Genarps Byalag
Närvarande:
Kent Persson, Kent Nilsson, Arne Olsson, Stig Ekberg, Pia Schultz, Pierre ?, Meta Gerle
(Medborgarkontoret).
Gäster: Hannelore Baum, drivande i ÅVC-frågan i Veberöd, Gunnar Jönsson, ordf. i
byggnadsnämnden.
Meta valdes till sekreterare
Återvinningscentralen
Hannelore berättade om sitt engagemang för återvinningscentralen i Veberöd. Hon har bland
annat samlat in ca 2600 namn som protesterar mot nedläggningen (ca 5000 personer bor i
Veberöd). Namnen har lämnats till kommunalrådet Rolf Englesson och renhållningsstyrelsen.
Enligt Hannelore så har renhållningsstyrelsen inte tagit någon större notis om dessa namn.
Hannelore tycker inte att styrelsen har handat i demokratisk anda. Det verkas som om
styrelsen redan har bestämt sig för att flytta centralen till Dalby trots att inga beslut har fattats.
Beslutsunderlaget är dåligt underbyggd. Det finns ingen besöksstatistik eller
konsekvensbeskrivning. De ekonomiska kalkylerna verkar svaga. På mötet i Veberöd ställdes
renhållningsstyrelsen mot väggen och de tvingades, enligt Hannelore, inse att argumenten inte
höll.
Renhållningsstyrelsens nästa möte är den 2 juni, kl 18.00. Om ärendet med
återvinningscentralerna ska upp på mötet är det önskvärt om Byalaget kan vara representerat.
Meta meddelar så fort kallelsen har kommit. Meta ordnar även de anteckningar som togs på
informationsmötet och aktuella handlingar. Det argument som bör lyftas fram är bland annat
den ökade trafiken och den ökade olycksrisk som det innebär, och den ökade trafikens
effekter på miljön. Byalaget bör kräva att en miljökonsekvensbeskrivning görs.
Konsekvensbeskrivningen, alternativa förslag med mera bör redovisas på ett nytt
informationsmöte innan beslut fattas. Pierre blir ansvarig för ÅVC-frågan inom byalaget.
Byggnadsplaner
Gunnar berättade att den nya detaljplanen nu är på utställning, vilket innebär att inga större
ändringar får göras. Reningsverket har ställt till det lite för planen. Enligt Länsstyrelsens
bestämmelser får man inte bygga bostäder närmare är 300 meter från reningsverket.
Riskavståndet för verksamheter är 200. På sikt är tanken att reningsverket ska göras om till en
pumpstation och då kan man bygga enda intill stationen. För att kunna bebygga området
tidigare så kommer man att börja bygga på de tomter som ligger längst från reningsverket.
Troligtvis kan planen antas innan årsskiftet. Beräknad byggstart är 2006.
Då gatorna i den nya området ska namnges, så kan man få ”experthjälp” av Stig Ekberg. Meta
kollar med Jonas Andreasson, lantmäterichef, om de har kontakt med någon genarpskunnig
person i frågan.
Sturup

Gunnar ingår i en grupp som håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Sturup. I den
nuvarande planen finns en ny tvärbana inplanerad. Det finns inte längre något behov av en
tvärbana. På sikt kan det istället bli aktuellt att bygga en ny parallellbana. Denna kan till stor
del komma att hamna i Lunds kommun. Kastrup har visat visst intresse för att köpa Sturup.
Den ”förbjudna vägen” är nu asfalterad och öppen för trafik; förbudsskyltarna är dock inte
borttagna. Gunnar försöker ordna en officiell invigning av vägen.
Övrigt
Medborgarstämmor
Lunds kommun kommer på prov att genomföra medborgarstämmor i bl.a. Genarp. Tanken är
att öka dialogen mellan medborgare och politiker. Administrationen ska skötas av
medborgarkontoret. Eventuellt är detta något som medborgarkontoret kan informera om på
Genarpsdagarna.
Fotvården på Solhem…
… kan komma att försvinna. Tydligen behövs rummet till annat. Patienterna blir då tvungna
att ta sig till Vårdcentralen i Dalby. Det är Dodo som har hand om forvården. Arne hör med
henne hur det ligger till.
Pia flyttar snart till Frankrike. Hon kommer dock att fortsätta med hemsidan.
Lunds kommun håller just nu på att ta fram ett nytt grönstruktur- och naturvårdsprogram.
Samrådsmöte kommer att hållas i Genarp 23 september.

Vid pennan
Meta Gerle

