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Protokoll månadsmöte 

  
 Plats:Träffpunkten Genarp  
 Datum: 2019-12-12  
 Tid: 19.00  
   
Närvarande: 43 personer med bland annat Fältgruppen Lund, Nattvandrarna och 
Polisen Lund. 
 
Ordförande: Kent Petersson (KP) 
Sekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 

Ordförande hälsar alla välkomna i den nya fina lokalen på Lars Kristoffers väg 7 
och att det är väldigt roligt att så många kan komma.  

 
1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 191114 

Actionpunkter 
Ansvarig Uppgift Deadline 
Peter Hedberg Kolla med (L) hur man når ut i org med anmälan till rundvandring 

i Genarp 2020. Ej närvarande. 
191114 

Erik Ahlström-H Kollar upp sina kontakter på engagemang i GD. Har ej hitta 
någon. 

191114 

Kent Nilsson Kolla upp spons fr C4 Hus. Har ringt och initierat till möte 2020. 191114 
Kent Petersson Bjuda in Polis för infomöte. Utfört. 191212 
Kent Petersson Bjuda in Gunnar Brådvik. Möte kommer ske i början av 2020. 191212 
Erik SH o Jenny Skriva underlag till tidningsartikel Ej utfört ngt. 191212 
Per Sköld Statistik på uthyrning av Medborgarhuset Ej närvarande. 191212 
Kent Petersson Vision, syfte o mål med Medborgarhuset Meddelas senare under  

kvällens möte.  
191212 

Lars Wide Lägger ut på FB om behov av hjälp att ta fram layoutförslag för 
kommunens hemsida. Utfört men ingen respons. 

191212 

Ola Bonder Kollar upp om det finns reflexer att dela ut på Jul i Genarp. 
Utfört och lämnat till Per Sköld. 

191129 

 
 
2. Erfarenhet Jul i Genarp 

Åsikter och synpunkter från deltagarna: 
* Färre besökare än förr i tiden. 
* Kanske bra med "knallar" om Bergs Blommor sedan lägger ner. 
* Man kanske skulle ha det inomhus i ex Medborgarhuset 
* Vad är syftet och för vilka är det? Ska det vara för Genarpsborna eller 
   göras större så att folk utifrån kommer och besöker? 
 
 

3. Inbjudan från "Styrgruppen för utveckling av Östra kommundelarna"  
Styrgruppen har bjudit in representanter från Byalaget som får en timme på 
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sig att diskutera frågor kring Fokus Genarp. Mötet kommer inte hållas i 
Genarp, som utlovat.  
 
 

4. Återkoppling möte med Inga-Kerstin Kultur-/ Fritidsnämnden 
* Ny förhandling om elljusspåret pågår. Kommunen ska kanske betala hyra för 
p-plats vid Vattenmöllan. Byalaget har kommit med kreativa och generösa 
förslag för 2020 men de slutgiltiga besluten står mellan markägare och Lunds 
kommun. Per och Gunnar återkommer i ärendet.  
 
* Medborgarhusets framtid och utveckling diskuterades där Byalaget, Kent 
Petersson, blev ålagd att ta fram en skiss och pris på renovering av köket.  
 
* Förskolan Enestugan ska vara färdig 2022. Eventuellt används 
Medborgarhuset eller baracker under byggperioden. 
 
* Offentlig WC ej påbörjad påtalades men inget gensvar. 
 
* Bostadsbyggande av LKF på kvarter Kuylenstierna ska påbörjas under 2020. 
 
* Om ett medborgarkontor kommer ordnas fanns ingen information om. 
 
* Trafik - Per Enerot från kommunen och Trafikverket ska bjudas in för att 
diskutera väg och cykelbenesituationen. 
 
* Pendlarparkering klar och kommer vara nedanför Solhem vid Kyrkvägen. 
Tekniska nämnden kommer hyra den av LKF. 
 
* Nästa möte med Kultur / Fritid i februari. 
 
 

5. Behov / önskemål för plats för bilburen ungdom.  
Jeanette Nilsson berättar om en uppstart av en förening för ungdomar som 
gillar att meka med bilar. Föreningen är i samarbetet med Fritid Genarp / 
kommunen och Fältgruppen där de ska ta fram styrelse och stadgar enligt 
kommunens stadgar. Målet är sedan att ungdomarna själva ska driva och ta 
ansvar för sin verksamhet. Föreningen kommer leta lokal och får under mötet 
bra respons och tips på lokal. 
 
 

6. Medborgarförslag: Marknadsundersökning av boendebehov 
LW presenterar ett förslag på medborgarförslag som ska skickas in där 
kommunen ska göra en marknadsundersökning hos invånarna på vilka 
bostadsbehov som finns. Förslag kom att även fråga mäklare. 
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7. Rapportering ang nämnders verksamhet 
• Byggnadsnämnden   Per Sköld och Lars Wide 

Förslag om centrumutveckling är påbörjat men kommer troligen inte 
hända något inom 5år. Planprogrammet ska vara klart för samråd 2020. 
 

• Vård- och Omsorgsnämnden Stig Andersson 
Vårdstation i Dalby diskuteras men är ej kommunens fråga utan 
Regionens. 

 
• Servicenämnden  Kent P och Gunnar J 

Inget att meddela. 
  

• Tekniska Nämnden  Kent Petersson 
Tomt bredvid Coop är klar där Klara BO ska bygga 20 lägenheter, där 
mer info finns på kommunens hemsida. 
 

• Skol- och utbildningsnämnden Erik A-H och Jenny L 
Inget har hänt inom kommunen ang Genarp enligt protokollen. 
 

• Kultur- och Fritidsnämnden Sven-Erik Sahlée och Arne Olsson 
Scouterna tycker att lokalerna behöver målas och har en önskan om 
grillplats av betongrör på baksidan av Medborgarhuset. 
Skytteföreningen vill också att det målas om i lokalen. 

 
 

8. Bus i byn 
Senaste tiden har varit lite lugnare i byn förutom soptunnor som satts i brand 
bakom Coop. 
 
 

9. Nattvandrarna (NV) - Jöns Danelius 
Nattvandrarna hade ett uppföljningsmöte med 20 pers där ny strategi 
spikades. Man ska var två pers, ansvara för en egen vecka där man ska gå 
minst en gång i två timmar. Schema finns nu och är fulltecknad in i januari. 
NV deltog i Jul i Genarp med positiv respons. NV kommer få sponsring av 
LKF. Även dagvandring kommer att kunna ske. NV har fått bra respons fr bla 
en motorförening, kommunen och nattvandrarna.nu  
Politikern Fredrik Ljunghill (M) har meddelat NV att de kan ladda ner en app fr 
kommunens hemsida där man kan notera problem under "Felanmälan". 
 
 

10. Polis 
Polisen , Joakim Nyberg (JN), från Lund berättar att anmälningarna har ökat 
2019 i jf med 2018. Utredningen om rånet i Genarp pågår intensivt.  JN 
berättar även om deras arbete där de bla är i Genarp 3-4ggr /vecka med både 
skyltade och civila polisbilar. De anser sig ha en bra bild av situationen i 
Genarp. Polisen ska även få besiktningsmöjligheter på plats. Genarp kommer 
tilldelas en polis, Daniel Rosenqvist, som även ska samarbeta med 
Fältgruppen.  
Polisen kommer under 2020 få mer tilldelade resurser och kommer inte 
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behöva låna ut Poliser till Mmö som tidigare eftersom operation Rimfrost 
kommer tilldelas 100st nya poliser. 
Fredagar och lördagar kommer nattvandrarna kunna ha dialog med polisen 
som är mycket glada för deras engagemang. 
 
Roy Alsanger från Fältgruppen berättar att de ofta är i Genarp och vill jobba 
med förebyggande arbete. De kommer närvara på Genarpsdagarna. Dock 
står Fältgruppen inför besparingar att inte få ta in vikarier vilket innebär att de 
inte kommer kunna jobba på kvällar. 
 
Fältgruppens "motor" är måndagsmötet som de ingår i, där samarbete finns 
med Polis och andra aktörer. Ungdomsgården är öppen fredagar 19-22 och 
på lördagar efter ungdomars önskemål. Det saknas dock pengar för mer 
personal. 
Roy stämmer in om att ha en "Motorgård" hade varit bra och stöttar i det 
arbetet. 
 
En idé som dök upp av en mötesdeltagare: Eftersom kommunen saknar 
personal så hade det varit bra om föräldrar kunde engagera sig och stötta som 
resurs med att vara på ungdomsgården. 
 
 

11. Status på Skol/-förskolegruppen 
Inget har hänt. 
Däremot är det några andra föräldrar som är i färd med att starta en 
föräldragrupp som skolan ska stå för. Men de vill även ha koppling till Byalaget 
så att de kan komma i kontakt med politikerna. 
 
 

12. Status arbetsgrupp cykel / buss 
Cykelväg 
Vår kontaktperson, Hanna Zakrisson (trafikingenjör), har gått ut med förfrågan 
till konsulter om att räkna på uppdraget. Vald konsult startar sitt arbete i början 
av 2020. 
 
Buss 
Skrivelse daterad 191208 (se hemsidan under fliken Fokus 
Genarp/Bussförbindelser) skickad till Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne 
och en del lokala politiker för de skall trycka på sina representanter i 
Kollektivtrafiknämnden. 
 
Vår kontakt i detta ärende på Tekniska förvaltningen är Fredrik Palm. Han har 
hört av sig och vill träffa oss troligtvis i början av januari 2020. 
 
Kommunen har även blivit inbjuden av Skånetrafiken att komma med egna 
förslag inför trafikplanen 2021 som skall beslutas i maj 2020. Delarna för detta 
är 18 dec och då kommer trafik kopplad till grundläggande service för Genarp 
med hänsyn till befolkningsutvecklingen att påpekas. 
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13. Avstämning av Vision, Syfte & Mål 
Byalaget håller på att ta fram tydliga syften, vision, mål och 
arbetsbeskrivningar för att kunna arbeta mer fokuserat. Det finns en blankett 
där deltagarna och Genarpsborna kan komma med sina förslag och 
önskemål. Se bilaga på hemsidan. Dessa ska lämnas i brevlåda på 
Sandvägen 12 eller mailas till larswide@yahoo.com. 
 
 

14. Elljusspår ny förhandling 
Ny förhandling pågår. 
 
 

15. Efterlysning av någon som kan arbeta med Lunds kommuns hemsida  
Kommunen vill ha input från Byalaget eller Genarpsborna på hur kommunen 
ska kunna marknadsföra de östra kommundelarna på ett tydligare sätt på sin 
hemsida. LW tar tag i pucken. 
 
 

16.  Status bredband/telefoni i ”glesbygden” L motion. 
Ingen från (L) deltar och kan uppdatera om läget. 
 
 

17. Byggherrekontakter 
Delar av byalaget har initierat möten med några fastighetsbolag för att se 
vilken utvecklingspotential det finns i Genarp och framförallt av centrum. Detta 
är ett arbete kommunen borde gjort för länge sedan och framför allt efter sin 
"framgångsrika" byggherredialog de arrangerade i början av 2019 men helt 
utan uppföljning. Kommunen tyckte dock att det var så "uppskattat" och 
"framgångsrikt" så de kommer arrangera en till byggherredialog i början av 
2020. Byalaget har ställt önskan till politiker att inte ha denna byggherredialog  
2020 av kostnadsskäl, utan ta tag i det "framgångrika och uppskattade" 
engagemanget som uppstod 2019. Detta tycks troligen ej hörsammas. 
 
 

18. Inbjudan till C4-Hus för avstämning 
Inbjudna kommer ske i början av 2020. 
 
 

19. Avstämning Lions GenarpsDagarna (GD) 
Planering går enligt plan men det saknas ca 100tkr för att kunna genomföra 
GD under 2020. 
 
 

20. Övrigt 
En ung deltagare lämnar en önskan till polisen, Joakim Nyberg, att de tar en 
dialog med de motorburna ungdomarna utan att ha blåljus på och leta fel på 
bilarna. Hade varit trevligare med en mer avslappnad dialog med 
ungdomarna. 
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21. Nästa möte 

Möte 2020 torsdag den den 9 januari kl 19.00 på Lars Christoffers väg 7 
 

 
Mötet avslutas  
 

 
 

Actionpunkter 
Ansvarig Uppgift Deadline 
Per S / Gunnar J Följer upp elljusspår och förhandling 200109 
Erik S-H o Jenny Skriva underlag till tidningsartikel 200109 
   
 
	


