
Nyhetsbrev Genarp                                                                      

8 september 2021 

 

Pensionärslunch 

Serveringen är igång! Förbokning via telefon krävs på 046-359 30 40 kl. 10.00 - 15.00 alla 
dagar. 

Serveringstider: kl. 11.30 - 13.00 alla dagar 
Adress: Lars Kristoffers väg 7 

Matsedel: 

Lars Kristoffers vägs lunchrestaurang - Lunds kommun 

 

Träffpunkt Genarp 

Öppnar nu upp stegvis. Se tider och aktiviteter här: 

Träffpunkt Genarp - Lunds kommun 

 

Medborgarkontoret  

öppnar den 4 oktober. Vi ser fram emot att svara på frågor och ge samhällsservice måndagar 
kl. 10 – 12 i Medborgarhuset på Tagholmsvägen. Vid några tillfällen måste vi använda en 
annan lokal och vi återkommer med datum och lokal. Fram till den 4 okt svarar vi på telefon 
alla dagar kl. 13 – 16 på 046 – 359 63 48. E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se 

 

Nya bänkar 

är utplacerade av tekniska förvaltningen. 

• Värdshusvägen, mellan Filarestigen och Fräsarestigen 
• Kryddvången, två bänkar väster om Häckebergaskolan 
• Blüchers park, mellan Blüchers stig och Lillegårdsvägen 
• Gräntingeparken, öster om Vasestigen 

 
 

 

 



Asfaltering  

sker i Genarp den 20 september – 8 oktober 

• Kumminvägen, hela 
• Nylyckevägen, mellan Gödeslövsvägen och Kumminvägen 
• Östra Ellebäcksvägen, mellan Tagholmsvägen och vändplatsen i söder 

 
 

Nya bostäder öster om Konsum, Aspeholm 13 

Byggnadsnämnden antog planen vid sammanträde den 19 augusti, 2021. Om beslutet inte 
överklagas så får planen laga kraft den 20 september 2021.  Beslutet gäller cirka 20 bostäder 
söder om Heckebergavägen. Inom planområdet möjliggörs mindre flerfamiljshus i två 
våningar med sadeltak. 

Se alla handlingar här: 

https://www.lund.se/27-2019 

    

Genarp 9:12 och 9:7, söder om Kyrkovägen 

Just nu bearbetas planförslaget men för dig som kanske ännu inte sett handlingarna tidigare, 
så hittar du dem här: 

https://www.lund.se/01-2019 

 

Mobilitetsprojektet, Mobilitet på Tvärs i Genarp lördagen den 2 oktober 

Tekniska förvaltningens mobilitetskontor kommer att ha ett tält i Genarp den 2 oktober i 
syfte att prata om samåkning och annat som är kopplat till hållbart resande. Tider och plats 
är i skrivande stund inte klara. 

Hör av er till Astrid Bachs om tider och plats ifall ni är intresserade av att veta mer eller att 
delta i arbetet; astrid.bachs@lund.se 

Med vänliga hälsningar  

Christina Harris 

Medborgarcenter, Lunds kommun, 046-35 63 48 christina.harris@lund.se                                                                                                                                

                    


