Nyhetsbrev Lunds kommun
Datum: 2021-05-12

Under Medborgarcenters digitala möte med boende och verksamma i Genarp den 10
mars, framkom ett önskemål om att få samlad kommunal information. Därför startar
vi upp med ett nyhetsmejl, och till en början skickar vi det till er i Genarps byalag. Till
hösten återkommer vi med nästa nyhetsmejl.
Mobilitetsprojektet, Mobilitet på Tvärs
Tekniska förvaltningen har satt igång en fokusgrupp i Genarp där vi den 22 april hade en
digital workshop kring mobilitetslösningar för ökat hållbart resande i Genarp. De lösningar
som diskuterades var samåkning, bilpoolsbil och grannbil, coachning, utmaningar/tävlingar
samt ”arbetshubbar” för att minska behovet av att resa. Vi håller nu på att se hur vi tar detta
vidare inför att implementera/testa någon eller några av idéerna till hösten. Hör av er till
Astrid om ni är intresserade av att veta mer eller delta i arbetet; astrid.bachs@lund.se
Nybyggnation av radhusområde - Kuyelenstjerna
LKF informerar att uthyrningen har gått bra. Av de 11 radhusen som är i etapp 1 så har 10
stycken fått kontrakt. De har haft ett radhus 2rok kvar men som är under pågående
handläggning. Det var 316 sökande till etapp 1. Det var ca 60-70 sökande till 2rok och ca 90100 på 3rok. Snitt kötid för 2rok har varit 3-5 år och för 3rok har det varit 4-8 år. Läs mer
här: https://www.lkf.se/vara-omraden/utanfor-lunds-stad/genarp/kuylenstjerna/
Etapp 2 kommer att läggas ut på hemsidan i september, då man kan göra intresseanmälan.
Lämna synpunkter på detaljplan innan 19 maj
Passa på att lämna in synpunkter på detaljplanen för Genarp 9:12, 9:7 samt del av 9:16
senast den 19 maj. Lämna synpunkter via e-tjänst: https://service.lund.se/SBK_36 Du kan
även mejla byggnadsnamnden@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till
Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i en och två våningar i form
av blandad bebyggelse med parhus, radhus, mindre flerbostadshus och friliggande hus.
Utöver bostäder föreslås även kommunal park och tillhörande trafikstruktur med anslutning
till Kyrkovägen i norr. Syftet är även att kunna koppla planområdet till
framtida utbyggnadsområde i väster. Läs mer här: https://www.lund.se/trafik-stadsplanering/detaljplaner/genarp---detaljplaner-pa-gang/genarp-912-och-97/
Ditt yttrande blir tillsammans med andra inlämnade synpunkter underlag i
planeringsarbetet. Alla underlag kommer sedan sammanställas och vägas mot andra
intressen när vi jobbar vidare med planförslaget.
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Friluftsbadet
Friluftsbadet i Genarp kommer, precis som de andra friluftsbaden i kommunen, att ha fyra
extra veckors öppethållande den 24 maj till 29 augusti!. Öppettiderna under de extra
veckorna blir måndag-fredag 16-19 och lördag-söndag 10-17. Här kan du läsa om all
information: https://www.lund.se/uppleva--gora/Idrott-och-motion/simhallar-badhusfriluftsbad/
Träffpunkten
Träffpunkterna planerar att öppna upp för utomhusaktiviteter en dag i veckan från och med
måndag 17 maj. Aktiviteterna kommer vara begränsade och besökare kommer behöva
föranmäla sig. Mer information kommer på lund.se Följ uppdateringen
här https://www.lund.se/omsorg--hjalp/aldre-seniorer/aktiviteter-forseniorer/traffpunkter/traffpunkt-genarp/
Vill du få Träffpunkternas digitala nyhetsbrev via mail en gång i månaden? Skicka ett mail
till nyhet.traffpunkter@lund.se för att anmäla dig som prenumerant (se bifogad fil)
Balans- och hälsovecka - digitalt
Den 17-21 maj kommer Vård- och omsorgsförvaltningen arrangera en balans- och
hälsovecka. Syftet med veckan grundar sig i arbete med preventiva insatser för yngre
seniorer. under veckan kommer två filmer laddas upp där varje dag. Filmerna innehåller
träning, föreläsningar, matlagning och annat roligt. Här hittar man all information och snart
släpps programmet: https://www.lund.se/leva
Fritid Genarp & Lov i Lund
Personalen på Fritid jobbar för fullt med att få ihop programmet, och det kommer bli klart i
slutet på nästa vecka. Det är lovaktiviteter för barn och ungdomar som är kostnadsfria Läs
mer här https://www.lund.se/uppleva--gora/arrangemang-och-festivaler/lov-i-lund/och
här: https://ungilund.se/Fritidsgardar/fritid-genarp/
Fältgruppen är förstärkt och de kommer att befinna sig i hela Lunds kommun, de kan inte
säga när de befinner sig i byarna, allt beroende på hur det ser ut med oroliga ungdomar.
Enestugan
Enestugans förskolas byggnader börjar bli gamla och slitna och ska därför ersättas av en ny
byggnad. Den nya förskolan upprättas för sex avdelningar med kök, möjlighet att sova ute
och solcellsanläggning. Under byggtiden kommer barnen att evakueras till Welins förskola.
Skolgården till Enestugan är stor och rymlig. Även efter ombyggnaden ska skolgården behålla
en stor del av sin naturliga prägel. Projektering pågår. Rivning av den befintliga skolan: andra
kvartalet 2021.
Beräknad inflyttning: Tredje kvartalet 2022
Påverkan av trafiken: Det kommer att bli en del byggtrafik. Om det blir bullrande arbete som
påverkar omgivningen, informerar entreprenören i god ti.
Biblioteket
• Endast meröppet
• Bokkiosk tisdagar kl. 15 – 18
• Take away
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•
•
•
•

En telefonlinje till Folkbiblioteken i Lund
E-post till de enskilda biblioteken
Chatt på hemsidan https://folkbiblioteken.lund.se/
Förslagslåda

Uthyrningen ligger fortfarande nere, och kommer att göra det så länge 8personersrestriktionen kvarstår.
Det planeras för en hel del barnaktiviteter utomhus under sommaren, bland annat
käpphästtävling.
Istället för fysiska program är det flera av biblioteken som under våren har samarbetat kring
digitala program som bok- och filmcirklar. De finns att hitta på bibliotekens Facebooksidor.
Åtminstone filmcirkeln (ett samarbete mellan byarna) kommer att fortsätta till i hösten.
Biblioteket har börjat planera för fysiska program till hösten på både barn och vuxensidan
som de hoppas kan bli av.
Ekevallen
Tekniska Förvaltningen arbetar med att under året få plats en toalett vid Ekevallens
parkering.
Kartong och plast i sopkärlen – uppmaning från Renhållningsverket
Pandemin har gjort att allt fler beställer varor över nätet. Detta har medfört att det blivit allt
mer kartong och plast i kärlen. Redan tidigare fanns problem med plast då detta har blivit ett
alltmer vanligt förpackningsmaterial.
De ökande mängderna av plast och kartong har medfört att facken i kärlen ofta är överfulla.
När locken öppnas, blåser plast och kartong iväg eller trillar ner på marken. Chauffören har
inte tid att samla upp och fånga det som blåser iväg.
Vad går att göra?
Lös mjukplast vecklar ut sig i kärlet och tar därmed mer plats. Det man kan göra är att knyta
ihop plasten så den får en knut. Detta gör att den inte vecklar ut sig i kärlet igen. Det går
också att samla ihop mjukplasten i en liten brödpåse.
Pappersförpackningar viks ihop så de tar mindre plats. Kartong som är större än
pappersförpackningar behöver klippas ner till 30 x 30 cm. Större kartonger som bara viks
ihop, vecklar ut sig i kärlet.
Om kärlet inte räcker till, lämna materialet på en återvinningsstation. Denna finns i Genarp
vid återvinningscentralen på Omvägen.
Extra stöd till kulturlivet
På grund av rådande pandemi erbjuds olika åtgärder för att stötta det lokala
kulturlivet. Innovationsstödet är en del av det kommunala åtgärdspaketet Stödet är ett
verksamhetsutvecklingsstöd riktat till kulturaktörer (föreningar, frilansare) som syftar till att
resurssätta såväl breddande som fördjupande insatser. Vill du ha hjälp i det skriftliga
ansökningsförfarandet. Välkommen att delta i digitala ”open office” dessa datum: 18 maj
15:00 - 18:00, 19 maj 09:00 - 11:00 & 26 maj 13:00 - 15.00. Mer information
här: https://www.lund.se/uppleva--gora/foreningar/bidrag-stod-och-stipendier/extra-stodtill-kultur/

3

Sommarlund
Sommarlund är ett arrangemang som anordnar aktiviteter i hela kommunen mellan den 14
juni – 6 augusti.. Just nu håller Sommarlund på att planera programmet. Läs mer
här: https://sommarlund.se/
Nämndsmöten och protokoll
Tekniska nämnden Protokoll 36 (54) Sammanträdesdatum 2021-03-10 Justerare
Utdragsbestyrkande § 87 Motion (S) - Två toaletter och en parkering, uppdrag till tekniska
nämnden
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2021-0310/protocol/tn-protokoll-2021-03-10pdf?downloadMode=open
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll 43 (109) 2021-05-05 § 165 Handlingsplan för
utbyggnad av fiber i Lunds kommun
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsens-sammantrade2021-05-05/protocol/protokoll-ks-2021-05-05-ss-145-160-162198pdf?downloadMode=open
Om Covid-19
Löpande information från Lunds kommun: https://www.lund.se/kommun-politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/
Medborgarcenter
Just nu håller vi stängt för besök på biblioteket och Träffpunkten, men du kan fortfarande
kontakta oss via e-post eller telefon.
Måndag – fredag kl. 13 – 16 Telefon: 046-359 63 57
E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se
Återkom om ni har frågor, är åter efter långhelgen.
Vänliga hälsningar,
Johanna Lindvall

Samordnare/samhällsvägledare
Medborgarcenter Genarp, Lunds kommun
Besöksadress: Genarps bibliotek Tagholmsvägen 17
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 63 57
www.lund.se
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

Nyfiken på Genarp?
Information till nyinflyttade och vetgiriga: https://www.lund.se/genarp
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