Protokoll månadsmöte
Plats:Träffpunkten Genarp
Datum: 2019-04-11
Tid: 19.00
Närvarande: Kent Petersson, Lars Wide, Sven-Åke Nilsson, Ann-Marie Nilsson, Jan,
Erik Ahlström-Hammenhög, Allan Ljungstedt

Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lars Wide (LW)

1. Information om kommunens informationskväll, den 28 mars Medborgarhuset,
om integrationsarbetet.
Informationskvällen från kommunen och Veidekke bostad drog full lokal då
skolor, förskolor och andra berättade om all planering hade varit och att det
egentligen inte finns några större hinder inf första etappens inflyttning. Rektor
för Häckebergaskolan sa dock att det är ont om plats och att det ha påtalats i
två års tid men inte hörsammats. Botildenborg ska arrangera en aktivitet som
heter "odla kompis" som engagerar Genarpsbor och nyinflyttade.
En på byalagsmöte sa att det är trångt skolorna och en del elever får äta i
klassrummen.
2. Info om flyer #1 och #2.
Kort genomgång om de två flygbladen som håller på att tas fram där Erik
kommer ansvara för #1 och #2 där den första ska ut så fort som möjligt.
3. Besluta om dagar för politiker inbjudan för rundvandring, V19 och V20
Kent ska maila ut till politiker och ta in anmälningar.
4. Stormöte med info för och från Genarpsbor 26/9
Per Sköld informerar om stora infomötet i september och hur det ska
marknadsföras med flygblad och gula skyltar. Per ansvarar för
arrangemanget.

5. Kommande möten (Centrumutv. fastighetsbolag, Genarpspolitiker, Fokus
Genarp)
Under våren kommer Byalaget genomföra möten med Genarpsboende
politiker för att kunna få daghjälp i vissa frågor. Även vissa möten kommer
hållas om centrumutveckling och uppföljning av Fokus Genarp.
6. Deltagande i möten på kommunen
Per kollar upp vilka öppna möten vi kan delta i hos kommunen för att visa vårt
engagemang. Troligen kommundelsnämnder.
7. Inköp kläder
Klädinköp är på gång.
8. Status Genarpsdagarna
Planeringen rullar på som vanligt med annonser, lotter för byalaget 1.500st,
och om säkerhetsfrågor.
9. Status från Arbetsgrupp buss/cykelväg
Inge representant från arbetsgruppen på mötet.
10. Status på ansökan om pengar för medborgarhuset
Kent samarbetar med Ivar Sjögren och ska ha möte igen under kommande
vecka. Kent kommer kalla alla föreningar för att följa upp uppslutningen och
engagemanget.
11. Övrigt
Infoblad om "odla kompis" läggs ut och visas runt till alla.

Nästa möte 11 maj kl 19.00 Träffpunkten.

