Protokoll månadsmöte
Plats:Träffpunkten Genarp
Datum: 2019-10-10
Tid: 19.00
Närvarande: Kent Petersson, Lars Wide, Per Sköld, Stig Andersson,
Arne Olsson, Sven-Erik Sahlée, Peter Hedberg, Gunnar Jönsson, Tommy Petersson,
Kent Nilsson, Christa Jonsson, Erik Ahlström-Hammenhög, Mats Hulteen, Jimmy
Berlin,

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 en Genarpsbo på mötet även är aktiv politiker i Lunds
kommun varför Byalaget hoppas på extra fart i vissa frågor.
1. Återkoppling av Stormötet 24 september.
LW inleder med att Stormötet va uppskattat av alla, välplanerat och
genomfördes enligt plan. Det som skulle kunna göras bättre var tydligare
skyltar till stolparna. Många kände dock till stormötet tack vare folder och
Facebook.
Per och Kent instämmer och var nöjda. Har fått mkt återkoppling från
Genarpsborna att det va bra och intressant.
2. Återkoppling politikermöte Jan Annerstedt 1 okt.
Inga större nyheter från mötet med Jan Annerstedt. Kommunens hemsida ej
ändrad enligt löfte med handskak. Han tog dock med sig massa frågor och
skulle följa upp. Diskussioner fördes om byggherredialog och Åbron.
3. Ställningstagande om rundvandring med politiker och tjänstemän 2020.
Någon politiker hade anmält sig till rundvandringen V40 men ställdes in pga
bristande intresse. Nytt försök till våren ska göras men köra en halv dag
istället. Peter Hedberg stämmer av internt hur man når ut i organisationen.
Anmälan måste diarieföras så att den kommer in i systemet. Till nästa
månadsmöte spikar vi genomförandet och marknadsföringen.
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4. Arbetsgrupp cykel / buss
Cykel
Angående cykelvägar så hänvisade gruppen till Tekniska nämndens protokoll
från 17 sept där de beslutade,
• att förvaltningen får i uppdrag att samarbeta med Staffanstorp och i
samråd med Trafikverket utarbeta ett kostnadseffektivt förslag på ett
trafiksäkert cykelstråk från Genarp via Esarp till Kyrkheddinge, samt
• att prioritera ett cykelstråk via Kyrkheddinge mot Lund i stället
för cykelstråket Genarp-Ättarp-Dalby.
Vi har även till Maria Carping, trafikingenjör på tekniska förvaltningen, framfört
att vi önskar kunna bidra och medverka/påverka på något sätt. Vi vill även
veta vem som kommer att driva frågorna kring cykelstråket ovan för att kunna
ha kontakter och samarbeta.
Buss
Angående busstrafiken pratade Tommy om problemet med de orimligt höga
biljettpriserna till Dalby efter införandet av nya zongränser.
Vi har via Maria Carping skrivit till ansvarig för kollektivtrafiken i Lund och vill
att denne tar tag i frågan tillsammans med Skånetrafiken.
Tekniska nämnden gav i protokollet från 17 sept förvaltningen i uppdrag,
• att inför nästa möte med Skånetrafiken i Kollvision 2020 förbereda
samtal om bättre organiserad trafikering av bussar till och från Genarp
med exempel från vårt Lundaförslag (”Kollektivtrafik Genarp”).
• samt att kommunledningen skall bli mer offensiv i diskussionerna med
Skånetrafiken och föra en diskussion om hur man med gemensamma
ansträngningar kan öka busstrafikutbudet och bussresandet.
Vi har även till Maria Carping framfört att vi önskar medverka i arbetet och
vara någon slags bollplank. Vi vill också få lite info längs vägen så att
Genarpsborna inte tappar sugen i väntan på bättre busstrafik.
Förslag kom att bjuda in Kirsten på Skånetrafiken
5. Återkoppling Genarpsdagarna (GD)
Kent Nilsson berättar att Lions resultat är för dåligt och GD måst ha andra
resurser (människor och pengar) för att kunna genomför GD. Diskussioner
fördes på alternativa platser och lösningar. Reklamintäkterna måste ökas och
hitta nya möjligheter. Kent N får tips om C4-Hus och ska följa upp dessa. Erik
A-H kollar upp sina kontakter på engagemang i GD. Byalaget (Kent o Lars)
ska träffa Lions för nya förslag. LW lägger ut krok på Facebook.
6. Plan och status på Skol/-förskolegruppen (Erik A-H & Jenny Lindén)
Har inte kommit långt i arbetet men fått två pers, vid Stormötet, som vill hjälpa
till och engagera sig. Besparingar på skolorna kommer komma 2020. Erik ska
börja få fart på gruppen och få in medlemmar.
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7. Återkoppling möte med rektorer
Kent och Per träffade rektorer för två veckor sedan och fick bilden av att
skolorna inte hade så mkt problem. Häckebergaskolan var full och Genarps
Skola hade 40 platser kvar. Karin (rektor HBS) har dock lyft problematiken om
att det är trångt men inget gensvar från politiker / Barn- och Skolnämnden.
Mötesdeltagare får dock signaler om att lärarna ser stora problem och
överfulla klasser.
Rektorerna säger att det svårt att få vikarier då det är svårt att ta sig ut till
Genarp med buss. Alla har ju inte bil. Eventuellt kan ett separat stormöte
arrangeras för skolfrågor. Dock behövs mer fakta på bordet.
8. Bus i byn
Mats H berättar om den stora bilträffen som nyligen varit på Coops parkering
där polisen kom. Inga större skillnad gjordes. Mycket fylla, många mkt unga
som var fulla, körningar på gräsmattor och race på Häckebergavägen. Ett
förslag på lösning skulle vara att fastighetsägaren satte skylt om
parkeringsförbud nattetid.
9. Övrigt
Peter Hedberg berättar att (L) vill försöka utöka säsongen på badet eftersom
Genarps skolor får betala rätt mycket för att bedriva simundervisning efter
säsongen. Lunds skolor slipper detta pga Högevallsbadet är öppet året runt.
Peter berättar också att Skatepark ska upp i Kultur- och Fritidsnämnden.
Gunnar Jönsson berättar att ett ärende är skickat till Servicenämnden och
poängterar vikten av att få / kräva ett diarienummer. Annars kan skrivelser lätt
komma bort och tappa effekt.
Gunnar vill lyfta att det finns ett medborgarförslag om att önskan / förslag om
att bygga ett badhus i de östra kommundelarna. Där bor 23% av kommunens
befolkning och har inget inomhusbad.
Samtal fördes på om / hur Byalaget ska delta i Jul i Genarp där det beslutades
om att Byalaget kommer stå på Sahlées parkering. Mer upplyst och gott om
plats. Olika idéer dök upp men kommer spikas till nästa månadsmöte.
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(forts.)
GFG kommer tillsammans med LAVI-gruppen ha en företagsträff där de
bjuder in de nyanlända Genarpsborna för att visa vilka företag som finns och
eventuellt anställa personer. GFG och LAVI-gruppen har även arrangerat ett
möte för att hjälpa till med att skriva CV till de nyanlända.
Stig meddelar att Träffpunkten stängs ca 15 december.
10. Nästa möte
- Nästa möte 14 november kl 19.00 Träffpunkten.
- Möte den 12 dec blir på Lars Christoffers väg i nya Solhem.
Mötet avslutas

Actionpunkter
Ansvarig
Peter Hedberg
Kent Petersson
Erik Ahlström-H
Kent Nilsson
Lars Wide

Uppgift
Kolla med (L) hur man når ut i org med anmälan till rundvandring
i Genarp 2020.
Bjuda in Kirsten på Skånetrafiken
Kollar upp sina kontakter på engagemang i GD.
Kolla upp spons fr C4 Hus
Lägger ut på FB att resurser behövs till GD

Deadline
191114
191114
191114
191114
191114

4

