Mötesprotokoll Genarps Byalag, 2019-01-10
Närvarande: Kent Petersson, Sven-Erik Sahlée, Lars Wide, Stig Andersson, Arne
Olsson, Ulrika Åkerberg, Jenny Lindén, Per Sköld, Kent Nilsson, Lars Wide, Karin
Berg, Tommy Petersson.
Mötesordförande: Kent Petersson (KP)
Mötessekreterare: Lars Wide (LW)

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.
Hemsida
Hemsidan är klar där bara bytet av webbhotell ska godkännas men kan ställa till
problem pga firmatecknare för Byalaget måste ändras. LW följer upp ändring av
firmatecknare.
Genarpsdagarna 2019
Gruppen för Genarpsdagarna (GD) kommer träffas för planering 16/1.
Kläder
KP tar in storleksbehov för beställning av jackor.
Redovisning möte m politiker Anders Almgren och Björn Abelson
Protokoll , som kom ut för sent, lämnas ut för genomläsning bland mötesdeltagarna.
Byverksamheten
Inget konkret förslag har kommit från Jan Malmgren men Per Sköld kommer följa upp
den dialogen för att höra seriositeten på bysamverkan.
Inför mötet med Philip Sandberg och sittande politiker
Inför mötet med politikerna vill KP få in fler frågor och punkter att ta upp. En agenda
är tidigare inskickad av KP men vill folk komma med fler inlägg så kontakta KP. Vissa
frågor finns enligt nedan, pkt Övrigt.
Övrigt
• KP arbetar med att ansöka om bidrag för utveckling av medborgarhuset men
bidragssytemet är oerhört tungrott. KP får god adm hjälp av en person som
gör jättebra arbete.
•

Karin och Tommy redogör för arbetsgruppen Buss och Cykelbana där arbetet
med region Skåne är trögt pga att den ansvarige Ronny Källén (RK) ska gå i
pension och ersättare ej klar. Däremot ska RK redogöra för vad som kommer
sägas under ett Regionmöte som kommer hållas i feb. Arbetsgruppen har
även försökt få fram information från kommunens tekniska nämnd och
kollektivtrafiksnämnden men alla svar som kommer är väldigt luddiga och
difusa.
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Arbetsgruppen har i alla fall lagt fram förslag på en tätare traffik vilket även
Region Skåne verkar vilja. Denna förtätning skulle i så fall kosta ca 1.3Mkr/år
där Regionen anser att kommunen ska bekosta den som de gör med andra
linjer som Regionen anser ligger utanför deras budget eller uppdrag.
Arbetgruppen håller även på att lämna ett förslag på att en busslinje inte ska
stanna i Genarp utan gå vidare till Dalby och vända där istället.
Arbetsgruppen arbetar även med att få fram någon form av cykelväg från
Genarp till Staffanstorp/Kyrkheddinge. Även detta arbete är inget
självspelande piano utan bemöts med mycket motstånd och svårigheter. Ett
önskemål från arbetsgruppen är att man gör en bro över Höje Å där cykelbaba
anslute till befinltig grusväg som i frantiden kanske kan asfalteras.
Arbetgruppen ska söka pengar för att kunna finansiera en proffesionell
förstudie på en cykelväg.
Arbetsgruppen ska även skriva ett Lundaförslag till kommun på cykelbana där
minst 100 pers måste stå bakom för att kommunen över huvud taget ska titta
på förslaget. Att få 100 pers kommer inte vara svårt men däremot kan
resterande sak bli en långbänk.
Ett märkligt beteende från kommunen med så klent engagemang som slår sig
för bröstet i sken av att vara en cykelstad.
•

Kommunen har beslutat och tagit fram ett konstverk som finns på
Mårtenstorget som består av rostfria rör i olika bågformade formationer från
marken. Konstverket har kostat kommunen 1.3Mkr. Bilder på konstverket /
"konstvärket" skickas runt för beskådning av mötesdeltagarna. Ingen större
iver på att besöka platsen upptår.

•

Ny fin lekplats finns på Blüchers Park men utan belysning vilket gör att parken
inte besöks speciellt mycket under dygnets mörka timmar. Plasten upplevs
mycket otrygg.

•

Belysningen är klar i Fjärillsparken men troligen inte färdigjusterad då
strålkastarna ser ut att vara ämnade för punktbelysning för ex träd och buskar
men är riktade mot markens stenläggning.

•

LW presenterar ett förslag på vykort som ska delas ut till alla Genarpsbor med
grundläggande information om Byalaget. Vissa tillägg kommer fram men gillas
i stort av mötesdeltagarna.

Mötet avslutas
Nästa Byalagsmöte torsdag den 14/2 kl 19.00 Plats: Träffpunkten
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