Protokoll månadsmöte
Plats:Träffpunkten Genarp
Datum: 2020-02-13
Tid: 19.00
Närvarande: 18 personer deltar med repr. från Nattvandrarna
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lars Wide (LW)
Ordförande hälsar alla välkomna och inleder med några värmande ord om den
starka Genarpsprofilen Arne Olson som hastigt avlidit. Han var en stark drivande
kraft bakom brandkåren och Genarps byalag där vi har mycket att vara
tacksamma över för hans arbete. Vi hoppas Byalaget kommer fortsätta i hans
anda att aldrig ge upp.
1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 200109
2. Återkoppling av elljusspår och förhandling
Gunnar Jönsson berättar att det är lika bra att redan nu inleda diskussion och
förhandlingar med Hedvig och Thun. per Sköld och Gunnar tar på sig rollen
med inledande samtal.
3. Lundaförslag om hemsida o marknadsföring
Byalaget har lämnat in ett Lundaförslag (tidigare kallat Medborgarförslag) där
kommunen måste släppa lite fokus från centrum och rikta den mot de östra
kommundelarna. En stor del i arbetet är att utforma hemsidan så att de östra
kommundelarna syns direkt.
4. Återkoppling ang mail från Gunnar Brådvik.
Ordf. Kent har fått återkoppling fr Gunnar Brådvik om att Medborgarhuset ska
"fräschas upp" och om vi har synpunkter. Byalaget hävdar kvar sin
ursprungsplan som redan finns och att ett "uppfräschning" måste definieras i
budget.
5. Återkoppling från grupp för bilintresserade ungdomar.
Jeanette Persson meddelar att de bildat en förening som heter Genarps
Motorförening och använder ett garage tillfälligt i Veberöd. De tänkta
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alternativet i Genarp är inte längre att tänka på eftersom hyran var extremt
hög. Den nybildade föreningen har nu två vuxna och fyra ungdom ännu så
länge. Kommunen bidrar inte med något men förening tänker söka bidrag på
annat håll.
6. Rapportering ang nämnders verksamhet
• Byggnadsnämnden
Per Sköld och Lars Wide
* Företaget Park Allé har planer på att bygga bostäder, ca 150st, på
marken där Assartorps golfbana ligger.
•

Vård- och Omsorgsnämnden
Stig Andersson
* Planer finns att ta bort en tjänst på Solhem.

•

Servicenämnden

•

Tekniska Nämnden
Kent Petersson
* Anbud på offentlig toalett vid centrum har inkommit men är för höga. *
* Förslaget om att även bygga offentlig toalett ner vid Ekevallen har
dröjt ut på tiden eftersom det är många andra frågor som ska lyftas på
mötena men det ligger på dagordningen. Att parkeringen vid Ekevallen
ska asfalteras är nästan alla partier emot. Att grusa den tycker de är
tillräckligt.
* Den 29:e april kommer kommunen arrangera en byggherredialog i
Genarp för att diskutera områden för exploatering.
* Kommunen har avsatt en person, Magdalena Kjellstrand, som ska
svara frågor angående i Genarp från Tekniska nämnden.
* Utrednings ska tillsättas om en aktivitetspark i Dalby.
* Kontrakt är skrivet om pendlarparkering norr om Solhem, dock är det
inte uppstyltat än.

•

Skol- och utbildningsnämnden

Kent Petersson och
Gunnar Jönsson
* Som tidigare sagts så vil Byalaget se en plan och budget på hur
Medborgarhuset ska rustas upp och inte få löftet om den vaga
definitionen "uppfräschning".

Erik Ahlström-Hammenhög och
Jenny Lindén

* Inget att rapportera
•

Kultur- och Fritidsnämnden
* Ej närvarande

Sven-Erik Sahlée

7. Våld i byn
Nytt rån har inträffat kl 18.30 en vardag. Ingen misstänkt eller gripen finns.
Situationen på skolorna är inte bra då det förekommer slagsmål dagligen och
en tystnadskultur råder bland personal. Byalaget har träffat politiker och
politiker säger att det inte finns några större problem medans föräldrar och
personal säger att det råder kaos i skolorna. Bland annat beror det på extremt
stora klasser där subgrupperingar bildas och rivalitet uppstår som mynnar ut i
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slagsmål där Polis måste tillkallas.
Mer fokus borde finnas på att bygga en till skola eller bygga ut befintliga.
Byalaget har även lyft dessa frågor mot tjänstemän och politiker men får som
svar att behovet inte finns och ingen översikt eller planering finns. Byalaget
anser det står fritt att Genarpsbor börjar engageras sig i dessa typer av frågor.
Byalaget är ingen "beställningscentral" som ska lösa problemen utan det
bygger på att Genarpsborna engagerar sig.
8. Nattvandrarna - (Jöns Danelius)
NV har fått spons med västar. Antal pers i NV är nu 33st men önskar fler som
ansluter sig.
9. Badet
Per Sköld och Peter Hedberg har haft möte med badmästaren och lyft följande
ämnen;
A. Önskan finns om längre öppettider där idén är bra och ses över vad det
innebär rent ekonomiskt.
B. Sortimentet i kiosken ska bytas och inte enbart vara ekologiskt.
C. En fråga som dykt upp är varför Genarps skola måste betala 25tkr för att
låna badet. Detta gäller även skolorna inne i Lund C. Alltså ingen orättvisa.
D. Finns möjlighet att nyttja badet till annat? Ja, det finns det men då måste
det vara genomförbart med tanke på lokalens utformning och vilken typ av vht.
E. Ett missförstånd ledde till att crawl-kursen ställdes in i somras vilket blev
olyckligt. Kunde ha undvikits.
F. Alla bad drivs av kommunen förutom Veberöds bad som drivs av Scouter.
Därför kan deras vht skiljas lite fr övriga.
10. Skol/-förskolegruppen övergått till Föräldraråd Genarp
Maria Heintz håller på att organisera upp ett föräldraråd dör ordförande skulle
väljas på första mötet 12 feb. Det kommer ej vara ngn förening, utan bara fyra
stycken vuxna som representerar Föräldrarådet och endast ha Facebook
(sluten grupp) som infokanal.
11. Återkoppling arbetsgrupp cykel / buss
Ingen representant närvarande.
12. Avstämning Lions GenarpsDagarna
GD 2020 kommer genomföras och behov av adm hjälp finns.
13. Övrigt
* Telias koppakabelnät ska läggas ner / stängas inom två år. IP Only är ett
företag som håller på att gräva ner fiber men stöter på problem för tillåtelse
från markägare och transportstyrelsen. Erik följer händelserna och
återkommer om situationen.
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* Det påstås finnas en pott med pengar i kommunen för att söka bidrag ifrån
vilket inte stämmer enligt Peter Hedberg (L). Däremot driver (L) den fråga att
det ska finnas en pott.
Peter meddelar också att Genarps IF arbetar med att organiseras om sig med
fler "grenar" så att små föreningar kan finnas under GIF. Detta för att slippa ha
styrelse och adm för en liten förening. En annan fördel är att ha en större
organisation i ryggen. Vilka föreningar som kommer anslutas är oklart.
* Siv önskar att agendan läggs ut på hemsidan så att man kan se vad som
kommer att tas upp på mötet. Ett bra förslag som kommer diskuteras internt.
* Ett möte har hållits angående centrumutveckling där berörda fastighetsägare
kallades till ett möte med kommunen. Alla fastighetsägare anslöt utom
"Hotellets " ägare (där pizzeria Fortuna ligger) inte deltog. Alla ställde sig
positiva till förslaget men är endast en diskussion om hur det kan se ut.
Förslaget som kommer att remitteras bygger sedan på att det finns
fastighetsbolag eller fastighetsägare som är intresserade av att bygga om
enligt förslaget. Kommunen har inga ambitioner köpa fastigheter för att bygga
utan driver frågan endast ur ett planeringsperspektiv.
14. Nästa möte
Onsdag den 11 mars kl 19.00 är det årsmöte med ett efterföljande
informationsmöte. Alla är välkomna och ingen anmälan behövs. För intresse
av styrelsearbete eller tillfälligt engagemang kontakta ordförande Kent
Petersson eller Kent Nilsson enlig hemsida www.genarp.nu
Mötet avslutas
Actionpunkter
Ansvarig

Uppgift

Deadline
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