåd, Genarps-appen och Smarta byar. Angående alla projekt
behövs resurser där Byalaget spontant tycker Bygderåd är jättebra men det behövs
någon person i byn som kan engagera sig i frågorna och driva dessa. Man behöver
också specificera gemensamma frågeställningar som Bygderådet ska arbete med.
Vad gäller Genarps-appen är nog det ekonomiska sponsorunderlaget magert. Även
här behövs någon person som hjälper till, vilket kan vara svårt. Det tekniska projektet
om smarta byar är mycket intressant men kan inte se något behov kopplat till
Byalaget. Däremot intressant att följa.
Redovisning av möte med (S) politiker
Kent hade önskat möte med avgående politiker och tjänstemän där sedan inga
tjänstemän dök upp. Enligt politikerna kan en eventuell byggplan för centrum vara
klar runt 2021 eller 2022. Planen för nytt område till fribyggartomter finns inte trots att
Åbron tidigare har varit detaljplanerad (legat i detaljplanen) men datumet för
effektuering löpt ut vilket innebär att ny beredning måste göras.
På det stora markområdet vid västra infarten finns planer för byggnation där
eventuellt Percy Nilsson är involverad.
Inköp av kläder
Kent har tittat på nya jackor för byalaget och återkommer med prover.
Hemsida
LW arbetar m ny hemsida som beräknas vara klar runt årsskiftet.
Genarpsdagarna 2019
Årets Genarpsdagarna (GD) kommer genomföras efter lite omändring i organisationen och planeringen. Bernt är sammankallade. Krögaren som var vid årets GD
kommer komma till 2019.
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Övrigt
• För att Byalaget ska bli mer publikt ska mötesprotokoll försöka läggas på
biblioteket och även en viss information vid Lions- och PRO-skylt som står
brevid fd. medborgarkontoret.
• För att synas mer i byn föreslås att direktutsick ska göras under våren. LW tar
fram förslag på utskick.
• Byalaget kommer träffa de nya sittande politikerna den 7/1 2019. Där kommer
en av frågorna vara hur man ska korta ner tidsaxeln på centrumutvecklingen.
Mötet avslutas
Nästa Byalagsmöte torsdag den 10/1 kl 19.00 Plats: Träffpunkten
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