Mötesprotokoll Byalaget Genarp, 2017-04-13
Närvarande: Sven-Erik Sahlée, Arne Olsson, Kent Petersson, Stig Andersson, Jan Nilsson,
John Eriksson, Lars Wide, Kerstin Andersson, Lars-Göran Larsson, Mats Hane, Jörgen
Andersson
Mötet öppnat
Mötesordförande: Kent Petersson
Mötessekreterare: Theres Nilsson
Huset på Lillegårdsvägen
Brev skickat
Beträffande byggandet bakom kyrkan
Det skulle komma mer information på kommunens hemsida och från Videkke.
Skillnaden på antalet människor som skall bo på detta området är stor, om man jämför på de
12 villor som skulle byggt, och på hur det är beslutat nu att bygga lägenheter. Hur blir det
med skolor, osv…
Mycket folk har varit intresserade att bygga hus här, men enligt Lunds kommun har det inte
funnits något intresse. Mats Hane berättar att folk tom kommit förbi deras hus och frågat om
tillgängligheten på tomterna.
KD, M och C har protesterat mot byggandet av lägenheter.
2 maj 2017 är sista datumet för överklagan av byggnation på Kv. ”Kuylenstjerna”.
Lars Wide har ansökt om kombitomt på industritomterna, men blev nekad detta, då ”detta var
för stort avsteg från detaljplanen”. Han har krävt ut papper och dokumentation på Kv
”Kuylenstjerna”, för att få en klar blid om planer och tidslinjer.
Lars Wide har även kontaktat SVT för att ta detta vidare
Ett nytt möte måste bestämmas med b.la Anders Almgren och Anita Wallin, för att trycka på
att få svar.
Det sätts ihop en grupp med Per Sköld, Kent Petersson och boende på området, för att
skriva ett brev till Anita Wallin och Byggnadsnämnden. Mötet för ”Skrivelsegruppen” bestäms
till tisdag 9 april 18:00 på Träffpunkten.
-

Namnlistor? Information FB/Hemsidan?

Genarps dagarna
Vi har tappat de stora sponsorerna. Resten rullar på.
Vägen
Vägen skall enl. uppgift påbörjas i maj.
Övrigt
PRO/SPF har fått godkänt att få sin informationstavla uppsatt. Priset för detta är 13 000 SEK,
vilket Byalaget sponsrar med.
Nästa möte är torsdagen 11 maj 2017 19:00 på Träffpunkten.

