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Fokus Genarp - minnesanteckningar från 
uppföljningsmöte den 20 november 2018 
 

Närvarande  
Ett 30-tal deltagare från de olika arbetsgrupperna. 

Från styrgruppen: Björn Abelson (S), Rita Borg (S), Camilla Neptune (L), 

Elsa Christersson (MP). 

 

 

Mötets syfte 
Kent Petersson, ordförande i Genarps byalag och Magdalena Titze, 

projektledare i Lunds kommun hälsar välkomna. Projektet Fokus Genarp 

avslutades i maj 2018. Syftet med uppsamlingsmötet är att samla ihop hur 

arbetsgrupperna går vidare i sitt arbete och hur förslagen som kommit fram 

i projektet tas vidare i kommunen och hos andra berörda parter.  

 

 

Arbetsgruppen Välkomnande av nyanlända och 
nyinflyttade presenterar – vad händer nu 
Redan nu bor några nyanlända familjer i Genarp och under 

våren/sommaren 2019 kommer inflyttning att ske i de 32 bostäderna som 

byggs norr om kyrkan. 
 

Gruppen vill underlätta för nyanlända medmänniskor och det finns: 

 

 Välkomstgrupp/faddergrupp  

 Språkcafégrupp - träning i svenska för nyanlända tillsammans med 

andra Genarpsbor i samtal med fika.  

 Möbelgrupp - samlar ihop till nyanländas basbehov av möbler, 

husgeråd, leksaker m.m.  

Gruppen tar gärna emot fler som vill engagera sig. Man kan anmäla 

intresse genom FB-gruppen Tillsammans för Genarp. 

Ett tips från gruppen är Anställd privat, en e-tjänst som matchar 

privatpersoner som vill köpa en tjänst och nyanlända, ungdomar eller 

pensionärer som vill jobba extra.  
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Arbetsgruppen Kultur, fritid, natur och näringsliv 
presenterar – vad händer nu 
Föreningen Genarps rid och körsällskap har bildats och har fortsatt dialog 

med kommunen och Länsstyrelsen bl a om ridvägar.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att ett utegym är beställt och ska 

stå på plats runt årsskiftet. Det ska ligga vid idrottsplatsen.  

 

Friluftslivet är Genarps styrka – gruppen har föreslagit att ett Fritidscenter 

ska skapas vid Ekevallen med exempelvis cykeltvätt, korthålsbana, 

parkourcenter och stugor. Frågan är hur förslaget kan tas vidare? 

Styrgruppen, Björn Abelsson, föreslår att gruppen kan tillskriva 

kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden och 

presentera idén. Ett annat förslag är att gruppen söker pengar från Leader 

för att göra en förstudie där idén kan utvecklas ytterligare.  

 

Arbetsgruppen Kommunikation och infrastruktur 
presenterar - vad händer nu 
Arbetsgruppen har framför allt fokuserat på att ta fram förslag på bättre 

bussförbindelser och en cykelväg till Lund via Genarp-Ättarp-

Kyrkheddinge.  

 

Bussförbindelser: 

 Gruppen har tagit fram förslag på anvisning om hur man ska göra 

om man missar sin anslutning och skickat dessa till Skånetrafiken 

som har satt upp anvisningen i busskuren.  

 Gruppen har lämnat sitt förslag på linjeföring för linjerna 162 och 

172 och förändring i turtätheten till Skånetrafiken. Något möte med 

dem har ännu inte kommit till stånd. Hur kan man komma vidare? 

Svar från styrgruppen, Björn Abelsson. Detta är främst en fråga för 

Skånetrafiken. Det arbete som arbetsgruppen har gjort ligger till 

grund för Lunds kommuns fortsatta dialog med Skånetrafiken. 

 

Cykelvägen: 

 Gruppen har varit i kontakt med olika markägare och med Esarps 

byalag. Ingen positiv respons så här långt. 

 Pengar ska sökas för att utveckla förslaget i en förstudie. 

 Synpunkter har lämnats till Lunds kommuns cykelstrategi. 

 

En viktig fråga är att gång- och cykelvägen längs Heckebergavägen inte är 

trafiksäker. Detta är angeläget eftersom många barn cyklar till Ekevallen. 

Hur går det med detta? Svar från styrgruppen; Camilla Neptune via 

tekniska förvaltningen: Under sommaren genomfördes en gång- och 

cykelutredning i Genarp och förvaltningen har hög prio på detta. 

Trafikverket har det största ansvaret men kommunen trycker på och ska 

lyfta frågan än en gång vid framtida dialog med Trafikverket. Hela 

utredningen omfattar även andra trafikfarliga områden i Genarp 

https://www.lund.se/globalassets/lund.se/kom_pol/sa-har-arbetar-vi-

med/fokus-genarp/pm-genarp-trafikutredning-180122.pdf 

https://www.lund.se/globalassets/lund.se/kom_pol/sa-har-arbetar-vi-med/fokus-genarp/pm-genarp-trafikutredning-180122.pdf
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/kom_pol/sa-har-arbetar-vi-med/fokus-genarp/pm-genarp-trafikutredning-180122.pdf
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Arbetsgruppen Bostäder och centrumutveckling 
presenterar - vad händer nu 
Gruppen har lämnat åtgärdsförslag i projektets slutrapport. Detta är 

genomarbetat och ska inte utökas. De har sedan skickat en 

genomförandestrategi till styrgruppen och även tillskrivit kommunstyrelsen 

med input inför budgetarbetet och inväntar svar från kommunen på – vad 

händer nu. 

 

Åtgärderna kommenteras: 

 

 En bankomat är sedan sommaren 2018 på plats i centrum.  

 

 Centrumparken. Enligt tekniska förvaltningen ska åtgärder i 

belysningen genomföras inom kort. 

 

 Vad gäller den offentliga toaletten så meddelar styrgruppen; 

Camilla Neptune via tekniska förvaltningen, att den ska ligga i 

centrala Genarp och beräknas stå klar under 2019. Förvaltningen 

har fått backa på den långt gående planeringen av placering vid 

Ekevallen (nytt bygglov m.m) och därför har det dröjt. 

 

 Medborgarhuset. Vissa åtgärder såsom byte av ventilation är gjord 

men mer behövs göras. Serviceförvaltningen arbetar med frågan. 

Byalaget vill bygga ett trädäck längst långsidan på huset och har 

sökt medel från Leader. Ett avtal från fastighetsägaren, Lunds 

kommun, ska bifogas ansökan. Besked ges från kommunkontoret 

att detta avtal ska skickas snarast. 

 

 Kommunalt planprogram. Styrgruppen, Björn Abelsson, meddelar 

att byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 

ta fram ett planprogram för Genarps centrum. I arbetet ska de 

synpunkter och förslag som framkommit i Fokus Genarp beaktas 

och en fortsatt dialog ska hållas med Genarpsborna. Arbetet ska 

påbörjas under 2019 och ett planprogram bör kunna antas 2020.  

Sammanfattning och gemensam diskussion 
Ett stort engagemang och genomarbetade konkreta förslag har tagits fram i 

arbetet med  Fokus Genarp. 

 

 Hur kan vi säkerställa att arbetet med de förslag på åtgärder som 

togs fram i Fokus Genarp fortsätter även nu när projektet är slut? 

 

Svar från styrgruppen: 

De nya nämnderna och den nya styrgruppen för utvecklingen av 

tätorterna utanför staden tillträder den 1 januari 2019. 

Kommunkontoret säkerställer att information ges om de förslag 

som togs fram i Fokus Genarp så att arbetet kan följas upp i 

respektive nämnd. 
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Svar från Byalaget: 

Byalaget har bokat in möten med kommunledningen där de kommer 

att följa hur det går med de olika åtgärderna. 

 

 Blir det fler uppföljningsmöte för att säkerställa en kontinuitet i 

arbetet?  

 

Svar från styrgruppen: 

Inget är bestämt men Björn Abelsson lovar att lyfta detta önskemål i 

den nya styrgruppen, även från styrgruppens sida är det önskvärt att 

följa det fortsatta arbetet med att utveckla Genarp.  
 


