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Protokoll månadsmöte 

  
 Plats: Kyrkstugan Genarp  
 Datum: 2021-09-09  
 Tid: 19.00  
   
Närvarande: Per Augustsson, Knut-Inge Andersson, Kent Petersson, Leena Rastas, 
Jörgen Björk, Lars Wide, Sven-Erik Sahlée, Stig Andersson. 
 
 
Ordförande: Kent Petersson (KP) 
Sekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 

Ordförande hälsar alla välkomna. 
 

1. Rapportering möte med Inga-Kerstin Eriksson (Kent P) 
Medborgarhusets kök ska renoveras och byggas ut under september 2021. 
 
Rondellerna ska underhållas av Trafikverket men pengarna är slut för att 
renovera eller underhålla den västra rondellen. 
 
Fredag 10 sept ska Byalaget ha möte tillsammans med Veberöds Byaråd och 
Trafikverket och Lunds kommun för att prata vägar- och cykelvägar och 
cykelbanor. 
 
Genvägen ägs av kommunen och Kyrkovägen ägs av Trafikverket. Tanken 
var att de skulle skifta ägare men Lunds Kommuns tjänstemän tycker att 
Kyrkovägen är i för dåligt skick och vill därför inte ta över den. 
 
Folktandvården ska finnas kvar i Genarp. Nu stängt ett tag pga vattenläcka. 
 
 

2. Rapportering möte Jan Annerstedt (Gunnar J / Kent P) 
Byalaget har haft möte med Jan Annerstedt som är chef för Tekniska 
nämnden och berättar att satsningar ska göras i kommunen på cykelbanor 
och har planer på at köpa mark för att kunna exploatera. C4 Hus plan ligger 
enligt plan. Industrimark måste marknadsföras bättre. 
 
 

3. Ljus i Genarp 
Byalaget har sökt pengar från Sparbanksstiftelsen för Ljus i Genarp.-  
 
 



 2 

4. Återkoppling arbetsgrupp cykel / buss 
Inge representant på mötet. 
 
 

5. Politiker möte 16 sept. 
Alla tio partier är inbjudna till att utveckla de svar vi fått på utskickade frågor. 
Kommer ske i Medborgarhuset. Max 50 pers. Ingemar Svantesson kommer 
vara moderator. Stig räknar antal besökare. 
 
 

6. Byalaget på byn. 
Byalaget kommer under hösten stå vid Ica och Coop för att synas, värva 
medlemmar och prata med byborna. Mer detaljer kommer u hösten. 
 
 

7. Nyhetsbrev från Lunds kommun 
Lunds kommun skickar ut Nyhetsbrev som berör Genarp och läggs ut på 
hemsidan. 
 
 

8. Övrigt 
Behov av en ny säkerhetsvandring finns. LW kontaktar Joakim Nyberg 
 
Stig har blivit kontaktad av Gamla Lund som ska sätta minnesplatta på”Nya 
hotellet” i Genarp. 
 
Jörgen Björk ska revidera text om Genarps Hjältar på hemsidan och berättar 
om att HLR-utbildning kommer hållas på brandstation och att kurs ”Alla kan 
rädda liv” kommer genomföras. Juniorbrandkår startar V37. 

 
 
9. Nästa möte 

Se hemsida www.genarp.nu 
 

Mötet avslutas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actionpunkter 

Ansvarig Uppgift Deadline 
Lars Wide Kontaktar polisen Joakim Nyberg  
Jörgen Björk Revidera text  
   
 
	


