
Genarps Byalag 

Närvarande:  

Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Nilsson, Kent Persson, Bo Påhlsson, Stig Ekberg, Johan 

Kristensson, Meta Gerle (Medborgarkontoret), Lars-Göran Nilsson (Lunds Energi), Nils 

Gyllenkrok och Per Skovsted (Björnstorps och Svenstoprs Godsförvaltning). Eva Brengdahl 

har anmält förhinder. 

Arne hälsar alla hjärtligt välkomna, speciellt gästerna från Lunds Energi och Björnstorps och 

Svenstorps Godsförvaltning. Meta väljes till mötets sekreterare. 

Fjärrvärme 

Björnstorps gods har sedan en tid tillbaka varit intresserade av att leverera fjärrvärme till 

Genarp via Lunds Energi. Kontakt har tidigare tagits mellan godsförvaltningen och Lunds 

Energi utan att någonting hänt. Anledningen är enligt Lars-Göran Nilsson att man har ansökt 

om bidrag från kommunen för att kunna dra ledningen in till byn, men fått avslag. Lunds 

Energi är trots detta positiva till att göra en satsning. Villkoret är dock att Lundafastigheter, 

som äger skolorna, medborgarhuset, Solhem mm., och LKF ansluter sig. Både 

Lundafastigheter och LKF är intresserade, likaså kyrkan. 

Lars-Göran Nilsson räknar med att om allt går som det ska så kommer de stora fastigheterna 

att ha tillgång till fjärrvärme om cirka ett år. En del detaljer återstår att förhandla fram, t.ex 

dimensionen på ledningen. För godsets del finns inga begränsningar för hur mycket värme 

man kan leverera, så länge man har halm att elda med. Lars-Göran Nilsson vill också veta hur 

stort intresset är hos villaägarna att koppla på sig på fjärrvärmenätet. Information till 

villaägarna kan gå ut via medborgarkontoret. Lunds Energi är välkommen att sätta upp en 

utställningsskärm på medborgarkontoret och man kan också gå ut med information och 

eventuellt intresseanmälan i nyhetsbrevet, lämpligen det stora nyhetsbrevet som utkommer i 

slutet av november. Uppvärmningskostnaden för en normal villa blir ca. 20.000 per år med 

fjärrvärme. Anslutningskostnaden ligger på mellan 50.000 – 60.000 kr.  

Godsförvaltningen och Lunds Energi återkommer vid nästa möte med ett färdigt förslag och 

en tidsplan. 

Genarpsdagarna  

Kent Persson sammanfattade Genarpsdagarna. Kulturkvällen gick väldigt bra men gav inga 

intäkter. Lördagen gick också bra, men intresset för företagsmässan hade minskat. Bussturen 

var mycket uppskattad. Söndagen blev tyvärr ”en dag för mycket”. Trots minskade 

sponsorintäkter blev där en liten förtjänst för byalaget. Fortsättning planeras. 

Hemsidan 

Johan och Niklas presenterade den nya hemsidan på Genarpsdagarna och många var 

intresserade. Tyvärr hade de problem med att få tillträde till genarp.nu så den gamla sidan låg 

kvar ett tag. Uppgifterna för vem som stod som ägare till genarp.nu stämde inte, men det är 

ändrat nu. Bosse skriver till Pia, som har haft hand om sidan tidigare, och förklarar att det inte 

har varit något fel på hennes arbete med sidan, men att byalaget vill att sidan görs från 

Genarp. 

Det är redan många som har besökt den nya sidan. Fyra företag och fem föreningar har anmält 

sitt intresse för att finnas med på sidan. Det har även kommit in många mail, varav några har 

vidarebefordrats till Medborgarkontoret. Föreningar ska själva kunna lägga ut information. 

Vem som har ansvar för den information som läggs ut av föreningarna ska undersökas 



närmare. Alla företag som vill, ska finnas med sitt namn på hemsidan. Vill företaget ha mer 

t.ex logga, länk till egen hemsida eller presentation så får de betala. Det ska kosta 300 kr att 

annonsera, men exakt vad som då ska ingå är inte klart än. Fakturan ska komma direkt från 

byalaget. 

Arne ska skriva lite om byalagets historia. Eventuellt kan mer historia om Genarp läggas ut. 

Nedläggningshotet mot polisstationen i Dalby 

Byalagen/Byaråden i Genarp, Veberöd, Dalby, S Sandby och Torna Hällestad skrev 

gemensamt en insändare till Skånskan och Sydsvenskan där man betonade vilket bra arbete 

polisen i Dalby gör. Den 28 september 19.00 håller byarådet i Dalby ett öppet möte där 

företrädare för polisen deltar. Mötet hålls på medborgarkontoret i Dalby. Arne, Kent Pt, Kent 

Pe, Bosse och ev Stig åker dit. 

Argumenten mot en nedläggning är framför allt polisen förlorar den lokala kontakten. Som 

det är i dag så känner polisen byarna och invånarna i öster känner ”sina” poliser. Argumentet 

att varje kommun bara ska ha en polisstation håller inte – i östra delen av Lunds kommun bor 

fler än i vissa andra kommuner. Hur mycket minskar man lokalkostnaderna genom att flytta in 

till Lund? 

Meta berättade lite om vad som är på gång på medborgarkontoret. Juristjouren och träffarna 

med polisen fortsätter under hösten. Medborgarkontoret kommer också att få besök av en 

studievägledare och man anordnar en informationskväll om värmepumpar i samarbete med 

energirådgivaren. Den 26 oktober kommer Lunds kommun att hålla en medborgarstämma i 

Genarp. Mer information kommer i höst. Restaurangen på Solhem kommer nu att vara öppen 

för alla pensionärer. Medborgarkontoret håller på att fram ett företagsregister. Om det är 

möjligt skulle registret kunna på hemsidan. 

Kent Pt tackar för sin 50-års present. 

OBS! Nästa byalagsmöte är flyttat till 18 oktober. 

Vid pennan  

Meta Gerle 

 


