Protokoll månadsmöte
Plats: Lars Christoffers väg 7 Genarp
Datum: 2021-11-11
Tid: 18.00
Närvarande: Hans Nordström, Kent Peterson, Lars Wide, Kent Nilsson, Stig
Andersson, Maria Emland, Klas Andersson, Gunnar Jönsson, Siv Andersson,
Magnus Liljeroth.
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lars Wide (LW)
Ordförande hälsar alla välkomna.
1. Status på ombyggnad av köket i Medborgarhuset. (Kent P)
Lunds kommun kommer renovera köket i Medborgarhuset med start 10
januari och öppnas den 1 mars. Kostnad för ombyggnad 619tkr. Kommunen
ska även titta på kostnad för att bygga ett trädäck utanför Medborgarhuset på
den sidan mot Risen.
2. Rapportering möte Dalby Byalag (Lars W)
Undertecknad och Kent Petersson blev inbjudna till Dalby Byalag, som ska
återstartas, för att ge tips om hur vi jobbar inom Genarps Byalag. Även
Veberöds Byaråd var med och gav bra input.
3. Ljus i Genarp
Byalaget tillsammans med GFG kommer att arrangera ljus i Genarp
tillsammans med många andra föreningar. Bidrag har beviljats från Lunds
kommun, Hushållningssällskapet och Sparbanken Skåne. Kommunen
kommer även sätta mer julbelysning i Genarp.
4. Återkoppling arbetsgrupp cykel / buss
Ingen från cykel-/bussgruppen närvarande.
Magnus Liljeroth berättar dock att Tekniska nämnden haft möte bland annat
om cykelväg mellan Kyrkheddinge och Genarp men avslag kommer troligen
komma vid beslut.
Angående cykelväg vid Häckeberga vägen så vill alla partier att den ska
byggas med det ha ej budgeterats för den. Kvintetten pratar med Trafikverket
men de prioriterar inte cykelvägen. Kostanden för cykelbanan är ca 5 Mkr.
Däremot ha de prioriterat en cykelbana i Lund C för 25Mkr som är 400m lång
och går på båda sidor gatan, Byggmästaregatan.
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5. Återkoppling möte med Trafikverket
Kent Petersson ar deltagit ett möte med Trafikverket, Lunds kommun och
Veberöd Byaråd där bland annat cykelvägar har diskuterats, men beskedet
har även här har varit att det ej finns pengar.
6. Övrigt
* Kommunen har avsatt 2Mkr som föreningar i byarna ska kunna ansöka om
för olika ändamål för förbättringsåtgärder i byarna. Mer riktlinjer har ej delgivits
Byalaget än. Vi kommer ta upp frågan med Inga-Kerstin Eriksson om varför vi
inte informerats om detta.
* Den 24 nov kommer Tekniska nämnden ha möte på Gästis i Dalby där
allmänheten kan få komma och ställa frågor, kl 16.30-17.45.
* Tandläkarmottagningen har varit stängd pga reparation och renovering men
kommer öppna under Q1 2022.
* Undersökning har gjort angående biblioteken i kommunen och Genarps
bibliotek har mkt lågt besökarantal. Det vore bra om biblioteket besöks mer så
att det inte kan bli nedläggningshotat.
* Stig berättar att alkoholtillstånd måste finnas för att föreningar ska kunna
servera alkohol om de hyr lokaler av kommunen.
* Lunds Näringslivschef har besökt GFG där han fick reda på att det råder
brister på tillgängligheten av fiber i Genarps industriområde. Nu ska
Kraftringen sätta ut stationer i industriområdet för att lösa problemet.
* Antal medlemmar i Byalaget är 228st.
* Diskussion fördes om varför det är fler medlemmar och större engagemang
från Genarpsborna.
* Lundaförslaget om bättre hemsida har inte hörsammats trots att kommunen
nu har gjort en ny hemsida. Visst får man upp information om Genarp om man
söker på Genarp, men man får ingen vetskap om att det finns byar/tätorter i de
östra kommundelarna. I Vistit Lund finns inget om Genarp.
* En deltagare berättar om hur dålig telefonpolicy kommunen har och hur
dåligt tjänstemännen återkopplar när man söker de.
7. Nästa möte
Torsdag den 13 Januari Kl 19.00 Lars Christoffers väg 7
Mötet avslutas

2

