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Minnesanteckningar från infomöte 

 
 

Torsdag den 8 november kom Jan Malmgren, som driver företaget Byutveckling AB i 
Veberöd, till medborgarhuset och pratade om tre olika intressanta områden som han 
bland annat arbetar med. 
 
  
Plattformen Veberod.nu samt SödraSandby.com är en hemsida och app som är en 
övergripande informationskälla, kalender, artiklar, butiksinformation och mycket annat 
om respektive by. Plattformarna är helt finansierade av reklam och bär sig mycket bra. I 
plattformen finns bla artiklar skrivna av byarnas ungdomar som även får betalt för sina 
artiklar och reportage. 
Frågan till alla föreningar i Genarp är ifall vi tror att det finns ett annonsunderlag och 
behov av en liknande plattform. För att den ska bära sig är ett break-even på 220tkr/år. 
Om det finns 100 annonserbara företag så är det ett minimum på 2.200kr/företag. 
   
 
Bygderåd var det andra som Jan pratade om och undrar om Genarps föreningar skulle 
vara intresserade av ett övergripande råd som driver gemensamma frågor mot Lunds 
Kommun, Polis och andra myndigheter. 
Varje by skulle ha en representant som samverkade med de andra byarna och hade 
regelbundna möten med kommunen. Ett alternativ skulle vara att kommunen anställde 
en person som utgjorde bygderådet. En fördel med det är att det kan bli mer kontinuitet 
när det är finansierat. En nackdel skulle kunna vara att prioriteringarna inte blev vad 
byarna egentligen framställer. Ett tredje alternativ är att kommunen arvoderar denna 
tjänst till byalagen. Många frågor finns men det finns ett klart behov av samverkan och 
samarbete byarna emellan. 
  
Ett litet stickspår var om det skulle heta by eller tätort där det har diskuterats i 
kommunen om hur det ska heta, eftersom många inte är bekanta med skillnaderna. 
Skåningar förstår direkt att det kan bo många i en by. Flera tusen. Men politiker i Lund är 
oroliga att folk från storstäder, typ Göteborg och Stockholm, bara tror att det bor några få 
bönder i en by. Typ Hammarby. Men så är inte fallet. De östra byarna utgör 25% av 
Lunds kommuns invånare och 75% av ytan. 
  
Smarta Byar var den tredje saken som presenterades på kvällen. Tekniken baseras på 
en sensor som kan ta upp olika data om fukt, vatten, ljus, temperaturer, rörelser och 
annat som sedan sänds till en mottagande mast. Sensorn sänder signaler relativt sällan 
vilket får det till en batteritid på 5-10år. Telia och konsultbolaget WSP kör pilotprojekt i 
Veberöd innan de kommer lansera produkter och tekniken i skarpt läge. Frågan till 
föreningarna i Genarp är om detta skulle vara intressant. Responsen blev ljummen men 
kanske berodde på sen kväll och mycket korvstoppning. 



  
 
Sammanfattningsvis var det en väldigt intressant informationsträff med mycket nya 
idéer och enorm energi från Jan. För att kunna driva digitala plattformar och Bygderåd 
krävs engagemang från invånarna i Genarp. Det finns inga självspelande pianon i dessa 
sammanhang och kommunen kommer inte bidra till dessa verksamheter. 
Spontant så är Byalaget och GFG intresserad av ovanstående men har inte fattat något 
beslut i frågan. Med befintliga resurser går det inte stötta ovanstående saker, utan 
Byalaget hoppas på att fler Genarpsbor kommer och engagerar sig för att kunna 
utveckla byn. 
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