
Genarps Byalag 

Närvarande: 

Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Kent Nilsson, Bo Påhlsson, Kim Tropé 

1. Ordförande: Arne Olsson 

2. Sekreterare: Kim Tropé 

3. Deltidsbrandkåren 

• Arne visade konsekvensbeskrivningen av vad besparingar på 15 miljoner inom 

Räddningstjänsten Syd skulle innebära. Personalstyrkan beräknas minska med 20 %. 

• Lunds kommun kommer att drabbas hårt och då även Genarp. I Lunds stad kommer endast 

en brandbil att finnas. I Genarp skärs personalen ned med sex deltidare. Detta innebär att man 

i stället för att köra med 1 + 4 (1 befäl + 4 brandmän) kommer att dra ner till 1 + 2. Man 

räknar med att insatstiden här kommer att förlängas med ca 12 minuter. 

• Kent Petersson kontaktar Jan B. Tullberg (m) 1:a vice ordf. i direktionen för 

Räddningstjänsten Syd, Margareta Dovsjö (s) ersättare i direktionen för Räddningstjänsten 

Syd och Tove Klette (fp) kommunalråd Lunds kommun, för att snarast få till stånd ett möte 

med Byalaget. 

4. Redovisning Genarpsdagarna 

• Genarpsdagarna gick ihop sig ekonomiskt. 

• Sponsorerna har varit mycket nöjda – speciellt guldsponsorn Sparbanken Finn. 

• Flera av arrangörerna känner att de behöver ta ”time-out” och ställer därför inte upp nästa år. 

Den 16 oktober ska Lions ha möte och diskutera om de ensamma ska ta över arrangemanget 

för Genarpsdagarna. 

5. Bostdsrätter 

• Arne har talat med Kristineberg Fastigheter AB som bygger hyresradhus vid 

Kyrkovägen/Gödelövsvägen. Ev. är de intresserade av att bygga de resterande 16 radhusen 

som bostadsrätter. 

6. Regnskydd Häckebergaskolan 

• Häckebergaskolan önskar sig regnskydd/busskur för de elever som står och väntar på 

skolbussen. 

• Arne kontaktar Britt-Marie Persson på skolan, för att höra hur Byalaget kan hjälpa till. 

  



7. Nybyggnationen 

• Kristineberg Fastigheter beräknar prel. inflyttning under sommaren 2008. 

8. Medborgarkontoret informerar 

• Kim svarade på de frågor som ställts vid styrelsemötet den 11 september: 

• Detaljplanen för kvarteret Åbrodden är inte antaget i Kommunfullmäktige. Samrådsmöte 

kommer att hållas på Medborgarkontoret tisdagen den 6 november kl. 18.00 med stadsarkitekt 

Bengt Aronsson. 

• Chef för HSB är Larry Andow. 

• Enligt pensionärsorganisationerna verkar pensionärerna på Solhem inte ha något att invända 

mot att man använder alltmer halvfabrikat i matlagningen. 

Övrigt. 

• Det borde finnas en cykelväg utmed Gödelövsvägen till industriområdet. Byalaget tar upp 

frågan med Tomas Avenborg när han kommer till öppet möte på Medborgarkontoret 

måndagen den 5 oktober kl. 19.00. 

Nästa möte tisdagen den 13 november kl. 19.00 på Lådfabriken. 

 


