Protokoll månadsmöte
Plats:Träffpunkten Genarp
Datum: 2019-05-09
Tid: 19.00
Närvarande: Kent Petersson, Ola Bonder, Lars Wide, Per Sköld, Jenny Lindén,
Erik Ahlström-Hammenhög, Stig Andersson, Arne Olsson

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

1. Förslag: Nämnd & förvaltnings uppföljning (Per Sköld)
Förslaget innebär att medlemmar i Byalaget följer en eller två nämnder eller
förvaltningar per person. Att följa en nämnd eller förvaltning skulle innebära att
man bevakar deras möten och aktiviteter kopplat till Genarp. Inget beslut
fattas men alla ska tänka på det.
Vidare förs lite diskussioner om byggplaner i Genarp som ett sidospår.
2. Info om flyer #1 och #2 och textinnehåll.
Erik visar förslaget på Flygblad #1 som kommer justeras innan godkännande.
Lite diskussion fördes om vad evenemanget ska heta som kommer vara i
september.
3. Respons på inbjudan för rundvandring med politiker och tjänstemän
Kent har bjudit in sittande- och oppositionspolitiker för rundvandring i Genarp
men bara fått in en person som kan komma. Besvikelsen är ganska stor när
intresset är så magert men förnyad inbjudan ska göras.
4. Möte med Genarpsboende politiker
För två veckor sedan hade Byalaget möte med sex kommun-/ regionpolitiker
som bor i Genarp varav två sitter i arbetsgruppen för utveckling av de östra
kommundelarna. Syftet med mötet var att försöka få lite draghjälp i olika frågor
där responsen var varierande. Inget parti har glänst eller briljerat med att driva
frågor för Genarp men förhoppningarna är stora att hjälp kommer. Punkter
från Fokus Genarp togs upp och kommer troligen drivas framåt.

5. Arbetsgrupp cykel / buss
Ingen deltagare från arbetsgruppen var närvarande.
6. Status Genarpsdagarna
Planeringen rullar på och fråga dyker upp om ansvarsförsäkringar. Efter tfnsamtal lämnas svar på att Axels Tivoli har ansvarsförsäkring. Att Lions har
försäkring är känt sedan tidigare.
7. Status på ansökan om pengar för medborgarhuset
Under juni kommer Jordbruksverket fatta beslut om pengar kan beviljas till
verandabygge till medborgarhuset. Om detta sker kommer Kent kontakta
föreningslivet i Genarp för fortsatt arbete och planering.
8. Övrigt
- Uppföljning centrumutveckling (Per Sköld)
Per berättar i korthet hur arbetet kanske kommer fortlöpa.
- Frågor om Byalagets; Vision, Syfte, Mål, arbetsfördelning
Uppföljningsdiskussion fördes om styrelsens framtagning fortsatt strategiskt
arbete med Byalaget.
- Badet
SPF har önskemål om att låsbara skåp bör finnas på badet i Genarp. Inget
beslut fattades om hur Byalaget går vidare med frågan.
- R-Syd
Ola berättar i korta ordalag om vad som händer inom R-syd.
- Tekniska nämnden
Diskussion för om att få hjälp av Gunnar Jönsson om att författa en skrivelse
till Tekniska nämnden för att få redan på pågående- och kommande projekt
inom Genarp fram till 2025.
- Byalagets stormöte i september behöver eventuellt en moderator som kan
dra lite publik.

Nästa möte 13 juni kl 19.00 Träffpunkten med efterföljande styrelsemöte.

Actionpunkter
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Arne
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Kent
Kent
Kent
Kent
Wide
Wide

Uppgift
Tar fram eget skriftligt förslag på Byalagets; Vision, Syfte, Mål och
arbetsfördelningar.
Funderar på hur bevakning av nämnder kan ske och
engagemang.
Reviderar flygblad #1 och mailar ut för förankring
Kollar upp förslaget på moderator för stormötet
Följer upp hur mötet gick med projektgrupp för utveckling av östra
kommundelarna Bernt Bertilsson.
Gör förnyad inbjudan till politiker och tjänstemän å kommunen
Kontaktar oppositionen för uppföljningsmöte den 5/9 -19 kl 13.00.
Kontakta Gunnar Jönsson ang skrivelse till Tekniska nämnden
Följer ansökan för pengar till Medborgarhuset
Lämna punkter till Wide för politikermötet 26/6
Skriver agendaförslag till politikermötet 26/6

Deadline
V.24
V.24
V.20
V.20
V.19
V.20
V.20
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V.24
V.21
V.22

