
 
 

  

 
Protokoll månadsmöte 

  
 Plats:Träffpunkten Genarp  
 Datum: 2019-06-13  
 Tid: 19.00  
   
Närvarande: Lars Wide, Per Sköld, Jenny Lindén, Erik Ahlström-Hammenhög, Stig 
Andersson, Arne Olsson, Siv Andersson, Allan Ljungstedt, Kent Nilsson 
 
 
 
Ordförande: Lars Wide (LW) 
Sekreterare: Jenny Lindén (JL) 
 
 

1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 190509 
 

Ansvarig Uppgift Deadline 
Alla Tar fram eget skriftligt förslag på Byalagets; Vision, Syfte, Mål och  

arbetsfördelningar. 
Endast ett förslag har inkommit och därför förlängs deadline till 
ytterligare två veckor.  

V.24 

Alla Funderar på hur bevakning av nämnder kan ske och 
engagemang. 
Förslag att två pers / nämnd. Viktigt att visa vårt intresse för olika 
frågor. Per Sköld och Jenny Lindén är intresserad av att bevaka 
Byggnadsnämnden.  

V.24 

Erik Reviderar flygblad #1 och mailar ut för förankring. 
Inget slutligt förslag eller ngt tryck klart.  

V.20 

Arne Kollar upp förslaget på moderator för stormötet 
Den tillfrågade har ej tid men LW kollar upp en annan kontakt. 

V.20 

Per Följer upp hur mötet gick med projektgrupp för utveckling av östra 
kommundelarna Bernt Bertilsson. 
Projektgruppen ska ha ett uppföljningsmöte efter sommaren som 
Per kommer kolla hur det gått. Annars har inget hänt i den 
gruppen. Ett skriftligt svar har dock lämnats men innehöll ingen 
konkret information. 

V.19 

Kent Gör förnyad inbjudan till politiker och tjänstemän å kommunen 
Kent ej närvarande. 

V.20 

Kent Kontaktar oppositionen för uppföljningsmöte den 5/9 -19 kl 13.00. 
Kent ej närvarande. 

V.20 

Kent Kontakta Gunnar Jönsson ang skrivelse till Tekniska nämnden 
En skrivelse är inskickad. 

V.21 

Kent Följer ansökan för pengar till Medborgarhuset  
Kent har kompletterat ansökan så bollen ligger hos mottagaren. 

V.24 

Wide Lämna punkter till Wide för politikermötet 26/6 
En person har skickat in till LW. 

V.21 

Wide 
 
 

Skriver agendaförslag till politikermötet 26/6  
LW har renskrivit 22 frågor som är inskickat fyra veckor före 
kommande möte den 26/6. 

V.22 



 
 
 
 
 
 
 
2. Respons på inbjudan för rundvandring med politiker och tjänstemän  

Det var endast en person som hade anmält sitt intresse för rundvandring och 
därför blev allt inställt. Nytt förslag på datum kommer komma. 
 
 

3. Arbetsgrupp cykel / buss 
Ingen deltagare från arbetsgruppen var närvarande. 
 
 

4. Status Genarpsdagarna 
Mindre bidrag än tidigare år och stramare budget. Kommunen är ej 
tillmötesgående och det känns konstigt att kommunen har pengar till 
"Spontanfest" i Stadsparken men noll intresse för Genarp. Tankar finns att 
söka pengar från Kultur & Fritid. 
Det blir kägelspel i år igen.  
 
 

5. Status på ansökan om pengar för medborgarhuset 
Kent har kompletterat ansökan och avvaktar svar innan nästa steg. 
 
 

6. Status hemsida / Facebook 
LW uppdaterat hemsida med bilder, mer info och nya flikar där cykelbana och 
bussförbindelse har sina protokoll. Facebook är avstängd men tar lång tid 
innan Facebook effektuerar. 
 
 

7. Övrigt 
* Siv Andersson berättar om olika priser och prisbilder beroende på vilken app 
eller kort som används. Genarp ligger dessutom utanför en zongräns vilket det 
gör det extra dyrt att resa. Lite konstigt med olika zoner i samma kommun och 
när politiker vill att man ska resa miljövänligt. Hon kommer kontakta 
arbetsgrupp cykel / buss. 
 
* Genarp blev sista byn att få gatorna sopade vilket skapat irritation hos vissa 
deltagare. 
 
* Infomöte kommer hållas tisdag den 18 juni kl 17.30 av C4 Hus angående det 
nya bostadsområdet väster om Genarp. LW kommer gå och lyssna. 
 
 
 
 



 
Övrigt, forts. 
 
* Stort problem finns med skolor och förskolor och diskuterade mycket. En 
arbetsgrupps som ska ledas av Erik Ahlström-Hammenhög och Jenny Lindén 
kommer skapas. Denna arbetsgrupp kommer försöka engagera föräldrar och 
ställa frågor till politiker och tjänstemän om hur situationen ska lösas. 
 
Mötet avslutas  
 

 
 

Nästa möte 8 augusti kl 19.00 Träffpunkten. 
 
 
 

Actionpunkter 
Ansvarig Uppgift Deadline 
Alla Tar fram eget skriftligt förslag på Byalagets; Vision, Syfte, Mål och  

arbetsfördelningar. 
V.27 

Alla Funderar på hur bevakning av nämnder kan ske och 
engagemang. 

V.32 

Kent Gör förnyad inbjudan till politiker och tjänstemän på kommunen 
för rundvandring. 

u sommaren 

Kent Kontaktar oppositionen för uppföljningsmöte den 5/9 -19 kl 13.00. ASAP 
 

 
	


