Protokoll månadsmöte
Plats:Träffpunkten Genarp
Datum: 2019-09-12
Tid: 19.00
Närvarande:
Sven-Erik Sahlée, Gunnar Jönsson, Per Sköld, Lina Jönsson, Peter Hedberg (L),
Roger Linderoth, Per Augustsson, Knut Inge Andersson, Krista Jonsson, Allan
Ljungstedt, Stig Andersson, Siv Andersson, Magnus Liljeroth (SD), Hans Olof
Andersson (SD) Kommunfullmäktige, Kent Petersson, Lars Wide,

Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lars Wide (LW)
Ordförande hälsar alla välkomna och väldigt roligt att så många kan komma.
Extra roligt är det eftersom tre Genarpsbor på mötet även är aktiva politiker i
Lunds kommun varför Byalaget hoppas på extra fart i vissa frågor.
1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 190613
Ansvarig
Karin
Wrammerfors
Peter Hedberg
Lars Wide
Peter Hedberg
Johan
Narfström
Kent
Petersson
Lars Wide

Peter
Hedberg

Uppgift
Lyfter frågan om problematiken i Kultur &Fritidsnämnden med den
ökade skadegörelsen och önskar förslag på åtgärder.
Ej närvarande.
Lyfter frågan om problematiken i Socialnämnden med den ökade
skadegörelsen och önskar förslag på åtgärder.
Ämnet ska lyftas inom (L).
Skickar inbjudan på rundvandring till Peter Hedberg
Utfört men missförstånd uppstått.
Bjuder in politiker o tj.män till rundvandring.
Ska stämma av internt men 1/2-dag verkar mer realistiskt.
Kollar upp med kommunen och Region Skåne om busslinjer och
turtätheter.
Ej närvarande.
Gör schema för vilka som ska stå och sälja lotter
Utfört
Frågar skolklass / idrottsförening intresse för matförsäljning 24/9
Utfört men går ej
Följer upp oklarheter m huvudleder runt Genarp.
Utfört.

Deadline
190912
190912
ASAP
ASAP
190912
Hyfsat ASAP
ASAP
190912

1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 190808
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2. Sammanfattning politikermöte 11+12 sept.
Möten med sittande och opposition genomförda men med klent resultat. Inga
löften eller konkreta åtgärder lämnade.
3. Genomgång av agenda för Stormötet 24 september.
Stormöte kommer genom föras enligt separat schema där Byalaget kommer
hålla information om sin verksamhet. En paus kommer sedan hållas där sedan
några utomstående ska berätta om bla nattvandring och årets företagare i
Genarp som GFG utser.
4. Uppsättning affischer / skyltar
Arne Genomför tillsammans med Sven-Erik Sahlée.
5. Status rundvandring med politiker och tjänstemän V40
En anmäld och evenemanget ställs in.
6. Arbetsgrupp cykel / buss
Region Skåne har en cykelstrategi som revideras var 4:e år där man hoppas
på förändring.
7. Återkoppling Genarpsdagarna
GenarpsDagarna blev lyckat och Lions gick med pluss. Det var fullt i tälten
och krögaren var nöjd.
8. Status på ansökan om pengar för medborgarhuset
Det är mycket administration kring Leader-pengar och vill lägga ner projektet
för det tungt administrativa kraven. Förslaget är att kommunen tar över bollen.
9. Genomlysning av slutrapport Fokus Genarp. Vad gör vi med den?
Rapporten av Fokus Genarp är genomgången av Byalaget och är väldigt
friserad där många saker inte tillhör Fokus Genarp men broderar ut rapporten.
Genomlysningen kommer lämnas till politiker.
10. Bevakning av nämnder
Byalaget kommer bevaka nämnderna mer specifikt. Magnus Liljeroth berättar
att utegym kommer byggas V38 vid IP.
11. Plan och status på Skol/-förskolegruppen
Jenny har haft möte med Karin Jansson (rektor Häckebergaskolan) och tagit
upp att skolan måste tillsätta mer resurser enligt lag. Det finns många som
funderar på att flytta sina barn till andra skolor. Inga föräldrar har engagerat
sig i skol-/förskolefrågor.

2

12. Möte med rektorer
Övrigt
* Cykelstölder har ökat och troligen kommer mycket "bus" från andra byar /
städer och ställer till problem i Genarp. Det är viktigt att göra polisanmälan
så att åtminstone statistiken visar problemet.
* Siv Andersson frågar ang C4-Hus planer och får svar att planarbete pågår
och kommer komma ut på samråd u vintern.

•

Nästa möte 10/10 kl 19.00
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