Protokoll månadsmöte
Plats:Träffpunkten Genarp
Datum: 2019-11-14
Tid: 19.00
Närvarande: 42 personer
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lars Wide (LW)
Ordförande hälsar alla välkomna och väldigt roligt att så många kan komma.
1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 191010
Kommer enligt punkt 3.
2. Synpunkter på bygget C4 Hus?
Kent Petersson läser upp att planerings- och projektprocessen går enligt plan
tillsammans med Lunds kommun och kommer komma ut på samråd.
Inga av mötesdeltagarna har några invändningar ang C4-Hus.
3. Rapportering ang nämnders verksamhet
• Byggnadsnämnden - Per Sköld och Lars Wide
Det finns inga ärenden eller protokoll som gäller Genarp i nuläget. Det
går heller inte att få läggas in i kommunens maillistor av ett allmänt
intresseskäl. Endast om man är berörd / delaktig i ärendena.
•

Vård- och Omsorgsnämnden - Stig Andersson
KPR-kommer gå på möte ang vårdmottagning för de östra
kommundelarna.

•

Servicenämnden (SN) - Kent Petersson
Byalaget hade möte med SN och Kultur- och fritidsnämnden där fokus
skulle vara diskussion om Medborgarhuset och dess upprustning enligt
Fokus Genarps förslag. I slutrapporten står att nämnderna ska ta Fokus
Genarp i beaktning i sitt arbete. Detta har inte gjorts eftersom de två
nämnderna inte har avsatt pengar. De säger att alla fastigheter måste
gå +/- noll. Byalaget påpekar dock att det måste marknadsföras mer
från kommunen att man kan hyra Medborgarhuset.
Kultur- och fritidsnämnden önskade en vision för Medborgarhuset från
Byalaget vilket Byalaget ska återkomma med.

1

•

Tekniska nämnden - Kent Petersson
En mötesdeltagare berättar om ett möte han har deltagit i och som
genomförts av Tekniska nämnden. Kommunen har fördelat budget
enligt följande:
* 10Mkr Centrumutveckling Lund C
* 2Mkr Avfart till Ideon
* 20Mkr Cykelväg pendlarstråk
* 3Mkr Östra kommundelarna (totalt)

•

Skol- och utbildningsnämnden - Erik Ahlström-H. o Jenny Lindén
Jenny har försökt ringa skolnämnd men kommer aldrig fram utan är
uppmanad att skriva ett fysiskt brev för att lämna sina synpunkter.
Skollokalerna i kommunen är inventerade för att se om det finns ledig
platser. Häckebergaskolan är överfull och Genarps skola har några
platser kvar. Alla nyanlända har inte flyttat in än så allt förväntas vara
fullt. Jenny har även ställt fråga till Philip Sandberg ang varför luncher
serveras kl 10.30 vilket är för tidigt.
Inga resurser finns till särskilt stöd vilket kommunen är, enligt lag,
skyldiga till att ordna. På någon av skolorna söker de fyra tjänster.
Erik meddelar att skolan haft möte angående de 50
kränkningsanmälningar som finns skolorna. I kommunen har även brott
mot skolplikten ökat från 25st till 90st.
Jenny meddelar att förskolorna är fulla i Veberöd så de kommer hyra in
bussar där verksamheten ska bedrivas.

•

Kultur- och Fritidsnämnden - Sven-Erik Sahlée o Arne Olsson
Skatepark diskuteras i nämnden men markupplåtelse saknas och hur
underhållet ska skötas.
Jenny flikar in att arrendeavtalet är uppsagt mellan markägaren vid
idrottsplatsen och kommunen där kommunen ska återställt mark före
31/12 2019.

4. Bus i byn
Polisen var inbjuden till mötet men hade genomgång av ngn verksamhet men
skulle återkomma med tid då de kan komma ut och berätta om
samhällssituationen i Lunds kommun.
Per Sköld föreslår att ungdomar ska bjudas in för diskussion av problem och
deras behov. Ingen vill ta tag i förslaget.
En kvinna på mötet berättar om obehaglig situation hon var med om, då hon
åkte buss från Malmö vid 21-tiden där 4-5 ungdomar förde mycket väsen
längst bak i bussen. Hon kände ej igen ungdomarna från Genarp. Efter ett tag
börjar de röka i bussen men hörsammar inte busschaufförens uppmaning att
släcka cigaretten. Bussresenärerna ber chauffören ringa polisen men
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chauffören svarar att det inte är lönt eftersom Polisen inte kommer. Kvinnan
på mötet hoppas att ungdomarna ska kliva av i Staffanstorp men de fortsätter
till Genarp. Hon vågar då inte gå hem utan sätter sig i busskuren tills
ungdomarna gått därifrån.
Arne har haft kontakt med Beredskap/säkerhet som säger att civilpoliser och
fältgruppen är i Genarp och känner till problemen.
En annan deltagare berättar om att det är föreningsmedlemmar i en förening
som inte längre vågar gå ut när det är mörkt så andra föreningsmedlemmar får
skjutsa deltagarna till och från föreningsmötet.

5. Nattvandrarna - Jöns Danelius
Jöns berättar om Nattvandrarna och dess verksamhet och kan sammanfattas:
* Synas ute på byn
* Assistera ungdomar och bybor
* Finns inget schema för att man inte ska kunna veta när de är ute.
* Det är ca 60st i Facebookgruppen vara ca 5st är ute och rör på sig.
* Möte för nattvandrarna kommer hållas torsdag den 23/11 kl 19.00 på
Fritidsgården för att dra upp lite nya riktlinjer.
* Telefonnummer till Jöns är 073-280 24 24
En mötesdeltagare tycker att föräldrar måste ta sig i kragen och börja
engagera sig för sina barn och säkerhet.
Undertecknad föreslår att om man nattvandrar så ansvarar men för ex en
vecka under året där man ska gå minst 2 timmar mellan 23-05. Sen kan man
gå hur mycket man vill under sin vecka, men att det ska finnas ett minimikrav.
Man kan då planera sin vecka hur som helst. En annan fördel är att om man
har sin vecka och infriar den så behöver man inte ha dåligt samvete de
resterande 51 veckorna. Självklart får man gå mer än sin vecka.
Thomas önskar att föräldrar som har sina ungdomar vid Coop på kvällarna bör
åka ner och prata med de ibland för att se vad som händer.
6. Återkoppling möte med Kultur-/ Fritidsnämnden och Servicenämnden
Enligt punkt 3.
7. Status på Skol/-förskolegruppen
Erik o Jenny som driver Skol/-förskolegruppen säger att det finns inga
föräldrar som vill engagera sig i skolfrågor. Däremot råder kaos på vissa
ställen i skolorna och stor frustration finns bland föräldrar. Dessutom har
Jenny blivit blockad av Philip Sandberg på Facebook vilket är ett
demokratiproblem.
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Förslag lämnas på att Jenny & Erik skriver grund till en artikel baserad på
fakta, händelser och lagbrott som kommunen gör och skickar sedan till
ordförande Byalaget som försöker få den publicerad till Sydsvenskan eller
Skånska dagbladet.
8. Status arbetsgrupp cykel / buss
Cykelväg
Beslut har tagits i Tekniska nämnden angående utredning av cykelbana.
Arbetsgruppen önskar vara med för att kunna påverka men har haft svårt att
komma i kontakt med de eftersom de inte återkommer med svar. Dagen efter
Byalagsmötet har gruppen fått tag på en kontaktperson för fortsatt dialog.
Buss
I tekniska nämnden har beslutats att Kommunen skall "arbeta mer aktivt för
utveckling av bussförbindelse." Kommunen har regelbundna möten med
Skånetrafiken där detta tas upp. Byalaget har skickat en skrivelse med
argument och fakta till ordf. i tekniska nämnden som kan användas vid
mötena. Arbetsgruppen har fått kontakt med den nyanställde på Lunds
kommun som skall jobba med kollektivtrafik och försöker få till ett möte med
honom.
Vi är nu över 3.000 invånare i Genarp vilket är en brytgräns för Skånetrafiken
vad gäller turtätheter och det stärker ytterligare vår sak. Arbetsgruppen ska
även kontakta kollektivtrafiknämnden på regionen och Skånetrafiken och höra
vad deras plan nu är när vi nått brytpunkten.
9. Bjuda in Gunnar Bråvik med följande punkter
Önskemål finns att bjuda in Gunnar Bråvik (ordförande KulturFritidsnämnden) för att diskutera nedanstående punkter. Inga andra önskemål
kom fram. Ett problem Genarps skolor lider av är att de måste betala 50tkr för
att hålla badet öppet och driva simverksamhet. Skolorna i Lund har tillgång till
bad året runt.
* Fritidsgården
* Idrottshallen utveckling tidsmässigt
* Medborgarhuset
* Fältgruppen
* Badet sommartider
* Badets utnyttjande övriga tid, idé
* Övrigt
10. Mötet i måndags reflektion & att göra?
- Få fram statistik om uthyrningsfrekvens o intäkter
- Vision, syfte o mål med huset (FNL)
Byalaget har blivit ombedda av kommunen att ta fram ovan information och
presentera vision, syfte och mål med Medborgarhuset.
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11. Nytt försök med Ekesvång
Elljusslinga vid Ekevallen ska återställas på den del som tillhör markägaren.
Jenny uppmanar alla att kontakta Kultur- och Fritidsnämnd om att ha kvar
elljusslingan.
Byalaget har med politiker föreslagit att köpa markområden vid Ekesvång för
att utveckla byggandet på den östra sidan av Genarp.
12. Förslag med arbetsgrupp om Lunds kommuns hemsida
Kommunens hemsida behöver vara mer informativ om de östra
kommundelarna så den oinvigde ser att det finns mer än Lund C i kommunen.
Ingen på mötet vill ta tag i detta. Förslag kom att mäklare kanske kan lämna
information.
13. Varför sandas Kyrko-/ Gödelövs-/ Häckebergavägen?
En mötesdeltagare undrar varför det sandas på dessa vägar och får till svar
att det är fattigmansreparation. Det fanns en tro att ägarskifte var på gång och
därför skulle det asfalteras om.
14. Bredband/telefoni i ”glesbygden” L motion.
Liberalerna har lagt en motion om att det måste bli bättre mottagning på
mobilnätet där det är "vita fläckar".
15. Jul i Genarp
* Bemanning
* Reflexer
* Knake
* Övrigt
Byalaget kommer delta i Jul i Genarp och organiserar punkter enligt ovan
löpande internt.
Ola Bonder undersöker om R-Syd har reflexer att dela ut.
16. Byggherrekontakter x 3 och Bergs Blommors tomt
Fd banken, den sprängda lokalen, är såld till en byggfirma som ska riva
fastigheten och bygga lägenheter. Kommunen har efter många överklaganden
ändrat detaljplanen som nu tillåter bostadsbyggande.
Byalaget har haft kontakt med byggherrar för att visa vilka
exploateringsmöjligheter det finns på fastighetsbeståndet och marker. En
uppgift kommunen borde ha gjort efter sin Byggherredialog de genomfördes
180928. Enligt olika möten med politiker och tjänstemän har kommunen inte
gjort någon uppföljning alls men tänker arrangera en till Byggherredialog 2020,
eftersom citat; "...den var så uppskattad och lyckad".
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Synpunkter kommer, från en del på mötet, om att Genarp inte bör bygga fler
bostäder eller utvecklas. Allt är bra som det är. Däremot måste skolorna
prioriteras före allt annat. Byalaget svarar med att de driver ca 25-30 olika
frågor där skola ligger högt upp i prioritet och att det inte finns något
motsattsförhållande mellan bostadsbyggande och skolresurser.
17. Lions GenarpsDagarna, nästa steg.
Lions förslag på GenarpsDagarna är att köra med ett mindre tält som rymmer
50 pers, folk tar med egen picknick-mat, vara under en dag och kallas
spontanfest. Detta förslag ligger eftersom det är så dyrt att arrangera
GenarpsDagarna. Tunga sponsorer har dragit sig ur och det saknas ca 100tkr
i intäkter för att får det att gå runt.
Kan man öka intäkterna kan man köra i två dagar. Byalaget kommer göra
några försök med sponsorer.
En mötesdeltagare undrar hur det kan komma sig att Lions inte har råd när de
har dragit in så mycket pengar under så många år. Det borde finnas en enorm
kassa tyckte han. En Lions-representant berättar att allt överskott skänks som
gåvor varje år till lokala stipendier och utomlandsprojekt och har därför i
princip noll i kassa.
Lions behöver även hjälp med administrativt arbete i planeringsfasen.
18. Utfall Ola-brandman
Ola Bonder berättar att Räddningstjänst Syd står för ekonomiska underskott.
Genarp kommer dok inte drabbas utan kommer få tillskott i vagnparken och
har heller inte svårt att rekrytera personal som många andra stationer har.
Även ungdomsbrandkåren har många deltagare vilket är positivt. Äntligen
glada nyheter om Genarps tycker många. Antal utryckningar till dags dato är
ca 160st under 2019. De flesta larmen ligger utanför Genarp eller för att stötta
andra stationer som har larm och blir tomma på beredskap.
19. Övrigt
Inget övrigt lyfts.
20. Nästa möte
* Möte den 12 dec kl 19.00 blir på Lars Christoffers väg 7 i nya Solhem.

Mötet avslutas
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Actionpunkter
Ansvarig
Peter Hedberg
Erik Ahlström-H
Kent Nilsson
Kent Petersson
Kent Petersson
Erik SH o Jenny
Per Sköld
Kent Petersson
Lars Wide
Ola Bonder

Uppgift
Kolla med (L) hur man når ut i org med anmälan till rundvandring
i Genarp 2020.
Kollar upp sina kontakter på engagemang i GD.
Kolla upp spons fr C4 Hus
Bjuda in Polis för infomöte
Bjuda in Gunnar Bråvik
Skriva underlag till tidningsartikel
Statistik på uthyrning av Medborgarhuset
Vision, syfte o mål med Medborgarhuset
Lägger ut på FB om behov av hjälp att ta fram layoutförslag för
kommunens hemsida.
Kollar upp om det finns reflexer att dela ut på Jul i Genarp

Deadline
191114
191114
191114
191212
191212
191212
191212
191212
191212
191129
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