Genarps Byalag
Närvarande:
Arne Olsson, Kent Petersson, Bo Påhlsson, Kent Nilsson, Niklas Hofvander, Bertil Lindberg,
Jimmy Berlin, Martin Jansson, Stig Ekberg, Monika Ekström
Monika Ekström från Medborgarkontoret valdes till sekreterare.
Ingen ekonomisk redovisning av Genarpsdagarna 2007 gjordes, eftersom Kent Persson som
har hand om bokföringen inte var närvarande på mötet.
Brandkårsförbundet saknar 15 miljoner kronor år 2008. I år saknas 23 miljoner. Man håller
just nu på med en konsekvensbeskrivning om vad detta kommer att innebära för
verksamheten i framtiden. Deltidsbrandkåren i Genarp kostar ca 1,8 miljoner/år.En revision är
gjord för brandkårsverksamheten i Eslöv, Lund och Kävlinge, men inte för Malmö. Arne ska
försöka få fram årsredovisningen för de senaste 2 åren för Räddningstjänsten Syd.
Ungdomsbrandkåren i Genarp var oförsäkrade ifjol. Räddningstjänsten Syd har tagit deras
övningsbrandbil, eftersom man ansåg att den var för dyr för att besiktiga och underhålla. Just
nu är ca 15 ungdomar i ålder 14-16 år aktiva inom ungdomsbrandkåren i Genarp och det är bl
a Arne som håller i denna verksamhet.
Monika informerade om nybyggnation på område 8:9. Kristineberg Fastigheter AB är
försenade med sitt byggande och de räknar med att vara färdig med första etappen om 15
lägenheter i maj 2008. De har även hyresgäster till de 16 lägenheterna som sedan återstår att
bygga, men de påstår att banken inte beviljar dem ytterliggare lån till dessa i första skedet.
Haaks Stenhus, Götenehus och Derome har börjat planera för de hus med äganderätt, som ska
vara klara sommaren 2008. Husen kommer att bli betydligt dyrare än vad genarparna är vana
vid.
Det ryktas i byn om att någon ska bygga villor i kvarteret Linkärven, men ännu så länge har
ingen sökt bygglov hos Lunds kommun för ett sådant projekt.
Monika från Medborgarkontoret berättade att man är mycket nöjd med Genarpsdagarna.
Arrangemanget blir bättre för varje år. Polisen har rapporterat att allt var lugnt.
Höstens Nyhetsbrev delas ut söndagen den 16 september och Monika har skrivit ett tack i
detta från arrangörerna av Genarpsdagarna. Viktigt att notera är att Tomas Avenborg,
kommunalråd och Tekniska nämndens ordförande kommer på ett öppet möte på
Medborgarkontoret den 5 november, för att möta medborgarna.
Nästa år kommer Medborgarkontoren att drabbas av vissa nedskärningar och personalförändringar. Man vet ännu inte hur det kommer att ramma Genarp. Det är dock tveksamt om
man kommer att ha möjlighet att engagera sig i Genarpsdagarna och delta i Byalagets möten.
Arne undrade vad Byalaget skulle kunna göra i frågan, men Monika bad om att få återkomma
i frågan.

Övriga frågor;
Bertil Lindberg, som bor på Enestigen, besökte idag Byalagets möte, för att framför ett par
frågor som han ville ha hjälp med av Byalaget.
• Det saknas belysning på den markerade cykel- och gångstigen på gröningen mellan
Enestigen och Ljungbacksstigen. Många äldre använder sig av denna stig när de ska gå från
August Wallins väg ner till centrum i byn. Men på kvällarna är här så mörkt att ingen vågar gå
här och därför väljer man att gå runt hela kvarteret. Bengt har varit i kontakt med Tekniska
förvaltningen vid ett par tillfällen under 2 års tid och de har påtalat att det inte finns pengar till
en belysning. Ifjol trodde man att det skulle finnas pengar för detta 2007, men när Bengt
talade med Lars Brobeck på Park- och Naturkontoret, så hade han inte hört talas om
problemet med saknaden av belysning i Genarp. En belysning på nämnda gångstig skulle
kosta mellan 50 – 60 000 kr.
Byalaget beslöt att Arne och Kent Andersson kollar upp saken. Eventuellt kan Byalaget sedan
göra en skrivelse till Kommunstyrelsen eller Tekniska nämnden.
• Bengt menar vidare att det saknas bostadsrättslägenheter i Genarp. Han menar att många
äldre vill sälja sina hus och sätta pengarna i en lägenhet istället. Bengt har bl a varit i kontakt
med Kristineberg Fastigheter AB, men de vill inte eller kan inte förändra de hyresrätter man
nu bygger till bostadsrätter. HSB har tidigare velat bygga i Genarp, men då fanns det alldeles
för få intressenter, för att de skulle våga satsa på att bygga. Bengt menar att läget nu har
förändrats och undrar om Byalaget kan påverka byggandet av bostadsrätter i Genarp.
Byalaget beslöt att Arne bjuder ut Olle Karlsson på Kristineberg Fastigheter AB till nästa
möte.
Följande frågor fick Medborgarkontoret med sig, för att besvara vid senare möte.
• Är detaljplanen för kvarteret Åbrodden antagen i kommunfullmäktige?
• Vem är chef för HSB i Lund?
• Vad tycker pensionärerna om kvaliteten på maten, som nu tillagas på Solhem? Enligt
ryktena använder man alltmer halvfabrikat i matlagningen.
Nästa möte är ändrat till tisdagen den 2 oktober kl 19.00 på Lådfabriken. Monika meddelar
Kent detta.

