
 1 

 
 

  

 
Protokoll månadsmöte 

  
 Plats:Träffpunkten Genarp  
 Datum: 2019-08-08  
 Tid: 19.00  
   
Närvarande: Kent Petersson, Lars Wide, Per Sköld, Stig Andersson, 
Arne Olsson, Siv Andersson, Sven-Erik Sahlée, Peter Hedberg (L),  
Karin Wrammerfors (L), Gunnar Andersson, Siv Andersson, Karin Berg, 
Tommy Petersson, Johan Narfström (L) 
  
 
 
Ordförande: Kent Petersson (KP) 
Sekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 

Ordförande hälsar alla välkomna och väldigt roligt att så många kan komma. 
Extra roligt är det eftersom tre Genarpsbor på mötet även är aktiva politiker i 
Lunds kommun varför Byalaget hoppas på extra fart i vissa frågor.  
 
1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 190613 

Ansvarig Uppgift Deadline 
Alla Tar fram eget skriftligt förslag på Byalagets; Vision, Syfte, Mål och  

arbetsfördelningar. 
Nu har två förslag har inkommit. Sammanställning görs vid nästa 
styrelsemöte. 

V.27 

Alla Funderar på hur bevakning av nämnder kan ske och 
engagemang. 
Kommer tas upp under dagens möte. 

V.32 

Kent Gör förnyad inbjudan till politiker och tjänstemän på kommunen 
för rundvandring. 
Kommer tas upp under dagens möte. 

u sommaren 

Kent Kontaktar oppositionen för uppföljningsmöte den 5/9 -19 kl 13.00. 
Väntar svar från politiker. 

ASAP 

 
2. Sommarens händelser i byn 

Diskussioner fördes angående sommarens skadegörelse, inbrott och 
nedskräpning där alla anser att trenden ökat markant den senaste tiden. En 
känsla och viss input säger att det är personer från andra byar/städer som 
kommer hit eftersom det är låg polisnärvaro. Inga konkreta förslag kom fram 
mer än att Gunnar A ansåg att man bör göra en skrivelse till kommunen för att 
lyfta problemen. Peter H lovar att lyfta frågan i Kultur & Fritidsnämnden och 
Karin W tar också upp det i Socialnämnden. 
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3. Nytt datum för rundvandring med politiker och tjänstemän 
Byalaget beslutar om att göra ett nytt försök att bjuda in politiker och 
tjänstemän för rundvandring i byn och visa hur fin den är. Det ska inte lyftas 
upp problem eller möjligheter vid tillfället utan bara ge en neutral bild av 
Genarp. 
 
Ny tidpunkt är två olika dagar att välja på under V40 där det finns 20 plaster 
per dag. Peter H informerar internt i kommunen när ny inbjudan är skriven. 
 

4. Arbetsgrupp cykel / buss 
Tommy Petersson (cykel) berättar att kommunen/Reg Skåne har ett förslag på 
sträcka för cykelbana men beslut kommer skjutas upp och eventuellt kan 
arbetsgruppens förslag få gehör. Ett problem i handläggningen av cykelväg är 
att den även går genom Staffanstorps kommun där medborgarna / politikerna 
kanske inte ser syftet så klart som Lunds kommun. 
När diskussionen är inne på hur cykelbanan ska dras nämner Gunnar A att 
sådana utredningar måste göras av tjänstemännen. Cykelgruppen har gjort ett 
jättebra jobb och kämpat hårt men kommunen kan inte lägga över ett sådant 
stort ansvar och arbetsuppgift för en sådan här stor sak på medborgarna. 
 
Karin B (buss) berättar att det inte hänt så mycket och att de väntar svar från 
Marie Karping. Även förslaget om att dra om en linje för att effektivisera har de 
heller inte fått ngt svar på. Men helt klart är Genarp en lågt prioriterad ort vilket 
leder till att alla måste ha två bilar och byn blir mindre attraktiv att flytta till för 
de som vill åka buss till jobb och skola. En annan stor aspekt är att fritidcykling  
inte blir så lätt eller säker eller. 
 
Johan N tar på sig uppgiften att följa upp status på bussfrågan. 

 
 

5. Status Genarpsdagarna 
Sven-Erik S drar i korta drag att allt är under kontroll men stämmer av med 
några om deras arbetsuppgifter. Byalaget är ålagda att sälja lotter varpå Kent 
P ska fördela vilka som ska stå och sälja lotter och när.  
 
 

6. Status på ansökan om pengar för medborgarhuset 
Kent väntar svar fån Ivar Sjögren på hur ärende går. Camilla Neptun är till viss 
del insatt i projektet. 
 
 

7. Fördelning av utdelningsområde för trycksak 
Efter mötet ska områden fördelas för utdelning. 
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8. Status Stormöte 24/9 
Per S berättar i korta drag om kommande Stormöte där nästan allt är klart 
förutom att agendan inte är helt spikad. Skolklass eller idrottsförening kommer 
tillfrågas för eventuellt försäljning av mat / dryck. 
 
 

9. Frågeställningar till möte med tekniska nämnden 
Gunnar A, Per S och Kent P sammanställer frågor. 
 
 

10. Info om mötet med C4 Hus & boendepotential 5-10 år 
Kortare presentation görs av Lars W om kommande bostadsområdet som C4  
Hus kommer att bygga väster om Genarp i höjd med västra rondellen. 

 
 

11. Bevakning av nämnder 
Per S lyfter frågan igen om vilka som skulle kunna hjälpa till att följa upp vad 
som händer i olika nämnder. Inga nya intressenter men idén är god tycker 
alla. 
 
 

12. Plan och status på Skol/-förskolegruppen 
Ingen deltagare från arbetsgruppen var närvarande. 
 
  

13. Möte med rektorer 
Med anledning av oroligheterna i skolorna, avhopp från lärare och extremt 
stora klasser vill Byalaget få en tydligare bild från rektorerna, varför nu Kent P 
kommer kalla till möte med respektive ansvarig. I vissa situationer upplevs det 
som helt under kontroll och från andra hör man en helt annan bild. 
 
 

14. Status Byalagets Syfte, Mål, Vision och arbetsfördelning  
Endast två inkomna förslag finns varför det hade varit bra med mer input. 
Sammanställning kommer göras vid nästa Styrelsemöte. 
 

 
15. Övrigt 

Johan N lyfter frågan om olika vägar och huvudleder runt omkring Genarp. Det 
råder tydligen oklarheter där bla Björnstorps Torg är en oklar plats. Önskan 
från många är tydligare skyltningar. Peter H tar tag i frågan om en önskan att 
huvudleder ska specificeras.  
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Övrigt (forts.) 
 
Per S ställer en fråga om eventuellt bygge av lekplats i Björnstorp varpå Peter 
H svarar att oklarheter råder om tilltänkt och önskad plats. Även oklarheter 
råder om ägandeförhållande om fd skola som ska säljas av kommunen. Om 
de nu kan göra det ifall de inte är lagfaren ägare. 

 
 

16. Nästa möte 
Nästa möte 12 september kl 19.00 Träffpunkten. 

 
Mötet avslutas  
 

 
Actionpunkter 

Ansvarig Uppgift Deadline 
Karin 
Wrammerfors 

Lyfter frågan om problematiken i Kultur &Fritidsnämnden med den 
ökade skadegörelsen och önskar förslag på åtgärder. 

190912 

Peter Hedberg Lyfter frågan om problematiken i Socialnämnden med den ökade 
skadegörelsen och önskar förslag på åtgärder. 

190912 

Lars Wide Skickar inbjudan på rundvandring till Peter Hedberg ASAP 
Peter Hedberg Bjuder in politiker o tj.män till rundvandring. ASAP 
Johan 
Narfström 

Kollar upp med kommunen och Region Skåne om busslinjer och 
turtätheter. 

190912 

Kent 
Petersson 

Gör schema för vilka som ska stå och sälja lotter Hyfsat ASAP 

Lars Wide Frågar skolklass / idrottsförening intresse för matförsäljning 24/9 ASAP 
Peter 
Hedberg 

Följer upp oklarheter m huvudleder runt Genarp. 190912 

 
	


