
 

1. Medlemmar 
A. Medlemsregister 

Förslag på nytt system, InTime. Vi beslutar att prova InTime och att det 
hanteras av Maria Emland och Lina Jönsson. Eftersom registrering sker 
vid inbetalning.  

B. Register för nyinflyttade 
Inväntar återkoppling från Stefan Magnusson. Mats Hulten ska kolla om 
man kan göra utskick via posten till nyinflyttade. Att man flyttar inom 
byn och får en påse gör inget. Aktuellt med välkomstgåva från byalaget. 
En tygpåse med byalagets logga på delas ut tillsammans med broschyr 
från byalaget samt en separat lista på vilka företag som finns i Genarp 
med omnejd. Lista finns att hämta från GFG. Kent Petersson kollar vad 
en påse kostar och återkommer. Lina Jönsson uppdaterar broschyren. 
Kent Petersson kollar även med GFG om det finns intresse för 
företagare att ha med en broschyr/gåva i påsen.  

2. Uppföljning Aktivitetsplan för fler medlemmar 

Protokoll Styrelsemöte 

Plats: Lars Kristoffer väg 7, Genarp

Datum: 2022-10-13

Tid: 18.00 

Närvarande: Kent Petersson, Lina Jönsson, Elin 
Lundgren, Mats Hultén och Kim Nedergaard.  

Adjungerade:  

Ordförande: Kent Petersson (KP)  
Sekreterare: Lina Jönsson (LJ)

Ansvarig Uppgift Utfall

Sven Erik Sahlée Fråga om plats och montage av skyltar på byn

Lina Jönsson och Maria 
Emland

Medlemsregister



Kent Petersson återkopplar till Sven Erik Sahlée om skyltar. 

Lina Jönsson och Maria Emland tar över medlemsregister. Lina Jönsson 
kontaktar Christian Malmström om beställning av tjänsten.  

3. Bevakning och återkoppling av kommunens nämnder gällande Genarp 
Byggnadsnämnden 
Beslut om planuppdrag för kv. Borgen, ”Järnhandeln”. Ett startmöte för 
planuppdraget kommer ske i mitten av oktober och ett samråd är för 
närvarande planerat till tiden kring årsskiftet 22/23, medan ett antagande är 
preliminärt beräknat till tidigast sommaren 2023.  

Övrig info om byggnation: 
C4 Hus - Arbetet med detaljplan ligger för närvarande nere, men kommer att 
återupptas när samtliga nödvändiga utredningar är på plats. Det gäller såväl 
naturvärdesinventeringen som arkeologi. Har fått information från byggaktören 
att det inte var lövgroda iaf. Tidplanen är mao osäker. 

4. Tandläkarmottagningen  
Annons ute dagen efter att Kent Petersson hörde av sig till ansvariga. 
Återkopplar om en månad. Det saknas en parkering för rörelsehindrade intill 
mottagaren. Elin Lundgren kontakta Lundafastigheter.  

5. Medborgarhuset 
Kent Petersson och Lars Wide ska ha möte med kommunen. Lars Wide har 
tagit fram förslag på utformning som ska diskuteras på mötet. 

6. Nätverk för unga i Genarp 
Jeanette har skickat en förfrågan om vi är intresserade av att stå med på 
utskicket för ett nätverk. Det som diskuterats är att föra samman vuxna som 
arbetar med/möter (frivilligt eller avlönat) ungdomar via föreningsliv, byalag, 
kommun, företag och organisationer. 
  
Viljan är att samlas och gemensamt skaffa sig en bild över hur läget ser ut för 
våra i unga i Genarp och hjälpa varandra att agera där det behövs, informera 
den som behövs informeras eller att gemensamt främja goda ting som sker i 
byn. Nätverkets huvudsakliga syfte är att vara en mötesplats för de som är 
engagerade i Genarps ungdomars liv. Ett sekundärsyfte skulle kunna vara att 
svara på de behov som ungdomarna i Genarp upplever eller uttrycker. 
Nätverket präglas av öppenhet och engagerade vuxna för att tillsammans ge 
varandra bästa möjliga förutsättningar att möta de ungdomar som rör sig i 
Genarp.  

Lina Jönsson/Maria 
Emland

Årsmötesprotokoll hos kassören Klart



Lina Jönsson meddelar att byalaget deltar. Avvaktar med att kontakta 
elevrådet för att se vad detta är för nätverk.  

7. Genarps matfestival 26/8 2023 
Lina Jönsson bokar möte inom kort med Mat och Hantverk i Genarp. Fokus på 
mat och hantverk, roliga aktivitet för barnen samt något som lockar barn/
ungdomar som till exempel churrosvagn. Lina Jönsson tar fram ett koncept för 
att locka medlemmar genom att få rabatt. Presenteras på mötet med Mat och 
Hantverk i Genarp. Byalaget får hjälp med skapandet av affischer, Lina 
Jönsson ansvarar.  

8. Uppföljning medborgarbudget 
Lina Jönsson bjuder in Johanna Lindvall till ett månadsmöte inför nästa års 
medborgarbudget. 

9. Övrigt 
Gång och cykelväg ska byggas på Sandvägen och Risavägen. Utformningen 
är kantsten. Byalaget har inte blivit kontaktade i samband med arbetet som 
utlovades vid Fokus Genarp. Byalaget anser att utformningen brister då det 
inte finns utrymme för grönska.  

Ny detaljplan för idrottshallen på Häckeberga skola ska tas fram. Tidigare har 
det varit sagt att det endast behövdes bygglov.  

Kent Petersson har kontaktat kommundirektören angående uppdatering av 
hemsidan för att marknadsföra de östra delarna i kommunen. Det finns beslut i 
kommunen att genomföra detta.  

Ljus i Genarp blir av den 26 november. Invigning och utdelning av årets 
företagare sker vid 16:00. Installationer av ljus sker med åtanke på dagens 
elpriser. Önskemål att göra något för barnen, tomte eller pyssel. Elin Lundgren 
kollar present att dela ut, cirka 20 kr, 300 stycken. Kent Petersson kollar med 
Lars Wide, som kollar med expotime om stor skylt för Byalaget. En skylt där 
det ska stå Välkommen till byalaget, vad vi arbetar för och kod för betalning av 
medlemsskap. Skylten kommer användas framöver.  

Elin Lundgren kontaktar action och trend i Skurup för beställning av jackor och 
t-shirt till styrelsemedlemmar.  

Styrelsemedlemmar nästa år behöver bestämmas. Nästa år är det enbart Lina 
Jönsson, Maria Emland och Kent Nilsson som är beslutade att sitta kvar. Kent 
Petersson planerar inte att fortsätta som ordförande men fortsatt vara kvar.  

10.Nästa möte 
10 november 19:00


