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Protokoll månadsmöte 

  
 Plats:Träffpunkten Genarp  
 Datum: 2020-01-09  
 Tid: 19.00  
   
Närvarande: 17 personer deltar med repr. från Nattvandrarna 
 
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 191212 

Actionpunkter 
Ansvarig Uppgift Deadline 
Per S / Gunnar J Följer upp elljusspår och förhandling - Enligt punkt 2. 200109 
Erik S-H o Jenny Skriva underlag till tidningsartikel - Inget utfört. 200109 

 
2. Återkoppling av elljusspår och förhandling 

Per berättar bakgrunden där i korthet att markägaren och kommunen haft en 
konstig förhandling då markägaren la ett bud som kommunen inte ens vill 
förhandla eller diskutera. Därför gick tiden och inget hände förrän i elfte 
minuten. Eller rättare sagt några veckor innan arrendet gick ut. Per Sköld och 
Gunnar Jönsson tog initiativ till en egen kontakt och dialog där det visades sig 
att markägare visst var villig till dialog men kommunen vidhöll sitt tidigare bud. 
Vid detta skede erbjöd sig Genarps Byalag att betala 20tkr för att kunna sluta 
en överenskommelse för 2020 eftersom elljusspåret är en så pass viktig del av 
Genarp. Lunds kommun ska under våren 2020 kalla till ny förhandling för 2021 
och framåt. 
 

3. Återkoppling från möte med Gunnar Brådvik. 
Byalaget hade möte med Kultur och Fritidsnämnden Gunnar Brådvik 9/1 och 
lyfte följande ämnen; 
 
Medborgarhuset - Finns inga beslut på upprusning men att Byalaget ska 
komma med prisförslag på upprustning av kök. Gunnar Brådvik tar en 
diskussion med Inger ordf. i Servicenämnden under januari månad för ett 
beslut om köket samt övrig underhållsplan. 
 
Fritidsgården - Besöksfrekvensen sjunker och därför finns inga planer på 
satsning. Peter Hedberg kommer med ett förslag men hörsammades ej. 
Idrottshallens utveckling - De ska sätta sig ner och titta på behovet då de 
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kommer göra en demografiutredning som ska vara klar under 
mandatperioden. 
 
Badets utnyttjande - Byalaget föreslår att tiderna på säsongen bör utökas pga 
intresse från Genarpsborna. Byalaget ombeds kontakta Magnus Haara i 
frågan. 
 
Elljusspåret - Inväntar skriftligt avtal utifrån det överenskomna avtalet som 
slöts före Jul. Början på 2020 kommer nytt avtal förhandlas för 2021 och 
framåt. Parkeringen ska renoveras, dräneras och eventuellt asfalteras. Beslut 
kommer fattas 30/1. 
 
Skatepark - Kommunen ser positivt på att GAS kan bygga en skatepark där 
kommunen tittar på markupplåtelse. 
 
Kultur i Genarp 2020 - Pengar för Sommar Lund fördelas till Vinter Lund. 
Sommar Lund kommer att dras ner i budget men det kommer finnas medel för 
att söka bidrag.  
 
 
Alla barn kommer få en musikcheck där de kan nyttja till valfri musikutbildning. 
 
Ny plats för skyttet - Finns inga planer att lägga ner eller flytta. 
 
Genarpsdagarna - Kommunen kanske kan hjälpa till med marknadsföring 
(Annika Eklund) men i övrigt finns inga möjligheter. 
 
Övrigt 
 
 
 

4. Återkoppling från grupp för bilintresserade ungdomar.  
Jeanette Nilsson är i färd med att bilda en förening med hjälp av kultur Fritid 
och en del föräldrar. Lokal för ändamålet är på gång men inget är signerat. 
 

5. Rapportering ang nämnders verksamhet 
• Byggnadsnämnden   Per Sköld och Lars Wide 

BN hade möte 12/12-19 men inget om Genarp. 
Stadsbyggnadskontoret har dock gjort ett förslag på centrumutveckling 
där sex fastighetsägare ska kallas till möte för diskussion. Eftersom alla 
fastighetsägare ägs av privatpersoner med två undantag som är 
kommunens egna är det upp till fastighetsägarna hur de vill göra med 
sina fastigheter. Kommunen har inga mandat att bestämma över en 
centrumutveckling. Bara föreslå om hur det kan se ut. 
Fastigheten bredvid Coop (grönytan vid parkeringen) är klar för bygge 
av lägenheter. 
Lokalen vid den sprängda bankomaten är såld och kommer rivas för att 
bygga nya bostadsrätter, (trol. 6st). 
Fastigheten vid Bergs Blommor är såld med reservation för markprover. 
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• Vård- och Omsorgsnämnden Stig Andersson 
Inget att rapportera. 

• Servicenämnden  Kent Petersson och Gunnar J 
Inget att rapportera. 
  

• Tekniska Nämnden  Kent Petersson 
Inget att rapportera. 
 

• Skol- och utbildningsnämnden Erik Ahlström-Hammenhög och 
   Jenny Lindén 
Brev har skickats till föräldrar att frukten ska dras in pga besparing. 
Peter Hedberg (L) meddelar att skolpengen ska ökas lite. 
 

• Kultur- och Fritidsnämnden Sven-Erik Sahlée och Arne Olsson 
Diskussioner har förts om budget och skatepark ligger i pipeline. 
 

6. Bus i byn 
Inbrott har skett den senaste månaden och oseriösa besök har gjorts hos 
äldre personer. 
 

7. Nattvandrarna 
Jeanette Nilsson och Lina Jönsson berättar att nytt möte kommer hållas den 
20 Jan kl 19.00 på Fritidsgården för uppföljning och för nya intresserade. 
Schema för nattvandring finns fram till V12. 
 

8. Återkoppling på Skol/-förskolegruppen 
Ingenting har hänt. 
 

9. Återkoppling arbetsgrupp cykel / buss 
Ingen representant finns på mötet. 
 

10. Återkoppling bredband/telefoni i ”glesbygden” (L) skrivelse. 
Skrivelse är gjord av Camilla Neptun (L) men det måste även undersökas var i 
geografin som behovet är störst. 
 

11. Avstämning Lions GenarpsDagarna 
Den 16/1 kommer Lions ha ett internt uppföljningsmöte för planeringen. 
 

12. Övrigt 
* Gunnar Jönsson föreslår att ett Lundaförslag bör skrivas för att kommunen  
   ska marknadsföra de östra kommundelarna bättre på hemsidan. 
* Genarps Byalag vill få in förslag på Mål för Byalaget enlig mall som delas ut  
   och finns på hemsidan www.genarp.nu 
* Parkeringar runt Solhem är ej klara och pendlarparkering ej ordnad enligt 
   löften. 
 

13. Nästa möte 
Torsdag den 13 februari  kl 19.00, Träffpunkten, Lars Christoffers väg 7. 
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Mötet avslutas  
 

 
 

Actionpunkter 
Ansvarig Uppgift Deadline 
   
   
   
 
	


