
Närvarande: Kent Petersson (KP), Kent Nilsson, Lina Jönsson (LJ), Mats Hultén, Stig 
Andersson, Kim Nedergaard och Elin Lundgren. 

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

Ordförande hälsar alla välkomna. 

1. Medlemsregister 
A. Register skapas pågående. Den nya foldern läggs i brevlådan i början på 
januari. Därefter skickar Maria Emland ett register till Lina Jönsson på 
inbetalningar. Lina Jönsson jämför detta med registret och skickar ut ett sms 
till förra årets medlemmar för påminnelse om nytt medlemsskap. Detta för att 
det inte ska bli dubbel information. Medlemsregister diskuteras vidare och LJ 
tar fram en register från medlemmar 2022 för året 2023. Utskick av sms sker 
2023 efter att foldrar har delats ut i byn. Eventuellt säga upp tjänsten för sms 
utskick efter att utskicken har gjorts. Inget vidare behov därefter för att ha ett 
abonnemang. 
 
B. Register för nyinflyttade ska Stefan i Byalaget ordna så att nyinflyttade kan 
får en tygkasse med info om Genarp och Genarps Byalag. Bordlägges till 
nästa möte. 
 

2. Uppföljning av aktivitetsplan 

Protokoll styrelsemöte 

Plats: Lars Kristoffers väg 7 Genarp

Datum: 2022-12-08

Tid: 18.00

Ansvarig Uppgift Utfall

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

Lina Jönsson och Maria 
Emland

Medlemsregister Utfört

Lina Jönsson Folder Utfört

Lina Jönsson Affisch Matfestival
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Skyltar har ännu inte kommit upp. KP och Kent Nilsson ska tillsammans ta tag i detta. 
Skylt kan sättas upp vid macken på stängslet. Möjligtvis komplettera skylten med en 
pratbubbla ”Du är väl medlem?” och qr-kod. 

Skylt vid fd Medborgarkontoret ska tas fram av LJ. På skylten ska det framgå vad 
byalaget arbetar med och ge ett bra intryck. 

3. Bevakning och återkoppling av kommunens nämnder gällande Genarp. 
Inget som direkt berör Genarp. 

4. Matfestival i Genarp 

Byalaget har fått in en del intresseanmälningar. Detta behöver struktureras 
upp i en excelfil. LJ tar fram en excelfil. I denna ska det framgå följande: 
företag, typ av mat, kontaktperson, servering, behov av el, tillgång till eget 
bord/vagn, ytbehov etc. Byalaget har tillgång till 5 bodar och ett 20-tal bord 
från tidigare Genarpsdagarna. Vi behöver ordna bord att äta vid. Diskuterar 
om pallar från Lådfabriken kan vara ett alternativ att anordna bord och bänkar. 
Det kommer även behövas soptunnor. Behöver dock tänka på sortering. Bra 
om alla utställare vid servering har soptunnor vid bord/vagn. Byalaget behöver 
anordna tillstånd från kommunen och för säkerhetsskull polistillstånd. KP har 
hand om tillstånden. Fokus är servering på mat och hantverk kanske kan 
samlas i en ”Rekohörna” med lokala produkter. LJ kollar med 
livsmedelsinspektörer om det behöv något särskilt gällande servering av mat. 
Elin Lundgren har pratat med Oskar på Romeleåsens vilt och kött om ett 
eventuellt Genarpskort. Kortet skulle kunna kosta ca 250 kr där 100 kr går till 
medlemsavgift till Byalaget, 100 kr till valfri förening och resterande insamlade 
50 kr fördelas till företagen där Genarpskortet gäller. Kortet i sig gör att man 
kan få rabatt hos lokala producenter, 10 -15 % på köp/valfritt köp. Elin 
Lundgren pratar med Oskar för mer information och kommunicering till 
resterande lokala producenter. Affisch ska skapas till januari mötet och LJ 
kommer skapa ett facebook evenemang i vår för stor spridning inom men 
även utanför byn. Förhoppningsvis har arbetet kommit längre på januarimötet. 

Följande utställare finns med på listan som ska delta/fråga om deltagande: 
1. Churrosvagn 
2. Glass (fd. Pilevads) 
3. Romeleåsens vilt och kött 
4. Fogarelli Kaffevagn 
5. Matskeppet 
6. Kyrkheddinge öl 
7. Fish- and chips 
8. Vismarlövs bageri 

Lina Jönsson Skylt

Kent Petersson Tygpåsar Utfört

Elin Lundgren Jackor till Byalaget Utfört
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9. Hyby ost 
10. Espemarkens mathantverk 
11. Risebacka gård 
12. The Lodge 
13. Pegusa gård 
14. Servering av kött/potatis (Odarslöv) 

5. Uppföljning medborgarbudget 
Lina Jönsson bjuder in Johanna Lindvall till januarimötet. Stående punkt för att 
följa upp arbetet.   
 

6. Övrigt 
 
*Ljus i Genarp blev ett lyckat evenemang och nästan alla julklappar delades 
ut. Vid nästa år ska byalaget bemanna sin bod bättre och eventuellt ha musik/
bjuda på något. Det kommer faktureras pengar till Ljus i Genarp, cirka 8 000 
kr. Nästa år behövs bidrag för att täcka kostnader. Sparbanksstiftelsen finns 
att söka pengar för vilket inte hanns med i år. Även aktuellt att ansöka för 
Matfestivalen. 

*KP ska bestämma möte med Anders Almgren (S) tillsammans med 3 andra 
politiker i januari. Byalaget ska ha en tydlig agenda. Det behöver bland annat 
diskuteras ström i centrumparken, toaletten vid Ekevallen, ström vid Ekevallen 
osv. KP återkommer till LJ när mötet ska hållas. 

*Fortsatt problematik med tandläkaren. KP provat att kontakta ordförande och 
VD i nämnden. Detta behöver tas upp med politikerna i ovanstående möte. 

*Hemsidan är fortsatt inte tillräckligt uppdaterad gällande Veberöd, Dalby och 
Genarp. Initiativ från boende att Genarp att starta en ny hemsida med aktuell 
information om evenemang etc. Byalaget positiva till den nya hemsidan. 

*GFG ska betala för 85 tygpåsar. 

*Kim N vill spola fotbollsplan vid skolan för skridskoåkning. Behöver tillstånd 
från VA-syd. Tyvärr har ingen någon kontakt med VA-syd. Inväntar tillstånd för 
att undvika avgifter/missförstånd. 

*Mats Hultén lyfter frågan om intresset av fortsatt deltagande. Samtliga är 
intresserade att fortsätta som deltar på mötet.  Lina Jönsson bjuder in två nya 
till nästa månadsmöte. 

*Hotellet, fastigheten Borgen 22: LJ undrar om byalaget har varit i kontakt med 
fastighetsägarna angående genomförandet av planprogrammet och underhåll 
av hotellet. Kommunen och LKF har försökt kontakta fastighetsägarna men 
inget visat intresse. LJ tar fram ett utkast på brev till fastighetsägarna. 
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7. Nästa möte 
Torsdag 12 januari kl 19.00 Lars Christoffers väg 7. Förslag på nya mötestider 
2023 tar LJ fram.  
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