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Infoprotokoll månadsmöte 

  
 Plats: Inställt  
 Datum: 2020-12-10  
 Tid: --.--  
   

Närvarande: - 
 
Ordförande: Kent Petersson (KP) 
Sekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 

På grund av ökad smittspridning i pandemin är månadsmötet för december 
inställt. Vi vill därför informera om olika områden med detta infoprotokoll. 
 

1. Händelser i korthet: 
Kommunstyrelsen har beviljat 200.000kr till upprustningen av Medborgarhuset 
för nya maskiner, utbyggnad av ytan samt ny placering av garderob. 
 
De östra kommundelarna ska synas bättre på kommunens hemsida och 
arbetet påbörjas under 2021, men kommer att ta tid då helt ny IT-plattform för 
kommunen först måste komma på plats. 
 
Bygget av offentlig toalett är påbörjad men kommer inte bli klar i år vilket var 
målet. 
 
Nu är det klart med ett nytt avtal så att motionsspåret blir kvar vid Ekevallen. 
Det är ett avtal som alla är nöjda med och kan acceptera. Det har tagit tid 
men vissa saker får ta tid. Avtalet blev på tre år och sedan rullande på 12 
månader. Vi gläds åt att GIFs löparsektion nu kan planera framåt och satsa 
mot nya mål. Detsamma gäller oss övriga motionärer och övriga som utnyttjar 
elljusspåret. Att vi sen också har fått parkeringen iordningsställd ser vi som en 
ren bonus på vårt arbete att utveckla Genarp.  
 

2. Mötestider 2021 
Tider för månadsmöte ligger nu på hemsidan längst ner. 
 

3. Planprogram centrumutveckling 
Det har kommit in 87 st yttranden/synpunkter på planprogrammet för centrum 
där kommunen nu sammanställer alla yttranden och kommentarer till en 
samrådsredogörelse. Planen är att få upp ärendet i Byggnadsnämnden feb. 
2021 för ett inriktningsbeslut (underlag samrådsredogörelse och 
tjänsteskrivelse med förslag till inriktning).  
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4. Medlemsavgift  
Byalagets styrelse har fattat beslut om medlemsavgift för medlemskap med 
start Januari 2021 och är 100kr/person. Medlemmar behövs för att; få tyngd i 
frågor, kunna söka föreningsbidrag, för att täcka administrativa kostnader och 
betala hyra av lokaler samt hemsida. Dessutom arrangeras Genarpsdagarna 
inte längre som har varit en intäktskälla. Styrelsen har inga arvoden.  
 
 

5. Utskick folder 
I början av januari kommer alla boende få en liten info-folder från Byalaget 
som även kommer läggas ut i butiker och hos vissa företag. 
 
 

6. Återkoppling från Nattvandrarna: 
” Vi har för några veckor sedan firat att nattvandrarna har varit igång och varit 
aktiva i lite mer än 2år under nuvarande ledning. Det är såklart superkul att vi 
har kunnat hålla igång det och vi ser fram emot flera år till och med många 
nya vandrare. 
En av anledningarna som kanske har bidragit till den lyckade satsningen är att 
vi har exponerat oss lite mer, både ute på byn och via sociala medier. Det är 
på så sätt fler som har fått upp ögonen för vandringen och nyttan vi gör ute på 
byn. 
Fördelen med att vi har blivit fler är att det är fler vandringspass än någonsin 
och vi är framförallt fler som vandrar, vilket gör att vi ibland kan dela upp oss i 
olika grupper under samma kväll och därmed täcka större ytor. Tyvärr händer 
det tråkigheter även när vi är ute, fast på fel ställen. Därför ser vi gärna att vi 
blir ännu fler, så att vi kan täcka upp ännu mer av vår fina by.  
Vi, liksom alla andra, har inte haft några informationsmöten under året, men 
känner du att du vill göra skillnad så är du välkommen att höra av dig till oss. 
Vi finns bland annat på Facebook under Nattvandring Genarp. ” 
 

7. Återkoppling från Föräldraråd Genarp: 
” Under hösten har föräldrarådet etablerat kontakt med den nya skolledningen 
på Genarpskolan för att arbeta fram sätt att samarbeta. Den tidigare formen 
med Forum för Samråd är förändrad utifrån direktiv från Barn- och 
Skolnämnden. Det har inneburit att politiker inte längre är ålagda att komma 
på mötena. Vi arbetar nu tillsammans med skolledningen fram nya sätt att 
ordna formella möten. Pandemin har gjort att arbetet har varit svårare och 
inga föräldrarådsmöte har hållits sedan september. Vi har emellertid en dialog 
med skolledningen kring olika problem som föräldrar tagit upp såsom 
pågående situation i årskurs fem.” 
 
” Som sagt, arbetet har avstannat något pga pandemin och pga att Samrådet 
inte längre finns på samma sätt som innan. Vi har inte riktigt haft möjlighet att 
sitta ner tillsammans för att diskutera fram en bra lösning där politiker närvarar 
vilket vi anser är otroligt viktigt. ” 
 

8. Återkoppling från Arbetsgrupp cykel: 
” Vi som jobbar med cykelväg Genarp-Kyrkheddinge har en konstruktiv dialog 
med tekniska förvaltningen i Kunds kommun. Lunds kommun har anlitat en 
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konsultfirma som utrett olika alternativ för att förbättra säkerheten för cykling 
på sträckan. Det saknas några pusselbitar såsom dialog med Staffanstorps 
kommun och Region Skåne.  När underlaget är klart skall ett förslag läggas till 
Tekniska nämnden. Vi hoppas detta sker under första kvartalet 2021. 
 
“ Lunds kommun kommer också med början  2021 att vara med i ett projekt för 
att utforska och testa lösningar för att främja hållbara transportlösningar i 
minder tätorter och på landsbygd. Det är ett EU finansierat projekt där flera 
kommuner i Skåne och Danmark deltar. Fokus är möjligheter för ökad 
samåkning och delning, samt förutsättningar för ett minskat behov av resor, 
t.ex. genom etablering av lokala kontor. Målet är att ta fram, testa och 
utvärdera lösningar. Lunds kommun planerar att ha Genarp som testobjekt 
och vill ha en nära dialog med Genarpsborna. ” 
 

9. Återkoppling från Arbetsgrupp buss: 
” Vi söker Genarpsbor som vill vara med att arbeta för bättre kollektivtrafik. 
Hör av dig till karin@berg.tk om du är intresserad.” 
 

10. C4 Hus 
Den planerade projekteringen för bygge av bostäder väster om Genarp 
fortlöper och C4 Hus kommer lämna in alla kravställda rapporter, ritningar och 
undersökningar till kommunen i slutet av januari 2021 för samråd.  
 

11. Ljus i Genarp 
Genarps FöretagsGrupp har tillsammans med Byalaget, Hushållssällskapet 
och kommunen arrangerat ljusspelet i Centrumparken. Från början var det 
planerat för ca en veckas visning. Kommunen har dock stöttat med pengar för 
att kunna ha det fram till början av januari. 
 

12. Kommande aktiviteter Byalag / Lunds kommun 
Uppföljningsmöte från valutfrågningen sept 2018 med kommunens politiker 
kommer ske V.14 eller V15 på Medborgarhuset. Det är ej ännu bestämt vilket 
datum som det blir. Dessutom är vi styrda av Corona-restriktioner som vi får 
avvakta med. 
 

13. Övrigt 
Vecka 10 är det planerat Styrelsemöte där nya styrelseposter ska utses. Vi 
önskar därför ett ökat engagemang och hoppas på att fler personer kan hjälpa 
till med arbetet i Byalaget.  
 

14. Nästa möte 
* Månadsmöte 11 feb kl 19.00 Medborgarhuset 

 
 
 

God Jul o Gott Nytt År önskar styrelsen 
  
 


