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Påminnelse om samåkningseventet den 2 oktober 

Välkommen till eventet om samåkning i Fjärilsparken kl. 11- 17, lördagen den 2 oktober! Även 
kommunens energirådgivare och landsbygdsstrateg kommer att vara på plats. Se bifogad affisch! 
Samt: 

https://www.lund.se/mobilitetpatvars 

 

Medborgarcenter Genarp öppnar måndagen den 4 oktober 

Varmt välkomna! Adress: Genarps Bibliotek, Welins rum, Tagholmsvägen 17. Måndagar: k.l 10 – 12 

Stängt 1 nov. Telefon: 046-359 63 57 E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se 

Se bifogad affisch. 

 

Träffpunkt Genarp är öppen och kräver ingen förbokning  

Se program och öppettider: 

https://www.lund.se/omsorg--hjalp/aldre-seniorer/aktiviteter-for-seniorer/traffpunkter/traffpunkt-
genarp/ 

 
Seniorlunch på Lars Kristoffers väg stängd för externa besökare just nu 

Just nu kan Lars Kristoffers väg i Genarp inte erbjuda lunchservering för externa besökare. 
Anledningen är att miljönämnden har beslutat att lunch inte får tillagas och serveras till externa 
matgäster i avdelningsköken. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar nu på att få till en lösning så 
att lunchserveringen kan komma igång så snart som möjligt vi jobbar på att kunna öppna för 
besökare så snart det går.  

Mer om var restaurangerna finns, vad som står på menyn och vilka öppettider som gäller hittar du 
här: 

https://www.lund.se/.../lunchrestauranger-for-pensionarer/ 

  

LKF; dags att göra intresseanmälan för bostad i nytt område i Genarp 

Kuylenstjerna etapp 2, blir inflyttningsklara i april. Sök senast den 14 oktober. 

https://www.lkf.se/att-hyra-hos-oss/lediga-lagenheter/ 

 



Frivilligpriset 

Årets frivilliga samhällsarbetare är ett pris som delas ut av kommunen sedan två år tillbaka. Förra 
året var det gruppen Tillsammans för Dalby som knep det välförtjänta priset och året dessförinnan 
var det Vi i Veberöd som vann. Nu är det åter dags att nominera, senast den 15 oktober. 
Lämna förslag via e-tjänst, eller med post till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund. 
Märk kuvertet ”Årets frivilligarbetare”  
https://www.lund.se/nyheter-och-nyhetsarkiv/2021/nominera-arets-frivilliga-samhallsarbetare-
2021/ 
 

Närområdesbidrag 

Vill ni genomföra ett projekt som berör kultur, traditioner och högtider? Ansökan till 
närområdesbidrag är fortfarande öppen. Idén ska bidra till utveckling av närområdet och skapa 
mervärde för de boende. Närområdesbidrag kan ges till korta, tidsbegränsade projekt. Det går också 
att få stöd till marknadsföring av ett evenemang. Både organisationer och privatpersoner kan söka. 
Välkommen med ansökan före den 19 oktober 2021. De östra kommundelarna prioriteras och det 
tänkta projektet ska ha god kvalitet, tillföra ett mervärde för de boende, vara lokalt förankrat samt 
bidra till utveckling. Mer information och ansökan: 
https://www.lund.se/uppleva--gora/foreningar/bidrag-stod-och-stipendier/naromradesbidrag-till-
kultur-traditioner-och-hogtider/ 
 

Information om Höje å 

på Lunds FB-sida 24 september, Dagvattnets dag 

Vatten finns överallt – i luften, i marken, i sjöar, i bäckar och i åar. Vi tar vatten för givet, men det är 
ingen självklarhet att rent vatten finns att tillgå.  

I dag är det Dagvattnets dag. Det firar vi med att uppmärksamma vattenvårdsarbetet med våra 
vattendrag. Höje å är ett av de vattendragen som tar hand om Lunds dagvatten. Höje ås vattenråd, 
som drivs av Lund, Lomma, Staffanstorp och Svedala, firar 30 år i år – ett arbete som har resulterat i 
mer än 80 våtmarker och en förbättrad vattenstatus.  

Vattenvårdsarbete har sammanfattats i några filmer av naturfotografen Johan Hammar. 

 Se filmerna här:  

www.lund.se/vatten-och-vatmark 

      

      

 


