Protokoll stormöte
Plats:Medborgarhuset Genarp
Datum: 2019-09-24
Tid: 18.30-21.00
Närvarande: 150+20 Genarpsbor i lokalen
Styrelsen o valbereddningen; ordförande Kent Petersson, sekreterare Lars Wide,
kassör Camille Abou Abdallah, ordinarie ledamot Sven-Erik Sahlée, Per Sköld,
suppleant Erik Ahlström Hammenhög, Mats Hulteen, Stig Andersson, valberedning
Kent Nilsson, Christa Jonsson, Jenny Lindén.
Sekreterare: Mats Hulteen
Moderator: Lars Wide

Stormöte Genarps Byalag 24 september 2019
•

Ordförande Kent Pettersson inleder mötet med att hälsa de ca 170
deltagarna välkomna samt informerade i stora drag om vad Byalaget
driver för frågor. Byalaget har fyra möten per år med de politiska styret
samt två möten per år med oppositionen. Tre veckor före mötet äger
rum skickar Byalaget in en agenda med frågor man önskar att ta upp
och få svar på.

•

Moderator vid mötet är Lars Wide och han konstaterar att det är i
lokalen som det är på Djurgårdens hemmamatcher - Fullsatt ! !

•

Gator, cykel samt gångbanor – Per Sköld informerar om att
cykelbana saknas på Heckebergavägen. Många av byns ungdomar
använder sig av Heckebergavägen för att komma till och från
Ekevallen. Parkeringen vid Ekevallen är undermålig och här har vi blivit
lovade förbättring men inget har i dagsläget förbättrats. Markering för
gångbana saknas på de flesta gatorna i byn.

•

Cykelgruppen - Information om cykelgruppen ges av Tommy
Petersson. Genarp är den enda tätort i Lunds kommun som inte har
cykelväg till Lund. Målet är att få en säker cykelväg till Kyrkheddinge.
Det finns två förslag till detta och tekniska förvaltningen ska utreda
detta.
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•

Bussförbindelse - Karin Berg informerar om arbetet med att få bättre
bussförbindelser till och från byn.

•

Fribyggartomter- Lars Wide informerar om fribyggartomter. De
politiska partierna har olika åsikter om huruvida mark till tomter ska
skapas. Tiden för översiktsplanen för Åbron har löpt ut och detaljplanen
för Kuylenstierna har ändrats sedan LKF köpt tomterna. Ett önskemål
är att det blir en fortsättning på Omvägen runt Genarp så den tunga
biltrafiken inte passerar genom byn.

•

Fokus Genarp - Lunds kommun släpper Genarp och går vidare till
Södra Sandby. Byalaget har skrivit en skrivelse till Lunds kommun om
att ta höjd i budgeten för upprustning av centrumparken, offentlig
toalett, upprustning av medborgarhuset samt bättre bussförbindelser.

•

Genarpsdagarna - Kent Nilsson från Lions tackar för att så många
Genarpsbor deltog på Genarpsdagarna 2019. Det behövs fler som
engagerar sig i dessa dagar. Enligt Kent blir det tuffare och tuffare för
varje år att få arrangemanget att gå ihop sig ekonomiskt. Alla insatser
är värdefulla!

•

Skola - Kent Pettersson informerar om att Byalaget ska ha möte med
rektorerna på skolorna och förskolorna den 4 oktober. Detta med
anledning av att det blir fler elever och större klasser.

•

Polis och säkerhet - Polismyndigheten har möte med representanter
från Genarp, Dalby och Södra Sandby en gång per år. I dagsläget finns
ingen plan på närpolis. Kent Pettersson tar tillfället i akt och tackar
Peter Hedberg för sin förtjänstfulla insats i sökandet kring en person
som gått vilse på Risen.

•

Engagemang i Byalaget - Kent Petersson önskar att fler engagerar sig
i Byalaget och gärna lite yngre ”förmågor”. Kent gav exempel på vad
Byalaget har åstadkommit under åren.
Per Sköld ställer en fråga till deltagarna på mötet; Finns det intresse
för medlemskap i Byalaget? Detta ställde deltagarna sig positiva till.

•

Frågestund
* Bussförbindelser; Många önskar att kunna åka kollektivt.
* Trottoarer på Kyrkovägen; Uppföljning kring detta kommer under
oktober 2019.
* Gatubelysning mellan Ekevallen och Heckebergaskolan bör bli bättre.
* Gamla Medborgarkontoret; önskemål att bygga om till bostäder
* Upprustning runt idrottshallen
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•

Företagsgruppen - Gunnar Ottosson berättar om att gruppen bildades
2016 och i dagsläget är det 51 företag som ingår. Gunnar presenterade
Årets företagare - Jeanette Persson. Jeanette driver företaget Språkom
och övertog vandringspriset från förra årets företagare; Sven-Erik
Sahlee.

•

Nattvandring - Jöns Danelius informerar om hur nattvandringsgruppen
arbetar. I dagsläget är de 20 personer som nattvandrar men fler
behövs.

•

C4 hus – Morgan Johansson från C4 hus hade tyvärr inte möjlighet att
närvara vid detta möte men Lars Wide presenterar deras plan. Planen
är att bygga 160-200 bostäder vid västra infarten till Genarp.

•

Mötet avslutas - Kent Pettersson tackar deltagarna på mötet och
avslutar kvällens möte.
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