Allmän information från Lunds Kommun
Höstlov vecka 44
Det finns en mängd aktiviteter för barn och ungdomar i veckan som kommer!
Fritid Genarp, Genarps bibliotek, Skrylle, Kulturen och mycket annat!
Allt finns i evenemangskalendern:
https://lund.cruncho.co/results/live-events/7116,lov-i-lund
Medborgarcenter Genarp
Vi har stängt den 1 november eftersom lokalen redan var bokad denna dag.
Välkommen åter den 8 november!
Höje å
Det finns en fin film på YouTube som heter Höje å – 30 år av renare vatten tack vare
åtgärder som gynnar många. Vackra vyer, bland annat från Häckeberga!
Välkommen till vår nya webbplats!
Den 25 oktober lanserar vi vår nya webbplats här på lund.se. Sidan har fått ett nytt utseende
och en lite annan struktur. Här vill vi möta dig som besöker vår webbplats utifrån vad du vill
göra. Vi vill ge dig svar på dina frågor och ge dig möjlighet att lösa mycket på egen hand, om
du vill. Du kan söka bygglov, förskoleplats och trygghetslarm. Du kan fördjupa dig i
statsutvecklingsprojekt, ta reda på hur vi arbetar med hållbarhet eller se vilka som styr i vår
kommun. Vill du ringa, mejla eller besöka oss finns medborgarcenter till din hjälp.
https://www.lund.se/
Nominering till stadsbyggnadspriset
Vem vill du nominera till årets stadsbyggnadspris? Det kan vara en större offentlig byggnad,
ett privathus, en ovanligt vacker bro eller en nygjord plats. Kanske något helt annat?
Syftet med priset är att premiera arkitekter som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till
stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Särskilt viktigt är att insatsen förenar utveckling av
stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden.
Du kan nominera byggnader eller platser som har kommit till de senaste fem åren. Sista
dagen att nominera är den 15 november. Frågor? Mejla: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Länk till sidan med alla priser som delas ut av Lunds kommun:
https://lund.se/kommun-och-politik/fakta-om-lund/priser-som-lunds-kommun-delar-ut

Nominering till integrationspriset
Vet du någon som kämpar för integrationen i Genarp eller övriga Lunds kommun? Nu är det
dags att nominera kandidater till Lunds kommuns integrationspris 2021. Priset syftar till att
uppmuntra insatser som arbetar med att föra människor närmare varandra.
Lunds kommun stödjer utvecklingen av det internationella Lund, främjar integration och ser
till att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter. Som en del i det delas integrationspriset
ut för att uppmuntra arbete som främjar integration.
Priset kan delas ut till föreningar, organisationer, företag, nätverk eller kommunala
verksamheter i Lunds kommun som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad
integration.
Nominera senast 14 november 2021 på länken nedan:
https://lund.se/kommun-och-politik/fakta-om-lund/priser-som-lunds-kommun-delar-ut

Nämnder och beslut
Upprustning av medborgarhuset i Genarp
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att beställa en utökning av kök med tillhörande
vitvaror i medborgarhuset i Genarp, liksom en förändring av garderoben, alltsammans för att
skapa bättre standard och användbarhet. Kommunstyrelsen fastslog vid det tillfället att
kostnad för åtgärden skulle få omfatta maximalt 200 000 kr. Under senaste sammanträdet
beslutades att denna summa ska ökas till totalt 615 000 kr. Kostnaden för åtgärderna ska
finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för lokaler. Vid behandlingen av
ärendet bifölls även ett tillägg om att kommunkontoret får i uppdrag att, i samråd med
Genarps byalag, utarbeta ett förslag till trädäck på medborgarhusets södra sida, samt att
kommunkontoret ska återkomma till kommunstyrelsen med kostnadsförslag och tidplan för
genomförandet av en sådan tillbyggnad.
https://lund.se/nyheter/beslut-i-korthet/2021-10-21-kommunstyrelsen---aktuella-beslut-20oktober-2021
Tilläggsanslag till tekniska nämnden för julutsmyckning i tätorterna
Coronapandemin har medfört och medför fortsatt stora utmaningar för samhället. Lunds
kommun utgår i sitt arbete och sina åtgärder från ansvariga myndigheters bedömningar och
rekommendationer. Lunds kommun har beslutat om ett antal åtgärdspaket under 2020 och
2021 för att lindra konsekvenserna av pandemin. Efter ett år av nedstängningar och
restriktioner krävs åtgärder för att stärka sammanhållningen samhället. Kommunen har en
stor landsbygd, en fjärdedel av alla invånare i Lunds kommun bor utanför tätorten Lund.
Hela kommunen ska leva och utvecklas. I april månad beslutade kommunstyrelsen om
åtgärder i tätorterna Dalby, Genarp, Södra Sandby, Stångby och Veberöd för att förstärka
attraktiviteten genom en satsning på utökning av blomsterprogram, möblering i parker och

grönområden samt satsning på förstärkt julbelysning, på samma sätt som gjorts i
stadskärnan. Se sidan 69 i bifogat protokoll:
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsens-sammantrade2021-10-27/protocol/protokoll-ks-2021-10-20pdf?downloadMode=open

Förvaltningsinformation
Vård och omsorgsförvaltningen
Alkoholservering tillåten med tillstånd i kommunlokaler
Alkoholservering i kommunens lokaler kräver alltid tillstånd. Däremot florerar ett felaktigt
rykte om att det är förbjudet att servera alkohol. Vill du ha hjälp med att ansöka om
tillstånd, går det bra att kontakta ditt medborgarcenter eller gå in här:
https://lund.se/foretag-naringsliv-och-forening/for-dig-som-har-verksamhet-ellerforetag/salja-alkohol-tobak-lakemedel-och-lotter/serveringstillstand
Tekniska förvaltningen
Reflexutdelning i Genarp
Lunds kommuns synlighetskampanj är på plats i Genarp onsdagen den 3 november
utanför Coop, ca. kl. 17 - 18.30. Välkommen hit för att hämta en reflex!
Enestugan byggs om
Förskolan Enestugan i Genarp byggs om och får sex avdelningar med kök, möjlighet att sova
ute och en solcellsanläggning som delvis ska försörja förskolan med el. Under byggtiden
kommer barnen att evakueras till Welins förskola som ligger i närheten. Se ritningar, tidplan
med mera här:
https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik--och-byggprojekt/enestugans-forskolanybyggnad

