Protokoll styrelsemöte
Plats: Medborgarhuset Genarp
Datum: 2020-10-08
Tid: 19.00
Närvarande: Martin Helmersson, Kent Peterson, Sven-Erik Sahlée, Erik AhlströmHammenhög, Lars Wide, Stig Andersson, Karin Berg, Robert Ekberg, Peter Hedberg,
Per Sköld, Mats Hulteen, Fredrik Jönsson, Rickard, Lasse Nordström, Lasse, Gunnar
Jönsson, Mats-Inge Andersson, Ros-Marie Hansson, Pär Augustsson, Olof Brostedt,
m.fl.
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lars Wide (LW)
Ordförande hälsar alla välkomna efter långt uppehåll efter årsmötet pga Corona.
1. Uppföljning av Actionpunkter från tidigare mötesprotokoll 200915
Kontakt ska tas med LKF för information om deras byggplaner för Genarp.
2. Beslut ang medlemskap och avgift
Frågan om medlemsavgift tas upp som tidigare haft majoritetsbeslut men
måste tas upp igen enligt stadgarna. Deltagarnas röster med
handuppräckning ger en majoritet av beslutet att medlemsavgift ska införas i
Byalaget med 100kr/person per år med start 1 januari 2021.
3. Återkoppling av elljusspår och förhandling
Per Sköld (PS) och Gunnar Jönsson (GJ) har drivit frågan om nytt avtal för
Ekevallen mellan fastighetsägaren och kommunen där intresset varit lågt från
kommunen. För att undvika förra årets händelse arbetar PS och GJ intensivt
(ungefär 30 kontakter med kommunen) med ett förslag som ännu ej är klart
men på god väg. Ett av de stora problemen hos kommunen är att det är två
nämnder (Servicenämnden och Kultur-/fritidsnämnden) som ska dela på
kostnaderna eftersom nämnderna delar på ansvaret för området. Det kommer
vara en av världshistoriens största händelse att två nämnder delar på ett avtal
med kostnader och samarbete.
4. Lundaförslag om hemsida o marknadsföring
Byalaget har tidigare lämnat ett Medborgarförslag för en bättre marknadsföring av de östra kommundelarna på kommunens hemsida. Detta förslag
ogillades i princip eftersom kommunen ansåg att den redan var bra och att
Servicekontoret hade så god inblick i de östra kommundelarna. Efter en
skrivelse från Byalaget till kommunen för att belysa behovet har intresset
svängt där Johanna Jekander utsetts från kommunen för att arbeta med
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frågan och kommer kontakta Byalaget och andra föreningar i de östra
kommundelarna.
5. Återkoppling möte Inga-Kerstin Eriksson.
Byalaget har träffat Inga-Kerstin Eriksson (C) Kultur / Fritid där beslut fattats
att Medborgarhuset kommer få fortsatt renovering av kök, entré och platsen
för klädhängare. Den offentliga toaletten ej klar där upphandling fortfarande
sker. LKF har köpt ”Järnhandlarens” tomt och avser bygga hyresrätter inom
fem år. Byalaget ska försöka får till ett möte med Philip Sandberg trots att han
ej initierat något möte själv eller då han kommer vara i Genarp en vecka i
höst.
6. Rapportering ang nämnders verksamhet
• Byggnadsnämnden
Per Sköld och Lars Wide
HusCompagniet hart fått bygglov på fastigheten vid Björkvallastigen.
•

Vård- och Omsorgsnämnden
Stig Andersson
Coronaläget är inte så högt inom äldreomsorgen. Polisen har berättat
om att bedrägerier mot äldre ökar. Nya Träffpunkten ej öppen ännu.

•

Servicenämnden

•

Tekniska Nämnden
-

•

Skol- och utbildningsnämnden
Erik Ahlström-Hammenhög
Fråga har ställts vad de 300Mkr ska användas till som är över i budget.
Skolan kommer drabbas av nerdragningar eftersom det är färre elever i
kommunen.

•

Kultur- och Fritidsnämnden
Sven-Erik Sahlée
Tennisklubben ska eventuellt samarbeta med GIF. De har fått uppdrag
av kommunen att röja grönt på området eftersom det ingår i avtalet
med att ha anläggningen.

Kent Petersson och
Gunnar Jönsson
Om det ska bygga trädäck bakom Medborgarhuset måste en
beställning komma men intresset fr kommunen är lågt.
Kent Petersson

7. Centrumutveckling – planprogram
Kommunen har presenterat ett planprogram för centrumutveckling där
diskussionerna är långa och åsikterna är olika. Byalaget vill förtydliga att det är
upp till Genarpsborna att komma med synpunkter. Byalaget driver mot
kommunen ATT det ska till en centrumutveckling, men inte VAD som ska
göras. Det råder så olika meningar och intressen vad som ska göras eller
undvikas och det finns inget konsensus eller samsyn på centrumutvecklingen.
Det är fritt fram att lämna enskilda synpunkter eller bilda grupper för
gemensamma röster och synpunkter.

2

En konsekvens av fler bostäder är att den redan hårt belastade skolan måste
prioriteras. När Byalaget träffat tjänstemän och politiker finns inga sådana
tankar eller planer. Något märkligt i en stadsplanering anser Byalaget.
Det framkommer också att det saknas någon form av vision från kommunen
av vad man vill med Genarp. Hur ska den utvecklas och till vilken nivå?
8. Nattvandrarna
Ingen representant på plats.
9. Föräldraråd Genarp
Martin Helmersson fr Föräldrarådet berättar att de haft möte med
skolledningen före Coronastarten men att skolledningen bytts ut under
sommaren och att ett nytt uppstartsmöte med nya skolledningen hållits.
Mötesdeltagare lyfter problematiken med att otryggheten har ökat rejält de
senaste åren.
Nästa möte som Föräldrarådet ska hålla kommer ske efter höstlovet.
10. Återkoppling arbetsgrupp cykel / buss
Lundaförslaget om cykelbana har lett till att Sweco ska utreda kostnader och
dragning av en cykelbana mot Lund/Kyrkheddinge via Esarp. Representanter i
cykelgruppen kommer lämna synpunkter till Sweco som i sin tur det med
Tekniska Nämnden. Staffanstorps kommun måst involveras men har ljummet
intresse för cykelbana. Runt jan/feb kommer frågan tas upp i kommunen igen.
11. Att få bättre bussförbindelse går sämre eftersom det är en ny person i
kommunen som arbetar med kollektivtrafiken och är helt ointresserad av
Genarp behov och problem.
Gruppen för bussförbindelser behöver mer hjälp från Genarpsborna för att
driva frågorna om bussproblematiken.
12. Lions – Genarpsdagarna
Eftersom Lions lagt ner pga dåligt engagemang från Genarpsborna så blir det
heller inget Genarpsdagarna eller Jul i Genarp.
13. Övrigt
”Grönt Kort” för tillträde till återvinningsstationen fortgår men är fortfarande en
försöksverksamhet som i stort fungerar bra. Några utan behörighet smiter in
och kastar saker.
Per Sköld har deltagit i möte med kommunen och alla föreningar som kommer
arrangera någon form av ”Jul i Genarp” men ska heta ”Ljus i Genarp”.
Gruppen väntar på besked och tillstånd från polisen. Läget är också osäkert
pga Coronapandemin.
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Liberalerna vill träffa Genarpsborna 23 oktober och höra synpunkter om byn
och kommer stå på:
* Coop kl 13.30-14.30
* ICA kl 14.30-15.30
Fredrik Jönsson har drivit frågor och lyft problem med Trafikverket angående
asfalten på gatorna och dåligt målade övergångställen. Han kommer lyfta
frågorna i Ramböll-rapporten med kommunen. Vid synpunkter så maila
fredde@live.se
14. Nästa möte
Torsdag den 10 december kl 19.00 Medborgarhuset.

Mötet avslutas
Actionpunkter
Ansvarig
Kent Peterson
Camille
Leena

Uppgift
Bjuda ut Fredrik Miller VD LKF
Ordnar Swish
Organisera medlemshantering

Deadline
10 dec
10 dec
10 dec
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