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Förord
Att sammanfatta ett ortsutvecklingsprojekt som
Fokus Genarp, som har pågått i två års tid och
som har involverat många olika aktörer från
skilda sammanhang, låter sig inte lätt göras i
en slutrapport som denna. Det är omöjligt att
beskriva alla fantastiska möten, all frustration
och alla möjliga och omöjliga idéer.
Det ligger i ett projekts natur att processen
ibland kan gå ett steg fram och sedan två steg
tillbaka. Oavsett, slutrapportens ambition är
att sammanfatta de konkreta åtgärder och
aktiviteter som har blivit resultatet av projektet och arbetsgruppernas arbete mellan
åren 2016 till 2018.

Ett stort och varmt tack till alla er som har engagerat er i Fokus Genarp. Det vill säga alla
Genarpsbor, både ni som har varit med i delar
av projektet, och till exempel svarat på webbenkäter, och till er som har jobbat mer intensivt

i arbetsgrupperna, alla tjänstepersoner från
Lunds kommuns olika förvaltningar, alla
förtroendevalda i styrgruppen och alla
övriga som på något sätt varit involverade.
Tack för er tid och ert engagemang!

Även om Fokus Genarp inte är utvärderat när
denna slutrapport skrivs, så kan åtminstone en
slutsats dras – att utveckla en ort är ett arbete
som måste göras tillsammans – det vill säga vi
måste alla hjälpas åt för att få saker att hända.

Inom Fokus Genarp har Genarpsbor, föreningar
och företag i Genarp, förtroendevalda och tjänstepersoner i Lunds kommun och andra aktörer
arbetat tillsammans utifrån olika perspektiv.
På så sätt har vi lyckats komma en bit på vägen
för att fortsätta att utveckla Genarp till en än mer
attraktiv ort att bo, verka och leva i. Det arbetet
fortsätter vi nu tillsammans även när projekt
Fokus Genarp avslutas.
Björn Abelsson,
ordförande, styrgruppen

Karin Nilsson,
vice ordförande, styrgruppen
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Fokus Genarp

Fokus Genarp
Hur kan vi utveckla Genarp tillsammans? Det har varit utgångspunkten för ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp. Det vill säga hur och på vilket sätt kan Genarpsbor, förtroendevalda och tjänstepersoner från Lunds kommun arbeta tillsammans
för att Genarp ska fortsätta att vara en attraktiv ort att bo, leva och verka i?

Projektets omfattning

Syftet med Fokus Genarp

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som
har drivits av Lunds kommun och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Genarp har varit att Lunds
kommun vill utveckla orten Genarp och Genarps
omland tillsammans med boende och verksamma i området. Målsättningen har varit att Genarp
ska vara en attraktiv boendeort som kan växa
och som erbjuder mångsidig service, handel och
ett varierat utbud av olika aktiviteter. Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang har varit
vägledande för Fokus Genarp. Därför har det
varit viktigt att konkreta resultat har kunnat
presenteras under projektets gång samtidigt som
ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också har
tagit fart.

Fokus Genarp har pågått från hösten 2016 till
hösten 2018. I projektets alla aktiviteter har
över 800 Genarpsbor varit engagerade.
Ett fantastiskt engagemang!
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Projektorganisation för Fokus Genarp

Styrgrupp
Arbetsgrupp med
tjänstepersoner från
Lunds kommun

Bostäder och
centrumutveckling

Företag och
turism

Styrgrupp Fokus Genarp

Styrgruppen för Fokus Genarp heter styrgrupp
för Utveckling av tätorterna utanför staden*
och har till uppgift att främja utvecklingen av
tätorterna utanför Lund. Styrgruppen består av
förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta
av kommunstyrelsen. Följande personer ingår i
styrgruppen:
Björn Abelson (S) (ordförande)
Karin Nilsson (C) (vice ordförande)
Klas Svanberg (M)
Rita Borg (S)
Camilla Neptune (L)
Torsten Czernyson (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Elsa Christersson (MP)
Marit Stigson (FI)
Bengt Svensson (SD)
Anne Landin (FNL)

Kommunikation
och
infrastruktur

Kultur, fritid
och natur

Välkomnande
av nyinflyttade
och nyanlända

Arbetsgrupp med tjänstepersoner från Lunds kommun
Fokus Genarps arbetsgrupp har bestått av tjänstepersoner från
Lunds kommuns olika förvaltningar. Följande personer har
medverkat i arbetsgruppen:
Ulrika Dagård, projektledare Fokus Genarp, kommunkontoret,
sammankallande i arbetsgrupperna Bostäder och centrumutveckling och Kommunikation och infrastruktur.
Tor Ohlsson, enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen,
sammankallande i arbetsgruppen Kultur, fritid och natur
Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor, kommunkontoret, sammankallande i arbetsgruppen Välkomnande
av nyinflyttade och nyanlända
Eva Marie Johnsson, kommunikatör, kommunkontoret
Lena Bengtsson, projektledare, tekniska förvaltningen
Kent Ratcovich, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Per Persson, näringslivschef, kommunkontoret
Maria Carping, trafikingenjör, tekniska förvaltningen
Lotta Brusk, producent, kultur- och fritidsförvaltningen
Göran Jönsson, fritidsgården Genarp,
kultur- och fritidsförvaltningen
Barbro Ulmén, fritidsgården Genarp,
kultur- och fritidsförvaltningen

* Kommer vidare i rapporten benämnas som styrgrupp.

Annika Hagstedt Wern, verksamhetsledare biblioteket
Genarp, kultur- och fritidsförvaltningen
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Vad har hänt i Fokus Genarp?
Tidig dialog

Eftersom utgångspunkten för Fokus Genarp
har varit Vad kan vi göra tillsammans? har det
varit viktigt att Genarpsborna har kunnat påverka och vara delaktiga i projektets utveckling och innehåll. Fokus Genarp inleddes därför
hösten 2016 med en tidig dialog tillsammans
med Genarpsborna. Den tidiga dialogen innehöll följande aktiveteter:

• För att berätta att Fokus Genarp hade
startat deltog projektets styrgrupp under
Lions julmarknad, Jul i Genarp, 2016.
• Genarpsborna hade möjlighet att svara på
en webbenkät med frågor om boende,
kommunikationer och infrastruktur, service,
mötesplatser, turism och näringsliv, med mera,
mellan november 2016 till januari 2017.
• Ett Open Space-möte arrangerades i Genarps
idrottshall den 15 februari 2017. Under tre
timmar samlades 180 engagerade Genarpsbor, tjänstepersoner och förtroendevalda från
Lunds kommun för att diskutera: Hur skapar
vi ett levande Genarp tillsammans?
• Fokus Genarp besökte högstadieelever i
årskurs 7-9 på Genarps skola sista veckan
i februari 2017. Tre idéverkstäder genomfördes på samma tema: Hur skapar vi ett
levande Genarp tillsammans?

180 Genarpsbor slöt upp till
Open Space-möte i Genarps
idrottshall i februari 2017.

Sammanfattningen från den
tidiga dialogen

Resultatet från den tidiga dialogen i Fokus Genarp
finns sammanställt i en rapport. Du kan läsa hela
rapporten på www.lund.se/fokusgenarp
Nedan finns också en sammanfattning av den
tidiga dialogens resultat.

Resultat från webbenkäten

Webbenkäten var öppen från slutet av november
2016 till början av januari 2017.
Totalt besvarade 555 Genarpsbor enkäten.
De viktigaste utvecklingsfrågorna för Genarpsborna var:

• Förbättrade kommunikationer utmärkte sig
som den absolut viktigaste frågan. I det svaret
inkluderas utökad kollektivtrafik, utveckling
av cykelvägar och bättre vägunderhåll.
• På en god andraplats hamnade frågan om
ett levande centrum och en tydlig bykärna.
Det finns en stark efterfrågan på att centrum
rustas upp och att butiker och serviceverksamheter samlas kring torget. Samtidigt vill
inte Genarpsborna mista småskaligheten.
Ombonat, mysigt och bykänsla är ord som
präglade enkätsvaren.

Andra viktiga utvecklingsfrågor var byggande
av bostäder, framförallt hyresrätter som äldre
och ungdomar kan ha råd med. Flera svaranden
ansåg att apotek, vårdcentral och BVC är servicefunktioner som behöver etableras på orten,
liksom utveckling av friluftsområden och fritidsmöjligheter.
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Resultat från Open Space-mötet

Cirka 180 Genarpsbor deltog tillsammans
med tjänstepersoner och förtroendevalda från
Lunds kommun i ett Open Space-möte i Genarps
idrottshall, den 15 februari 2017. På mötet diskuterades följande utvecklingsfrågor för Genarp:
Ett mer levande centrum, mötesplatser och
ett ökat bostadsbyggande: Ett mer levande 		
centrum behöver utvecklas. Därför behövs
en stor samlingssal för Genarpsborna att
träffas i och det behöver finnas fler aktiviteter
och evenemang i centrum. Även pubar, caféer
och restauranger behöver etableras för att
främja ett levande centrum.
Bostadsbyggandet behöver öka i de centrala
delarna av Genarp med framförallt fler hyresoch bostadsrätter.

Det är viktigt att Medborgarhuset får vara kvar
i Genarp eftersom Genarps föreningar och
Genarpsborna använder huset till många aktiviteter. Medborgarhusets köksutrustning behöver
kompletteras.

Det finns behov av mer service i centrala Genarp
och då främst att sjukvården samordnas så att
det finns möjlighet att besöka en distriktsläkare
i Genarp.
Kultur, fritid och naturaktiviteter: Det är
viktigt att Genarps friluftsbad finns kvar och
att det utvecklas och förbättras. Genarpsbor
kan ställa upp som volontärer och jobba med
badet om det behövs.

trädgård, med mera. Det är viktigt att Sommarlund fortsätter att fokusera på Genarp, samt att
biblioteket kan fortsätta sin verksamhet.

Det finns behov av en skatepark eller en allaktivitetspark i Genarp. Finansiering, vilja och
drivkraft finns men inte någon lämplig plats att
anlägga parken på.
Vi måste arbeta för att skytteföreningen finns
kvar i Genarp och att det arbetas fram en alternativ plats för att anlägga en ny skyttebana.
Eventuellt kan ett markområde vid reningsverket användas.
Bussar, cykelleder och vägar: Pendlingsmöjligheter och trafikleder behöver förbättras
för att underlätta för dem som bor och jobbar
i Genarp.

Bussar borde gå till och från Genarp med 30 minuters trafik under pendlartid och gärna en direktbuss till Lund och Malmö. Genarpsborna behöver
bilda en grupp som kan träffa Skånetrafiken och
förtroendevalda för att påverka busstrafiken.
Det behövs även tätare busstrafik till Dalby under
dagtid för att äldre ska kunna besöka olika serviceinrättningar så som vårdcentral. Eftersom det
ska byggas fler hyresrätter i Genarp för nyanlända
behöver kollektivtrafiken utvecklas.
Det hade varit önskvärt om grusvägen från Ättarp
till Kyrkheddinge och Lunnarp-Dalby kunde
asfalteras för att fungera som cykelväg.

Fritidsgårdens verksamhet behöver utvecklas.
Det är viktigt så att unga i Genarp får en aktiv och
innehållsrik fritid och väljer att bo kvar i Genarp.
Det bör satsas mer på kultur och evenemang i
Genarp, speciellt kulturaktiveteter som riktar
sig till barn och unga. Förslag på aktiviteter och
evenemang att arrangera var: Bondens marknad,
cykelmässa, bakluckeloppis, bilbingo, öppen
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Det behövs fler cykelleder inom Genarps tätort
och det behöver även utvecklas fler cykelleder
från Genarp till intilliggande orter. Det hade varit
önskvärt med en cykelväg till Kyrkheddinge som
eventuellt kan anläggas längs med Höje å.
Integration: Vi behöver välkomna nyanlända
som flyttar till Genarp. Det kan vi göra genom
att skapa fler mötesplatser. Erikshjälpen kan
fungera som en mötesplats när butiken har
öppet. Många vill hjälpa till men det behövs
en struktur. Integrationsarbetet behöver också
kopplas till skolan.

Resultat från idéverkstäderna

Fokus Genarp besökte Genarps skola sista veckan
i februari och genomförde idéverkstäder med
elever i årskurs 7, 8 och 9. Eleverna fick arbeta
kring två frågeställningar: ”Hur vill du utveckla
Genarp?” och ”Vad kan jag göra? Vad kan vi göra
tillsammans?” Nedan kan du läsa en sammanfattning av elevernas synpunkter:
Förbättrade kommunikationer med buss
var en viktig fråga. Tätare bussturer till Malmö
och Lund men även till Dalby behövs. Liksom
utbyggnad av cykelbanor mellan Genarp och
Staffanstorp.

Genarps centrum upplevs som tråkigt och
det saknas platser att ”hänga” på, samt snabb-		
matställen, bankomat och affärer. Eleverna
hade flera och goda idéer om hur de själva kan
engagera sig och genomföra aktiviteter för att
utveckla Genarp såsom bio, grillkvällar, barnteater, starta godiskiosk, med flera.
Fritiden och fritidsaktiviteter är viktigt.
Idrottsplatsen vid Ekvallen kan utvecklas med
fotbollsturneringar, motionsspår och utegym.
Andra idéer är att anlägga paintballbanor,
cykel- och skatepark, tennisbanor, musikcamp och fler ridstigar. Även friluftsbadet
kan förbättras med hopptorn, större leksaker 		
och rutschkanor. Det hade också varit bra om
fritidsgården kan öka sina öppettider och det
behöver inte alltid anordnas aktiviteter där
utan ibland räcker det bara med att kunna 		
”hänga”.

Anordna aktiviteter och starta egna projekt
för att fler saker ska hända i Genarp. Till exempel arrangera disco, bio, LAN, tipspromenader,
anordna aktiviteter för yngre barn vid Ekevallen såsom brännboll och grillkvällar. Eleverna
vill även ordna aktiviteter för att tjäna pengar
för att kunna åka på klassresa, med mera.
Projektmedel kan sökas från kultur- och fritids
förvaltningen.

Elever på Genarps
skola deltog i idéverkstäder under
våren 2017.
Resultatet från
den tidiga dialogen ledde till
att arbetsgrupper
bildades och
arbetade utifrån
olika teman.
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Bilda olika grupper för att engagera sig
själva och andra ungdomar. Förslag på
grupper är: gymgrupp, fiskegrupp, grupp
för att rasta hundar, badgrupp med mera.

Engagera sig och vara med och påverka
genom att elever kan kontakta förtroendevalda, försöka få inflytande genom Genarps 		
ungdomsråd (GUR) som finns på fritidsgården och att lämna Lundaförslag.

Arbetsgrupper

Resultatet från den tidiga dialogen ledde till att
fem arbetsgrupper bildades utifrån olika teman.
Arbetsgruppernas teman berörde de områden
som Genarsborna anser är/var de viktigaste utvecklingsfrågorna för Genarps framtid. Genarpsbor hade möjlighet att anmäla sitt intresse att
medverka i arbetsgrupperna tillsammans med
förtroendevalda från styrgruppen och med
tjänstepersoner från Lunds olika förvaltningar.
Arbetsgruppernas teman har varit följande:
•
•
•
•
•

Bostäder och centrumutveckling
Företagande och turism
Kommunikation och infrastruktur
Kultur, fritid och natur
Välkomnande av nyinflyttade och
nyanlända

Fokus Genarp och arbetsgrupperna startade
upp sitt arbete hösten 2017 med att projektets
styrgrupp deltog under Genarpsdagarna. Därefter inledde arbetsgrupperna sitt arbete med
att delta i en gemensam inspirationsföreläsning i Medborgarhuset i Genarp, den 5 september 2017. Vid det tillfället berättade Nils
Philips från Röstånga Tillsammans hur en ideell förening kan arbeta med orts- och landsbygdsutveckling. Eva-Marie Rellman från Lantbrukarnas Riksförbund presenterade hur man
kan arbeta med företags-, turism- och destinationsutveckling på landsbygden. Annethe Yngh
från Leader Lundaland berättade om hur det
fungerar att söka projektmedel från EU-programmet Leader och slutligen presenterade
Jens Formare från Torna Hällestad Lanthandel
historien om hur byborna tillsammans startade
upp lanthandeln i Torna Hällestad.

Förutom inspirationsföreläsningen har varje
arbetsgrupp inom Fokus Genarp träffats fyra tillfällen var, två gånger hösten 2017 och två gånger
våren 2018. Du kan läsa vidare i rapporten om
arbetsgruppernas arbete och resultat. Minnesanteckningar från alla arbetsgruppers möten
finns att läsa här www.lund.se/fokusgenarp

60 000 lökar har planterats
i Genarp, bland annat vid
infarten till Gödelövsvägen.
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Arbetsgrupper
Bostäder och centrumutvecklingArbetsgruppen Bostäder och centrumutveckling har träffats två gånger hösten 2017 och två
gånger våren 2018. Gruppens deltagarantal har
varierat men bestod inledningsvis av cirka 13
Genarpsbor, två förtroendevalda från styrgruppen och fyra tjänstepersoner från Lunds
kommun.

Vad har vi gjort?

Gruppen började med att arbeta fram målbilder
och en handlingsplan utifrån sitt fokus som var
att utveckla bostäder och Genarps centrum.
Gruppens målbilder var:

• Ett mer levande centrum i Genarp, men
med en bevarad bykänsla.
• Fler bostäder med fokus på lägenheter.
Handlingsplanens arbetsområden var:

• Hyresrätter, bostäder, servicecentrum och
55+ boende
• Fribyggartomter
• Fräschare, mer välkomnande centrum
som inkluderar belysning/skötsel
• Samlingslokaler
• Naturen och bykänslan
• Bra restaurang, säkrare vägar och cykelvägar
• Förnyelse av centrum

Under fyra möten har arbetsgruppen arbetat
vidare med målbilderna och handlingsplanen.
Man har främst fokuserat på att utveckla Genarps
centrum, bostäder och samlingslokaler.

Gruppen har också undersökt möjligheten att
söka projektpengar från Leader Lundaland och
andra stiftelser och fonder. Läs mer under rubriken Projektidéer för att utveckla Lunds tätorter
och landsbygd.

Arbetsgruppen har både arbetat med kortsiktiga
och långsiktiga åtgärder. Resultatet från gruppens
arbete finns nedan:

Kortsiktiga åtgärder
Bankomat

En bankomatkiosk ska återetableras i Genarps
centrum under sommaren 2018. Platsen är vid
Centrumparken.

Centrumparken

Centrumparken i Genarp ska lysas upp genom
att belysning sätts upp i parkens blomstergård.
Belysningen ska finnas på plats hösten 2018.
Även bänkarna i blomstergården har renoverats
under 2017.

Plantering av blommor och lökar

60 000 blomsterlökar har planterats i Genarp
hösten 2017. 16 000 lökar har planterats i
Centrumparken och övriga lökar har planterats
i Blüchers park, vid infarten Gödeslövsvägen och
längs med kyrkogårdsmuren. Planteringen leder
till att Genarp under vårtid kommer att ”bada” i
blomsterprakt.
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En projektidé är att bygga
en terrass utmed Medborgarhusets fasad mot parken.

Offentlig toalett

En ny offentlig toalett ska byggas vid Ekevallen
under 2018. Belysning ska finnas både i och
utanför toaletten och en vattenkran/vattenslang
ska finnas i anslutning till toaletten så att det är
möjligt att spola av sin cykel.

Upprustning av lekplats

Lekplatsen i Blüchers park ska rustas upp med
nya lekredskap. Upprustningen ska vara färdig
under 2018.

Medborgarhuset ska utvecklas till för att rätta
och lämpliga renoverings- och förbättringsåtgärder ska kunna genomföras.

Arbetsgruppen via Genarps byalag är ansvarig
för det fortsatta arbetet med att utveckla Medborgarhuset som en mötesplats för Genarpsborna, tillsamman med styrgruppen, kulturoch fritidsnämnden, samt servicenämnden.

Medborgarhuset i Genarp

Arbetsgruppen har arbetat fram förslag till förbättrings- och renoveringsåtgärder för Medborgarhuset i Genarp. Förträdare för arbetsgruppen
träffade i april 2018 ordförandena för kultur- och
fritidsnämnden och servicenämnden i Lund för
att diskutera Medborgarhusets framtid och för
att presentera gruppens förbättringsförslag.

Upprustning av lekplatsen i
Blüchers park är ett exempel
på vad arbetsgruppen för
Bostäder och centrumutveckling har arbetat med.

Resultatet av mötet blev att ordförandena
informerade om kommunstyrelsens beslut,
som fattades den 4 april 2018, att Medborgarhuset ska fortsätta att ägas av Lunds kommun.
Arbetsgruppen ska fortsätta att föra en dialog
med kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden om gruppens förbättringsförslag för
Medborgarhuset.

Under mötet kom man även överens om att det
är viktigt att Genarpsborna tar fram en vision
och mål om Medborgarhusets framtid. Det vill
säga Genarpsborna behöver tillsammans formulera en tydlig idé om vilken typ av mötesplats
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Bostäder och centrumutveckling

Långsiktiga åtgärder
Förslag på områden i centrala Genarp där
det kan byggas bostäder

Arbetsgruppen har tagit fram förslag på olika
områden i centrala Genarp där det finns möjlighet att bygga bostäder framöver. Se kartbilderna
på nästa sida för de olika förslagen på områden
som ska lämnas vidare till byggnadsnämnden/
stadsbyggnadskontoret.

Kommunalt planprogram för Genarp

För att Genarps centrum ska kunna utvecklas,
och på sikt även bostadsbyggandet i Genarp,
har arbetsgruppen konstaterat att det behövs
ett kommunalt planprogram för de centrala
delarna av Genarp.

Ett planprogram behövs för att skapa en gemensam idé och plan över vad kommunen
och Genarpsborna vill åstadkomma tillsammans.
Ett planprogram görs ofta över en större yta och
utreder olika förutsättningar och visioner för

ett områdes fysiska planering, samt skapar en
struktur för kommande bebyggelse, vägnät och
grönområden.

Fokus Genarps tidiga dialog och arbetet inom
arbetsgrupperna ska fungera som underlag till
arbetet med planprogrammet. Dessutom är det
viktigt att fastighetsägarna i de centrala delarna
av Genarp är engagerade i arbetet med planprogrammet och i det framtida utvecklingsarbetet
av Genarps centrum. Det är nödvändigt för att
det ska vara möjligt att genomföra framtida byggnationsförslag, eftersom Lunds kommun enbart
äger en fastighet (det gamla stationshuset) i de
centrala delarna av Genarp.

Förutom att arbetsgruppen har haft fokus på
behovet av ett planprogram och byggandet av
lägenheter, har även gruppen diskuterat behovet
av att bygga naturnära småhusbostäder, till exempel fribyggartomter. Det är den typ av bebyggelse
som historiskt har varit efterfrågad i Genarp och
som arbetsgruppen också ser ett behov av framöver.

En bankomat kommer
att installeras i Genarp
under sommaren 2018.
Orange ruta på kartan
visar var bankomaten
ska placeras.
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Fokus Genarps styrgrupp har därför lämnat vidare arbetsgruppens förslag om ett planprogram
till kommunstyrelsen i Lund.

Programmet kommer sedan att lämnas till byggnadsnämnden. Arbetet med ett planprogram för
Genarp beräknas starta så snart som nödvändiga
beslut är fattade i nämnderna.

Vad händer nu?

Alla kortsiktiga åtgärder såsom bankomat, belysning, offentlig toalett, med mera kommer att vara
på plats i Genarp under 2018.

Medborgarhusets utveckling som mötesplats
drivs vidare av arbetsgruppen via Genarps byalag
i dialog med styrgruppen, med kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden.

Förslag på områden i centrala Genarp som är
lämpliga att använda för bostadsbyggande ska
lämnas vidare till stadsbyggnadskontoret.

Styrgruppen för Fokus Genarp har lämnat vidare
arbetsgruppens förslag om ett planprogram för
de centrala delarna av Genarp till kommunstyrelsen om att uppmana byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att arbeta fram ett planprogram för Genarp.
Arbetsgruppens fortsatta arbete drivs vidare i
samverkan med Genarps byalag.

Arbetsgruppens
förslag på möjliga
områden för
bostadsbyggande
i Genarp.
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Företag och turism
Arbetsgruppen Företag och turism har träffats
vid ett tillfälle hösten 2017. Få personer valde
att delta i gruppens arbete. De Genarpsbor som
var anmälda bytte grupp efter första mötet till
arbetsgruppen Kultur, fritid och natur. I gruppen
medverkade även förtroendevalda från styrgruppen och tjänstepersoner från Lunds kommun.

Vad har vi gjort?

Vid gruppens första möte diskuterades följande
frågor:

Genarps styrkor och svagheter

Bland styrkorna finns närheten till naturen, småskaligheten, friluftslivet och närheten till Sturup.
Svagheter är att det inte finns något boende för
turister och liten tillgång till restauranger.

Behov för ett fungerande näringsliv

Lunds kommun och Genarpsborna behöver
gynna och bevara det lokala näringslivet och
främja nyföretagande, med mera.

Områden att prioritera

Toalett och vattenslang vid Ekevallen, utvecklandet av cykelleder till orterna runt omkring
och till Lund och Malmö, pub i Genarp, Bed and
Breakfast, camping, med mera.

Vad händer nu?

Medverkande Genarpsbor och förtroendevalda
från styrgruppen bytte grupp till arbetsgruppen
Kultur, fritid och natur och arbetade vidare med
frågorna i det sammanhanget.

Kommunikation och
infrastruktur
Arbetsgruppen Kommunikation och infrastruktur har träffats två gånger hösten 2017 och två
gånger våren 2018. Gruppens deltagarantal har
varierat men bestod inledningsvis av cirka tio
Genarpsbor, två förtroendevalda från styrgruppen
och tre tjänstepersoner från Lunds kommun.

Vad har vi gjort?

Gruppen började med att arbeta fram målbilder och en handlingsplan för sitt arbete med
att utveckla kommunikationer och infrastuktur
i Genarp.
Målbilderna var:

• Kollektivtrafik som möjliggör boende i Genarp
kombinerat med arbete, studier och användandet av sjukvård och service i närområdet.
• Cykelinfrastruktur till omgivande samhällen.
Handlingsplanens arbetsområden var:

• Bra bussförbindelser med Malmö,
Lund och Dalby
• Tätare direkttrafik Genarp - Dalby Lund utan byte
• Lokaltrafik dagtid till Lund - Dalby Genarp för möjliggörande av omsorg
• Kontinuerlig cykelväg till Lund
• Förslag på cykelväg från Genarps alla hörn
till Kyrkheddinge
• Bygga in naturliga säkra överfarter över
Gödelövsvägen/Häckebergavägen, Sandvägen/Ljungbacksvägen-

Under fyra möten har arbetsgruppen arbetat
vidare med målbilderna och handlingsplanen.
Gruppen har främst valt att prioritera bra bussförbindelser och cykelväg till Lund via GenarpÄttarp-Kyrkheddinge.
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Gruppen har även undersökt möjligheten att
söka Projektpengar från Leader Lundaland och
andra stiftelser och fonder, läs mer under rubriken Projektidéer för att utveckla Lunds tätorter
och landsbygd.

Kommunikation och infrastruktur bygger på en
långsiktig planering. Därför har arbetsgruppens
arbete varit av långsiktig karaktär. Resultatet från
gruppens arbete finns nedan:

Långsiktiga åtgärder
Cykelleder i Genarp

Arbetsgruppen har tagit fram olika förslag avseende cykelleder för att knyta ihop Genarp med
en cykelled mellan Genarp och Kyrkheddinge.
Från Kyrkheddinge är det sedan enkelt att cykla
vidare till Lund. Gruppen har enats om att fortsätta att arbeta med förslag till cykelsträckning
enligt kartbilden nedan:

Arbetsgruppen har kontaktat markägare längs
sträckan för att få deras synpunkter på att en
eventuell cykelled anläggs på deras marker.
Kontakterna ska fortsätta. Därefter ska gruppen
sammanställa sitt förslag om cykelled och förslaget ska presenteras för Lunds kommuns tekniska
förvaltning, Region Skåne och Trafikverket.
Orsaken till att Trafikverket och Region Skåne
ska ta del av förslaget är att delar av den föreslagna cykelleden finns på Trafikverkets väg,
samt att Region Skåne har med olika förslag på
cykelsträckningar till och från Genarp i sin nya
cykelvägsplan för åren 2018-2029. Därför är det
lämpligt att Region Skåne också får kunskap om
vilken cykelsträckning gruppen vill prioritera för
att knyta ihop Genarp med Lund.

Arbetsgruppen Kommunikation
och infrastruktur har tagit fram
förslag på cykelled mellan
Genarp och Kyrkheddinge.
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Gång- och cykeltrafikutredning för Genarp

I samverkan med arbetsgruppen har tekniska
förvaltningen genomfört en gång- och cykeltrafikutredning för Genarp, hösten 2017.
Utredningen har utrett vilka förbättringar som
kan göras i Genarp avseende gång- och cykeltrafiken. Genarpsborna hade möjlighet att svara
på en webbenkät om trafiksituationen i Genarp,
hösten 2017, och det är deras synpunkter som
har legat till grund för utredningen.
Tekniska förvaltningen ska, med utgångspunkt
från utredningen, samt i dialog och samverkan
med Trafikverket (flera av de föreslagna åtgärderna innebär arbeten på Trafikverkets vägnät),
göra följande:
• Analysera utredningens förslag till förbättringsåtgärder och presentera ett resultat om
vilka åtgärder som är de bästa, vilka åtgärder
som kan byggas separat och vilka åtgärder
som är beroende av att andra åtgärder också
genomförs. I arbetet ingår även att ta fram en
prioriteringslista och beskriva konsekvenser
och kostnader.

Förslag på större och omfattande åtgärder som
finns med i utredningen och som kan genomföras på längre sikt är:
• Ombyggnad av korsningar.

Mindre och kortsiktiga åtgärder som också finns
med i utredningen ska genomföras under 2018
eller 2019. Åtgärderna är:

• Belysning och asfaltering av ett urval av gångoch cykelvägar inom grönområden i Genarp.
Asfaltering ska göras med försiktighet efter
som många Genarpsbor uppskattar de grusade gång- och cykelvägarna.
• Nya vägmarkeringar och översyn av klippning
av vegetation för att få bättre sikt i korsningar.
Åtgärderna görs våren 2018.

Utveckling av busstrafiken

Arbetsgruppen beslutade redan under sitt första
möte att det var nödvändigt att arrangera ett
möte med Skånetrafiken för att diskutera utvecklingen av busstrafiken. Skånetrafiken är ansvarig
för busstrafiken till och från Genarp och Region
Skåne är huvudman för Skånetrafiken.
För att förbereda sig inför mötet med Skånetrafiken har arbetsgruppen genomfört följande:

• Samlat in och sammanställt resandestatistik
med buss till och från Genarp, befolkningsstatistik för Genarp och statistik för antalet
elever i Genarps skolor.
• Under november och december 2017 genomförde gruppen en webbenkät som riktade sig
till Genarpsborna. Enkäten berörde frågor
om Genarpsbornas nuvarande resvanor med
buss, samt framtida resvanor om kollektivtrafiken förbättras. Sammanlagt besvarade
636 Genarpsbor enkäten.

Du kan läsa hela gång- och
cykeltrafikutredningen här:
www.lund.se/fokusgenarp

17

Kommunikation och infrastruktur

• Arbetsgruppen har sammanställt det statistiska underlaget och underlaget från webbenkäten i en presentation. I presentationen 		
finns gruppens förbättringsförslag på hur 		
busstrafiken kan utvecklas till och från
Genarp

Vid två tillfällen våren 2018 träffade representanter för arbetsgruppen tjänstepersoner från
Skånetrafiken och förtroendevalda från Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne, för att diskutera
förbättringar och utveckling av busstrafiken i
Genarp. Utgångspunkten för mötena var arbetsgruppens sammanställning. Arbetsgruppen ska
fortsätta att träffa och föra en dialog med Skånetrafiken och ett nytt möte är inplanerat hösten
2018. Nedan finns resultatet från mötena.

Förbättring av busstrafiken till och
från Genarp

Gruppen önskar förbättringar av den dagliga
busstrafiken till och från Genarp. Busstrafiken
i Genarp är under 2018 följande:

• Till Malmö: Linje 172 Malmö-Arlöv-Staffanstorp-Genarp och åter, 51 minuters restid,
går 1 gång i timmen.
• Till Lund: Linje 162 Genarp-Dalby-Lund och
åter, 33 minuters restid - 13 turer per dag,
varav 4 turer sker via telefonbeställning,
2 turer går inte under sommarlovet.
• Till Lund: Linje 172 Staffanstorp-Genarp
med byte till Linje 166 Staffanstorp-Lund,
49 minuters restid, går 1 gång i timmen.
Gruppen föreslår följande förbättringsförslag
som enligt deras förslag kan öka bussåkandet
till och från Genarp:

• Buss direkt till Lund två gånger i timmen
mellan 06:30-09:00 och 15:30-18:00 på
vardagar utan byten, eller inom andra orter.
• Buss tre gånger i timmen mellan 06:30-19:00
till knutpunkten (Staffanstorp eller Dalby)
och två gånger i timmen övrig tid

Skånetrafiken bedömer att det finns underlag för
tätare förbindelser till och från Genarp antingen
via Staffanstorp eller via Dalby. Dock inte i båda
riktningarna. Skånetrafiken har upphandlat busstrafiken till och från Genarp till år 2026 så inga
stora förändringar är möjliga innan dess.
Skånetrafiken meddelar att år 2024 ska Burlöv
bli ny knutpunkt för tåg och buss avseende resor
från och till Malmö. År 2024 är Burlövs station
klar och det finns då fyra spår för tåg.

Vid den tidpunkten är förslaget att busslinje 172
ska förbättras med direktbuss från Genarp till
Burlöv och med byte i Burlöv till tåg för att ta sig
till Malmö eller andra orter.
Dock ska Skånetrafiken under 2018 föreslå att
buss 172 från Genarp till Malmö ska gå med 30
minuters trafik, samt att bussen från och med
Arlöv inte ska stanna vid några hållplatser utan
köra direkt in till Malmö för att körtiden ska bli
kortare. Ändringen kan bli aktuell i samband med
omläggning av tidtabellen 2019 om Skånetrafiken
väljer att prioritera linje 172. Kostnaden för att
genomföra ändringen beräknas bli 1-1,5 miljoner
kronor. Det finns ett flertal linjer i Skåne med ett
liknande behov.
Arbetsgruppen har också lyft följande frågor om
busstrafiken som Skånetrafiken har svarat på:
• Varför måste resenärer lämna sitt personnummer när de beställer ersättningstaxi
för busslinje 162?

Skånetrafiken informerar om att det inte är nödvändigt att lämna personnummer vid anropsstyrda resor. Frågan ska tas upp med Serviceresor
som är den avdelning inom Skånetrafiken som
ansvarar för serviceresor och anropsstyrda resor.
Det är viktigt att personalen som arbetar med
anropstyrda resor får information om vad som
gäller och inte begär personnummer för andra
resor än resor med färdtjänst.
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• Är det möjligt för resenärer som ska byta buss
i Staffanstorp att, när till exempel bussen är
sen från Lund, fråga om busschauffören kan
anropa andra linjer för att undersöka om bussarna kan vänta in varandra? Är det tillåtet
för busschaufförer att vänta in varandra?
Skånetrafiken informerar om att det är företaget
Nobina som är ansvariga för kollektivtrafiken
till och från Genarp. Vid en försening ska de
olika busslinjerna vänta in varandra under fem
minuter.
Chaufförer ska också vid försening och vid uppmaning av resenärer kontakta en anslutande
buss och be denne vänta in den sena bussen.
Chaufförer kan även kontakta Nobinas trafikledning så att de kan kontakta den anslutande
bussen och be denna att vänta.

Skånetrafiken vill gärna få information om en
chaufför vägrar, på uppmaning av en resenär,
att kontakta en anslutande buss vid försening.
Resenärer ska då anmäla detta till Skånetrafiken
och uppge numret på bussen, samt vilken tid
och linjesträckning det gäller. Anmälan till
Skånetrafiken kan göras här:
www.skanetrafiken.se/kundservice/
synpunkter-pa-trafikinformation/
•

Många Genarpsbor upplever att förseningar
ofta inträffar mellan linje 166 och 172, vilket
innebär att resenärer får vänta i Staffanstorp.

Skånetrafiken informerar om att för tillfället,
våren 2018, har bussarna från Lund till Genarp

en punktlighet om 80 %. Det beror främst på
att det är ombyggnadsarbeten som pågår i
centrala Lund. Det innebär att var femte buss är
försenad. Så länge ombyggnad pågår av gator i
Lund är det svårt att påverka förseningarna.
Målsättningen för Skånetrafiken är att ha en
punktlighet om 90 % på sina linjer.

Arbetsgruppen har erbjudit sig att hjälpa till
med informationsspridning av förbättringar i
busstrafiken när de sker för att främja ett ökat
bussåkande till och från Genarp. Arbetsgruppen
ska också hjälpa till att sprida information från
Skånetrafiken via olika lokala kanaler i Genarp så
som via Facebookgruppen Allt som rör Genarp.

Busshållplatser

Gruppen presenterade följande synpunkter
när det gäller hållplatser som Skånetrafiken
och tekniska förvaltningen, Lunds kommun,
har svarat på:
•

Hållplatser på den nyligen breddade vägen,
väg 798, mellan Genarp och Esarp har placerats på otillgängliga ställen. Det är svårt för
resenärer att kliva av och på för det saknas
vägren och det finns inte heller någon plats
för att vänta på bussen.

Skånetrafiken och Trafikverket har varit ute på
plats och undersökt sträckan i mars 2018. Hållplatserna är åtgärdade och ska därmed fungera
för resenärer.

Busshållplatsen vid Slättavägen
byggdes om för att tillgänglighetsanpassas men upplevs av många
som osäker.
Lunds kommun avvaktar frågan
om ändringar av hållplatsen tills
arbetet med det nya planprogrammet påbörjas.
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•

Den centrala busshållplatsen, Genarps
busstation, som ligger utmed Slättavägen
har flyttats och byggts om. Den nya placeringen av Busshållplatsen upplevs som
osäker och otrygg av Genarpsborna.

Tekniska förvaltningen har undersökt frågan.
Busshållplatsen flyttades för att den skulle anpassas till funktionshindrade, samt att det fanns
oklarheter om ägarförhållande till marken där
den tidigare busshållplatsen låg. Att flytta och
ändra den nuvarande hållplatsens läge är i dagsläget inte aktuellt.
Gruppen Bostäder och centrumutveckling,
Fokus Genarp, har drivit frågan om att ett nytt
planprogram för Genarps centrala delar och har
lämnat vidare förslaget till kommunstyrelsen
och byggnadsnämnden. Tekniska förvaltningen, avvaktar med frågan om att flytta och ändra
busshållplatsen tills att arbetet med planprogrammet påbörjas.

Vad händer nu?

Alla åtgärder som arbetsgruppen har valt att
arbeta vidare med är långsiktiga åtgärder.
Gruppen ska fortsätta att driva arbetet med
att utveckla cykelleden mellan Genarp och
Kyrkheddinge och busstrafiken tillsammans
med Genarps byalag och i samråd med Lunds
kommun och Skånetrafiken.

Lunds kommun, tekniska förvaltningen, ska i
dialog med Trafikverket besluta om vilka långsiktiga åtgärder som ska genomföras med utgångspunkt från gång- och cykeltrafikutredning.

Utredningens kortsiktiga åtgärder såsom asfaltering och förbättring av belysning på gång- och
cykelvägar inom grönområden i Genarp, nya vägmarkeringar och översyn av klippning av vegetation för att få bättre sikt i korsningar ska påbörjas
under 2018 eller 2019.
Arbetsgruppens fortsatta arbete drivs vidare
i samverkan med Genarps byalag.

Kultur, fritid och natur

Arbetsgruppen Kultur, fritid och natur har
träffats två gånger hösten 2017 och två gånger
våren 2018. Gruppens antal har varierat men
bestod inledningsvis av 16 Genarpsbor och därefter har det tillkommit 4 deltagare från arbetsgruppen Företag och turism, 3 förtroendevalda
från styrgruppen och 5 tjänstepersoner från
Lunds kommun.

Vad har vi gjort?

Under fyra mötena har arbetsgruppen arbetat
med och diskuterat ett antal frågor som både är
kortsiktiga och långsiktiga.

Kortsiktiga åtgärder
Evenemang

Gruppen har diskuterat möjligheten att arrangera fler evenemang i Genarp såsom konserter,
bondens marknad, backluckeloppis, cykelmässa,
med mera. Gruppen menar, bland annat, att det
borde gå att genomföra fler arrangemang på
mötesplatsen Vattenmöllan vid Ekevallen.
Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
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ska under sommaren 2018 i samband med SommarLund genomföra arrangemang vid Vattenmöllan. Andra aktiviteter ska också genomföras
i Genarp i samband med SommarLund.
Lunds kommun välkomnar även att Genarpsbor
genomför olika evenemang i Genarp under alla
tider av året, till exempel i Centrumparken. Tillstånd för evenemang ska först sökas hos polisen
och hos Lunds kommun, tekniska förvaltningen.

Ridstigar

Inom arbetsgruppen har det bildats en mindre
grupp som arbetar med att utveckla och förbättra
ridstigar i området kring Risens naturreservat.
Gruppen har haft ett möte med Länsstyrelsen
i Skåne och tekniska förvaltningen, Lunds
kommun. Länsstyrelsen är ansvarig för naturreservatet Risen. Vid mötet gick man runt i
området för att undersöka befintliga ridstigar.
Länsstyrelsen och tekniska förvaltningen ska
gemensamt förbättra och märka upp befintliga
ridstigar i Risens naturreservat. Gruppen ska

även bilda en förening som kan fortsätta att ha
kontakt med Länsstyrelsen för att diskutera förvaltning och utveckling av ridstigar i området.

Skytteförening i Genarp

Skytteföreningen i Genarp, som har sin inomhusskyttebana i källaren i Medborgarhuset, har
tecknat ett förlängt och treårigt hyreskontrakt
med serviceförvaltningen, Lunds kommun.
Det treåriga hyreskontraktet har inneburit att
Skytteföreningen har fått ett projektstöd från
Skåneidrotten om 130 000 kronor för att renovera sina skyttebanor i Medborgarhuset.

Utegym

Arbetsgruppen har diskuterat behovet av att anlägga ett utegym i Genarp. Diskussionerna har
lett till att ett utegym ska sättas upp i Genarp
under 2018/2019. Platsen är ännu inte bestämd,
men platser som har undersökts är grusplanen
mellan Genarps skola och idrottshallen och en
plats i anslutning till elljusspåret vid Ekevallen.

Förbättrade ridstigar
i Risenområdet och
fler evenemang kring
Vattenmöllan är förslag
från arbetsgruppen för
Kultur, fritid och natur.
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Långsiktiga åtgärder
Campingplats och utveckling av turism

Deltagare från arbetsgruppen Företag och turism
har lyft frågan om att det finns en potential till att
utveckla turismnäringen i Genarp. Dock saknas
det övernattningsmöjligheter, matställen (förutom
pizzerior), toaletter och lokala kartor/skyltar.

Ett förslag som har lyfts är möjligheten att anlägga
en campingplats i Genarp med tillhörande stugor.
För att ett sådant förslag ska vara genomförbart
gäller det att en privat markägare är villig att sälja
eller arrendera ut sin mark. Lunds kommun äger
ingen mark i Genarp som kan användas för camping.
Gruppen har också diskuterat möjligheten att
utveckla vandrings- och cykelturer mellan de
tre slotten: Björnstorp, Häckeberga och Toppeladugård. Det finns olika uppfattningar i arbetsgruppen om det är önskvärt att utveckla turismnäringen i Genarp vilket kommer att innebära
fler besökare till Genarp.

Elljusspår

I Genarp, vid Ekevallen, finns ett belyst elljusspår på 1.2 kilometer. Arbetsgruppen har
diskuterat att det är lämpligt att anlägga fler
elljusspår i Genarp. Det finns också synpunkter
på att belysningen på det befintliga elljusspåret
inte fungerar tillfredställande och att spåret inte
underhålls vintertid när det är isigt och halt.
För tillfället planerar inte kultur- och fritidsförvaltningen att anlägga något ytterligare elljusspår i Genarp.

MTB cykling

Arbetsgruppen har vid alla sina möten diskuterat
MTB-cykling i naturområdena i Genarp. Frågan
är komplex och det är flera saker som det måste
tas hänsyn till. Många cyklister från Skåne, men
även från övriga Sverige och internationellt, tar
sig till Genarp för att cykla på de anlagda cykelslingor som finns. Antalet cyklister har ökat de
senaste åren och troligen kommer antalet att öka

mer framöver. Gruppen har olika uppfattningar
om cyklisternas närvaro. Det finns både för- och
motargument kring ett ökat antal cyklister.
•

•

Motargumenten: Cyklisterna förstör naturen
och markerna och cyklar inte enbart på markerade leder. Cyklisterna tar inte hänsyn till
dem som vandrar och promenerar i området
och cyklar i höga hastigheter, upp emot 40
kilometer i timmen. Incidenter har inträffat
med påkörda vandrare och hundar. Det är
osäkert om cyklingen är förenlig med tidigare fattade beslut inom Häckeberga naturvårdsområde och med de reservatsbestämmelser som finns.

Argument för: Cyklisterna kan öka Genarps
attraktivitet och kan locka fler människor
att besöka Genarp. På så sätt kan andra
verksamheter, till exempel, restauranger,
caféer, övernattningsställen, handel, med
mera, dra nytta av det ökande antalet
besökare. Undersökningar visar också
att människor som besöker en plats som
turister och får ett positivt intryck, kan tänka
sig att flytta till platsen framöver.

Arbetsgruppen har inte kommit fram till en lösning och samsyn kring MTB-cyklandet i Genarp.
Fler frågor återstår att diskutera, till exempel:
Hur ska man hantera de cyklister som redan idag
cyklar i området? Ska fler cykelturister lockas till
Genarp?
Tekniska förvaltningen, Lunds kommun, arbetar
med förbättringar av de befintliga MTB-cykelstigarna i samråd med markägarna. De medlemmar i arbetsgruppen som är engagerade i MTBcykelfrågan ska undersöka möjligheten att skylta
om och ta fram information som kan sättas upp
kring de befintliga cykelstigarna. Det är viktigt,
via skyltar, att tydligt skilja på Skåneleden och
cykelstigarna.
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Kultur, fritid och natur

MTB-cykling och slottsturer? Besöksnäringens för- och nackdelar har varit
en diskussionsfråga för arbetsgruppen
Kultur, fritid och natur.

Skatepark

Arbetsgruppen har diskuterat möjligheten att anlägga en skatepark i Genarp. Frågan är aktuell för
kultur- och fritidsförvaltningen som har fått ett
uppdrag av Lunds kommunfullmäktige att utreda
möjligheten att anlägga skateparker i tätorterna
utanför Lund. Kultur- och fritidsförvaltningen
ska träffa konsulten som har anlitats för att ta
fram ett förslag på en skatepark i Genarp, och
ska diskutera hur de ska arbeta vidare med
frågan. Än så länge har inget definitivt beslut
fattats om byggandet av en skatepark i Genarp.

Utomhusskjutbanan i Genarp

Arbetsgruppen har diskuterat utomhusskjutbanan i Genarp (i naturreservatet Risen) under
sina möten. Diskussionen om skjutbanans flytt
har pågått i flera års tid. Anledningen till att
banan behöver flyttas är att det inte är förenligt
att en skjutbana finns inom ett naturreservat.
Frågan blev redan aktuell när naturreservatet
Risen bildades år 1980. Det senaste är att
kommunstyrelsen i Lunds kommun beslutade,
i november 2015, att ge tekniska nämnden i
uppdrag att avveckla skjutbanan. I februari
2017 beslöt tekniska nämnden att Genarps

Skytteförening får behålla sin skjutbana i 50metersutförande i avvaktan på att kommunen
kan erbjuda ett fullgott alternativ.

Tekniska förvaltningen har efter beslutet fört
en dialog med skytteföreningen och utrett olika
alternativ. Ett alternativ är att hänvisa verksamheten till Björnstorps skjutbana. Dock upplever
skytteföreningen inte att Björnstorps skjutbana
är en bra placering på grund av att banan är avlägset placerad. Än så länge är inga beslut fattade
i ärendet.

Vad händer nu?

Arbetsgruppen har både arbetat med långsiktiga
och kortsiktiga åtgärder.

Under 2018/2019 ska kortsiktiga åtgärder genomföras, till exempel ska ett utegym anläggas,
under sommaren 2018 ska SommarLund genomföra arrangemang i Genarp, bland annat vid Vattenmöllan och Länsstyrelsen i Skåne tillsammans
med tekniska förvaltningen, Lunds kommun ska
skylta om och förbättra ridstigarna i naturreservatet Risen.
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Välkomnande av nyinflyttade och nyanlända

Välkomnande av nyinflyttade
och nyanlända
Arbetsgruppen Välkomnande av nyinflyttade och
nyanlända har träffats två gånger hösten 2017
och två gånger våren 2018. Gruppens antal har
varierat men bestod inledningsvis av cirka 15
Genarpsbor, två förtroendevalda från styrgruppen och en tjänsteperson från Lunds kommun.
Fler Genarpsbor har tillkommit och det är 25-30
personer som är engagerade i arbetsgruppens
olika undergrupper.
I Genarp ska 30 bostäder byggas för nyanlända
vid Genarps kyrka. Inflyttning är planerat till
årsskiftet 2018 och 2019. Uppskattningsvis
ska då 120-150 nyanlända personer flytta till
Genarp och samtliga av dem har uppehållstillstånd i Sverige.

Vad har vi gjort?

Arbetsgruppen har dels arbetat med att planera
för olika aktiviteter och åtgärder för att kunna
välkomna nyanlända som ska flytta till och
etablera sig i Genarp vid årsskiftet 2018/2019,
men även med åtgärder för att kunna välkomna
övriga nyinflyttade. Gruppen har hämtat inspiration från nätverket Tillsammans för Dalby
som arbetar med att välkomna nyanlända till
Dalby. Gruppen började med att arbeta fram
vision, målbilder och en handlingsplan för sitt
arbete.

Visionen var:

Alla ska känna sig välkomna och trygga i Genarp

Målbilderna var:
•
•
•
•

Handlingsplanens arbetsområden var:
•
•
•
•

Bilda ett nätverk med olika grupper, till
exempel välkomstgrupp, möbelgrupp,
språkcafé, med mera.
Ta fram ett välkomstpaket till alla nyinflyttade.
Skapa möjligheter för att så många som
möjligt kan delta i olika aktiviteter i Genarp.
Att kommunens verksamheter, föreningar
och övriga aktörer i Genarp samverkar för att
välkomna nya Genarpsbor.

Under de fyra mötena har gruppen arbetat vidare
med visionen, målbilderna och handlingsplanen.
Resultatet från gruppens arbete finns nedan.

Nätverk Tillsammans för Genarp

Arbetsgruppen har bildat ett nätverk Tillsammans
för Genarp som bland annat har startat en facebookgrupp för kommunikation. I nätverket finns
också ett antal grupper som arbetar med följande:
•
•
•

Faddergrupp: Gruppen har arbetat fram
underlag till vad det kan innebära och vilka
uppgifter som ingår om en Genarpsbo vill
bli fadder för en nyinflyttad person/grupp.
Språkcafégrupp: Gruppen ska arbeta med
att utveckla de befintliga språkcaféer som
redan finns i Genarp.
Möbelgrupp: Gruppen ska organisera
insamling av möbler, husgeråd, kläder,
leksaker, med mera, som kan delas ut till
nyinflyttade. Serviceförvaltningen, Lunds
kommun lånar ut en lokal i Genarp för att
förvara sakerna.

Tillsammans med föreningar och andra
aktörer skapa ett öppet och välkomnande
klimat i Genarp.
Underlätta för nyinflyttade genom att informera om det utbud av aktiviteter som
finns och förmedla kontakter.
Våga fråga och ha en dialog med nyinflyttade
om vad de behöver hjälp med och information om.
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Projektidéer

Samverkan

Under hösten 2018 ska arbetsgruppen arbeta
fram förslag till olika samverkansformer och
aktiviteter, samt undersöka möjligheter till
extern finansiering.

Skapa möjligheter för att delta i olika
aktiviteter

Arbetsgruppen har skickat en ansökan till Lions
om bidrag till medlemsavgifter i föreningar.
Bidraget till medlemsavgifter ska kunna delas
ut till personer/nyanlända som vill gå med i en
förening för att delta i olika fritidsaktiviteter.

Välkomstpaket för nyinflyttade i Genarp

Arbetsgruppen väntar på besked från Lunds
kommun som planerar att ta fram ett välkomstpaket med information till alla som flyttar till
Lund.

Vad händer nu?

Arbetsgruppen ska tillsammans med Lunds
kommun fortsätta att planera och arbeta med
sina åtgärder/aktiviteter för att kunna välkomna
nyanlända/nyinflyttade till Genarp.

Norr om Genarps kyrka
kommer bostäder för
nyanlända att byggas.
Arbetsgruppen för nyinflyttade och nyanlända
planerar aktiviteter för
att hjälpa nya Genarpsbor att etablera sig och
känna sig välkomna.

Projektidéer för att utveckla
Lunds tätorter och landsbygd
Parallellt med Fokus Genarp har styrguppen under 2018, arbetat med ett projekt för att utveckla
projektidéer i Genarp, Veberöd, Dalby och Södra
Sandby. Projektet har genomförts med stöd av
Leader Lundaland.
Syftet med projektet har varit att hitta, inspirera
och hjälpa till att arbeta fram projektidéer, vilka
kan leda till konkreta projektansökningar som
till exempel kan lämnas in till Leader Lundaland,
Landsbygdsprogrammet, Sparbanksstiftelserna,
med flera, för att ansöka om pengar till projekten.

I förlängningen är projektets målsättning att konkreta utvecklingsprojekt kan sättas igång som kan
stärka livskvalitet, attraktion och tillväxt utanför
centralorten Lund.
Under projekttiden har ett antal idémöten genomförts i Lunds alla tätorter. Ansvariga för projektet har även hjälpt till att coacha och stötta
relevanta projektidéer under 2018.

Projektet besökte Genarp i februari månad. Några
deltagare från Fokus Genarps arbetsgrupper har
deltagit under idémötena för att arbeta fram projektidéer möjliga att söka pengar för.
Följande projektidéer har lämnats i Genarp:
•

•

Grön Retreat: Är ett projektförslag som
ska bedriva behandlingsverksamhet för långtidssjukskrivna med stressrelaterad ohälsa,
samt arbeta med förebyggande kurser.
Psykologer är knutna till projektet. Projektet
söker samarbetspartner från kommuner
och regioner för att kunna göra en ansökan
till Leader Lundaland.
Grön rehabilitering och friskvård: Är ett
projektförslag som ska fokusera på dans,
naturuppleveler, olika kurser, med mera.
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Projektidéer

•

•

•

•

•

•

Friskare med djur och musik: Är ett 		
projektförslag för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra 		
närliggande tillstånd. En ansökan håller
på att förberedas till Leader Lundaland.
Upplevelseturism i Christina Pipers
fotspår: Är ett projektförslag för Toppeladugård, samt bygden runt Genarp
inklusive de två slott som har ägts av
Christina Piper – Björnstorp och Toppeladugård. Projektet innefattar även en film
om Christina Piper. En ansökan håller på
att förberedas till Leader Lundaland.
Kultur och musik: Är ett projektförslag
om kultur och musik som kan genomföras
i 1600-talskrogen Toppe krog och i det
sexkantiga hönshuset som är ritat av
Helgo Zettervall på Toppeladugård.
Promenader runt Risen: Är ett projektförslag som rör samtal om naturens mångfald och kretslopp med efterföljande historiska föredrag i ett Skånskt café. Caféet kan
med fördel arrangeras i Medborgarhuset.
Cykelväg från Genarp till Kyrkheddinge:
Är ett projektförslag om att ansöka om pengar för att anlägga en cykelled som en del av
cykelsträckan mellan Genarp och Kyrkheddinge. Cykelsträckan går från kyrkan och
över ån vid reningsverket och är totalt cirka
800 meter. Arbetsgruppen Kommunikation
och infrastruktur arbetar med projektidén.
Belysning i Centrumparken: Är ett pro-		
jektförslag om att skapa och utveckla en
mötesplats i Centrumparken. Belysningen
kan även göra parken tryggare. Arbetsgruppen Bostäder och centrumutveckling
har diskuterat projektidén. Dock behöver
inte pengar sökas till belysning eftersom
tekniska förvaltningen ska anlägga belysning i Centrumparken 2018.

•

•

•

•

Terrass vid Medborgarhuset: Är ett projektförslag om att bygga en större terrass
utanför samlingssalen och biblioteket i Medborgarhuset. Detta för att knyta ihop parken
som sträcker sig ned till Risens naturreservat
med Medborgarhuset. Arbetsgruppen Bostäder och centrumutveckling arbetar med projektidén. En ansökan håller på att förberedas
till Leader Lundaland.
Skyttebanorna i Medborgarhuset: Är ett
projektförslag om att bygga om och modernisera skyttebanorna i Medborgarhusets
källare. Dock har skytteföreningen fått medel
för att förbättra skyttebanorna vilket innebär
att ytterligare pengar inte behöver sökas för
tillfället.
Gemensamt företagsprojekt: Är ett paket
med flera projektidéer för företag så som
gemensamma kontorslokaler, gemensam
marknadsföring, lokal TV-kanal i butikerna,
webbplattform, elektroniska tavlor och försäljning av Genarps produkter.
Skapa en danslokal med scen: Är ett projektförslag om att skapa en danslokal med
scen och bar på Gyllebo gård i en skånsk
gråstenslänga. I anslutning till lokalen kan
det även finnas gym, klättervägg, pilbågsskjutning, med mera.

Under våren 2018 och ytterligare en tid framåt
pågår uppföljningssamtal samt coachning av
projektidéer i Genarpsbygden som närmar sig
ansökansstadiet. Sluttid för projektet är därför
ännu inte bestämd.

Via Leader Lundaland och EU:s landsbygdsprogram finns det möjlighet att söka pengar
för utvecklingsprojekt.

Projektidéer

Centrumparken får ny
belysning under 2018.

Till sist – Vad händer efter
Fokus Genarp?

Sammanfattning - Resultatet
av Fokus Genarp

I mitten av maj 2018 samlades alla arbetsgrupper och styrgruppen i Medborgarhuset för att
arbetsgrupperna skulle redovisa resultatet av
sitt arbete.

Bostäder och centrumutveckling

Arbetsgrupperna har sammanlagt arbetat med
ett 30-tal aktiviteter och åtgärder under hösten
2017 och våren 2018. Här nedan följer en sammanfattning av resultatet av alla åtgärder och
aktiviteter. Vissa aktiviteter och åtgärder har
redan förverkligats medan andra kommer att
finnas på plats under 2018-2019.
Andra åtgärder eller aktiviteter är mer långsiktiga och innebär att Lunds kommun, Genarps
byalag och arbetsgrupperna ska fortsätta
arbetet tillsammans för att utveckla Genarp
till en attraktiv ort att bo, verka och leva i.
Alla Genarpsbor är varmt välkomna att engagera sig i det fortsatta utvecklingsarbetet av
Genarp. Intresserade kan kontakta Genarps
byalag på www.genarp.nu/index.php
Ett uppföljningsmöte för Fokus Genarps arbetsgrupper ska genomföras i november 2018.

Alla kortsiktiga åtgärder såsom bankomat,
belysning av Centrumparken, offentlig toalett,
upprustning av lekplatsen i Blüchers park
kommer att vara på plats i Genarp under 2018.
Förslag på områden i centrala Genarp som är
lämpliga att använda för bostadsbyggande har
lämnats vidare till stadsbyggnadskontoret.
Medborgarhuset utveckling som mötesplats
drivs vidare av arbetsgruppen via Genarps
byalag i dialog med styrgruppen, kultur- och
fritidsnämnden och servicenämnden.

Styrgruppen för Fokus Genarp har lämnat
vidare arbetsgruppens förslag om ett förslag
på planprogram för de centrala delarna av
Genarp. Mottagare är kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden.

Fokus Genarps tidiga dialog och arbetet inom
arbetsgrupperna ska fungera som underlag till
arbetet med planprogrammet.
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Kommunikation och infrastruktur

Alla åtgärder som arbetsgruppen har valt att
arbeta vidare med är långsiktiga åtgärder.
Gruppen ska fortsätta att driva arbetet med
att utveckla cykelleden mellan Genarp och
Kyrkheddinge och busstrafiken tillsammans
med Genarps byalag och i samråd med Lunds
kommun och Skånetrafiken.

Lunds kommun, tekniska förvaltningen ska
i dialog med Trafikverket besluta om vilka
långsiktiga åtgärder som ska genomföras med
utgångspunkt från gång- och cykeltrafikutredningen. Utredningens kortsiktiga åtgärder så som
asfaltering och förbättring av belysning på gångoch cykelvägar inom grönområden i Genarp, nya
vägmarkeringar och översyn av klippning av
vegetation för att få bättre sikt i korsningar ska
påbörjas under 2018 eller 2019.

Kultur, fritid och natur

Under 2018 och 2019 ska kortsiktiga åtgärder
genomföras så som att ett utegym ska anläggas
och under sommaren 2018 ska SommarLund
genomföra arrangemang i Genarp, bland annat
vid Vattenmöllan. Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Lunds kommun, tekniska förvaltningen, ska skylta om och förbättra ridstigar i naturreservatet Risen.

Välkomnande av nyanlända och
nyinflyttade

Arbetsgruppen ska fortsätta att planera och
arbeta med sina åtgärder och aktiviteter under
2018 för att kunna välkomna nyanlända och
nyinflyttade till Genarp.
Åtgärderna och aktiviteterna är:

• Nätverket Tillsammans för Genarp har
bildats och nätverket har i sin tur bildat 		
tre undergrupper: Faddergrupp, Språk-		
cafégrupp och Möbelgrupp.
• Samverkan mellan Lunds kommun, föreningar och övriga aktörer i Genarp för
att välkomna nyinflyttade till Genarp.

• Skapa möjligheter för nyanlända och nyinflyttade att delta i olika aktiviteter i
Genarp.
• Välkomstpaket för nyinflyttade

Arbetsgrupperna samlades
i maj 2018 för att redovisa
resultatet av sitt arbete samt
berätta vad man kommer att
arbeta med framöver.
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