Protokoll Tekniska Nämnden
Plats: Träffpunkten
Datum: 2019-08-19
Tid: 19.00-21.00
Närvarande: Ordförande Kent Petersson, Suppleant Per Sköld, Jan Annerstedt
Sekreterare: Per Sköld

Minnesnoteringar Genarps Byalag och ordförande i Tekniska Nämnden Lunds
kommun, Jan Annerstedt.
1. För att kunna nå ut på mot marknaden tog Jan på sig att med kommunens nya
kommunikationsansvarig inom en månad ta fatt i att vårt budskap om tätorten
får en betydlig proffsigare framtoning på kommunens hemsida gällande text,
bild mm för att stärka den positiva utveckling som är på gång i full kraft.
Liknade ska sedan ske på övriga tätorter inom kommun.
2. Vi framförde att vi är mer än frustrerade att det tar så lång tid innan vi får svar ,
på skrivelser och mail, om vi överhuvudtaget får svar. Vi gav ett antal ex + att
KS uppmanat nämnden att reagera och agera i olika frågor men där det allt för
oftast har stannat hos tjänstemän. Jan förstod situationen o lovade att så långt
han kan verka för snabbare återkoppling och ville ha besked om o när vi inte
var nöjda med nämnden agerade.
3. Genom vårt arbete via Fokus Genarp ligger också ansvaret på Byalaget då vi
har tillsammans med kommunen sagt att vi agerar ihop. Då behövs att
kommunikationen blir tydligare och bättre.
4. Cykelväg diskuterades ingående och Jan stöder arbetsgruppens förslag och
kommer på onsdag på nämndens möte att förespråka förslagna
inriktningsbeslut.
5. Jan följer upp statusen på hur LKF är klar med detaljplaner för byggnation
som vunnit laga kraft.
6. Jan stämmer också av med Klas Svanberg i frågan.
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7. Bergs Blommor kommer att komma ut på marknaden inom kort på ca 10 000
kvm vilket borde vara en bra möjlighet för kommunen att ta ett proaktivt grepp
för att kunna styra och ha handlingsutrymme för framtid för både
serviceinrättning, skola eller bostäder.
8. Aspholmen 13 vid Coop behöver ny detaljplan.
9. Pendelparkering vid Solhem med 14 platser bör verkställas per omgående.
10. Kontaktperson för respektive nämnd efterfrågades.
11. Samordning av alla typer av underhåll av grönytor, vaktmästeri mm borde vara
en stor möjlig effektivitetåtgärd som resulterar lägre kostnad för kommunen
och dess innevånare.
12. På frågan vilket eller vilka Mål inom 3- eller 5 år som finns för Genarp sett ifrån
Tekniska nämndens sida. Svaret blev att man påbörjat att skapa
”Utvecklingsmål”. Jan återkommer när nämnden hunnit jobba igenom denna
nya arbetssätt.
13. Jan tog på sig att ta reda på hur statistiken ser ut och sett ut gällande
nybyggnation i förhållande till storlek per ort och åldersstruktur på innevånarna
i hela kommunen. Vi var överens att nuvarande starka förskjutning till Lund
stad inte gagnade hela Lunds kommun.
14. 27/8 kommer Jan på möte med Skånetrafiken att följa upp hur statusen är på
både idéen att låta Buss 172 köra upp till Dalby och sen vända om utöver att
informera om den satsning som ny görs på att utveckla Genarp.
15. Jan tog på sig att driva fråga att växla ägandeförhållande gällande Kyrkvägen
kontra Genvägen.
16. Att medborgarhuset olika nämnder möts för att tillsammans verka för att
genomföra hela eller delar av 14 punktersprogrammet som framkom i arbetet
med Fokus Genarp var ett förslag från Jan.
17. Ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn och en attraktivare
Centrumpark.
18. Att säker cykel- och gångtrafik prioriteras.
19. Nästa möte den 3 oktober kl. 15,00

Vid noteringarna Per Sköld
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