Minnesanteckningar och information möte med Genarps Byalag
Tid: Torsdag den 17 januari kl. 13-15
Plats: Medborgarhuset i Genarp
Deltagare från Lunds kommun: Philip Sandberg (kommunstyrelsens ordförande), Marcus
Horning (stadsbyggnadsdirektör), Maria Carping (tekniska förvaltningen), Fredrik Sjögren
(politisk sekreterare till Philip Sandberg)
Sekreterare: Fredrik Sjögren
1. Framtida möten
Vilka som ska delta från kommunens sida, hur ofta ska möten hållas, tema på mötena,
förväntningar etc. diskuterades.
2. Utveckling av Medborgarhuset
Alla politiska partier är eniga om att huset ska förbli i kommunens ägo. Genarps
Byalag lyfte att resurser behöver avsättas för denna utveckling. Det behövs ett
helhetsgrepp på renoveringen.
Hur kan huset användas mer av ungdomar? LAN-tävling i huset?
Kommunicera bättre att hyran är låg.
Det finns resurser att söka hos Leader Lundaland (leaderlundaland.se)
3. Genarps centrum
I höstas blev sammanfattningen av Fokus Genarp klart. Då beslutades också att ett
planprogram ska tas fram för centrala Genarp. Det ska visa på en helhetsbild och
potentialen i hur de centrala delarna av Genarp kan utvecklas. Det arbetet ska påbörjas
under 2019.
4. Cykelvägar
En utmaning med cykelvägarna är att merparten av vägnätet ägs av Trafikverket och
inte kommunen. Det begränsar kommunens möjlighet att utveckla cykelnätet. Men för
att kunna vara proaktiva och driva frågorna i dialog med Trafikverket har tekniska
förvaltningen tagit fram en trafikutredning över Genarp där även de statliga vägarna,
Gödelövsvägen och Heckebergavägen, ingår. I somras gjordes en inventering över
cykelvägnätet och det arbetades fram förslag på sammanhängande cykelvägnät inom
Genarp. Detta arbete ligger till grund för det påverkansarbete som sker gentemot
Trafikverket.
Arbetsgruppens, för kommunikation och infrastruktur, fokus låg (och ligger fortsatt)
på cykelvägnätet utanför Genarp. I regionens Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
ingår sträckan Genarp-Ättarp med tidsintervall 2027-2029
5. Offentlig toalett
Under Fokus Genarp kom önskemål fram att den offentliga toaletten skulle placeras
vid Ekevallen. Därefter har platsen ändrats och nu arbetar tekniska förvaltningen
vidare med en placering vid busstationen i Genarp.
Nytt: För tillfället pågår dialog mellan tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen
om de praktiska detaljerna.

6. Kollektivtrafik
Kommunen lyfter arbetsgruppens förslag på förändring av busstrafiken på nästa
Kollvisionsmöte med Skånetrafiken, planerat till februari.
7. Övrigt
Bjud in skolansvarig till framtida möte för att diskutera lärarnas arbetsbörda, arbetet
med nyanlända elever etc.
Fribyggartomter
Tekniska förvaltningen, mark och exploatering, informerar om att det för en tid sedan
fanns 10 st tomter ute i området Kärrvallen. Samtliga i tomtkön blev tillfrågade, 1st
visade intresse. Nu ska LKF bygga på tomten.
Integrationen av nyanlända diskuterades.
Kommunen ska uppmana ledamöterna i nämnderna att läsa slutrapporten av Fokus
Genarp. Genarps Byalag ska kontakta Bernt Bertilsson som blir ordförande i
styrgruppen för att diskutera slutrapporten.
Trygghetsfrågan diskuterades. Kommunen arbetar i Brottsförebyggande rådet
tillsammans med polisen etc. Lundakvintetten är positiv till användning av exempelvis
märk-DNA och kameraövervakning på brottsutsatta platser. Kommunen ligger på för
att undvika nedläggning av lokalpolisstation i Dalby även om kommunen inte tar det
slutliga beslutet.
Nytt: Belysning Fjärilsparken
Den nya belysningen i Fjärilsparken är precis färdigställd. Tekniska förvaltningen ska
så fort som möjligt besiktiga anläggningen.

