Genarps Byalag
Närvarande:
Arne Olsson, Kent Petersson, Kent Persson, Bo Påhlsson, Niklas Hofvander, Kim Tropé,
Tomas Avenborg
1. Ordförande: Arne Olsson
2. Sekreterare: Kim Tropé
3. Samtal med Tomas Avenborg om Genarps utveckling. Bl.a. togs följande frågor upp:
• Kent Persson presenterade det förslag till vägplanering som gjordes på 70-talet.
• Viktigt att planera vägarna vid nybyggnation, så att man inte ”bygger in sig” och därmed
försvårar en utbyggnad av Genarp.
• Tomas berättade om det möte som Lunds och Staffanstorps kommuner haft med Vägverket
ang. Esarpsvägen. Staffanstorps kommun vill helst lägga en ny väg utanför Esarp så att byn
kan växa. Vägverket har påbörjat en utredning om vägen. Tomas lovade att fortlöpande
underrätta Byalaget om utvecklingen.
• Fler bostadsrätter behövs. Bl. a. är det många äldre som vill sälja sina hus och flytta in i
något mindre.
• För nyexpansion behövs först att man får bort reningsverket. Risen och stora jordegendomar
sätter också gränser för utbyggnad.
• Lunds kommun fick inget av de s.k. ”Klimppengarna” och därmed blev det inget till
Björnstorps ansökan om bidrag för halmeldad fjärrvärme.
• Skjutbanan kommer ev. att flyttas till P7.
• Man bör se över taxan för uthyrning av Medborgarhuset. Orimligt att en pensionärsförening
ska betala hyra för fyra timmar, när de endast använder lokalen en timma.
• Färdtjänsten håller på att få ett nytt reglemente. Nu kommer det att vara avståndet och inte
kommungränserna som avgör taxan.
• Många barnfamiljer flyttar in till Genarp. Trycket på förskola och skola ökar därmed. Tomas
talade om ”kombiskolor”. Dvs förskolor som byggs för att senare kan omvandlas till
lågstadium till mellanstadium osv.
• Tomas berättade att det i stort går bra för Lunds kommun. Man har god ekonomisk tillväxt,
bra ekonomisk balans, men kommunen lider samtidigt av växtvärk. Investeringsbehovet är
stort vad det gäller ishall, skolor, vägar m.m. Den demografiska fördelningen är dessutom
speciell i Lund med sin unga befolkning.

• Mötet avslutades med att Kent Persson berättade för Tomas om Genarpsdagarna och hälsade
honom välkommen till festligheterna.

