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Protokoll månadsmöte 

  
 Plats: Lars Christoffers väg 7 Genarp  
 Datum: 2022-01-13  
 Tid: 19.00  
   

Närvarande: Kent Peterson, Lars Wide, Kent Nilsson, Stig Andersson, Chico,  
Per Augustsson, Bo Gillborg, Rickard Ask, Leena Rastas 
 
Ordförande: Kent Petersson (KP) 
Sekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 

Ordförande hälsar alla välkomna. 
1. Status C4 Hus (Lars W) Projektet har fördröjts pga att biologisk undersökning 

ska göras i dammen och ytterligare några dokument / underökningar ska 
genomföras. Men planen för exploatering ligger fast. 
 
 

2. Status medlemsregister 
Maria Emland ej närvarande men arbetar med uppgiften. 
 
 

3. Ljus i Genarp 
Erfarenheter Jul i Genarp 
Alla deltagande organisationer uppskattar evenemanget och ser det som 
lyckat. Ekonomin har gått plus / minus noll vilket är bra. Alla deltagare som 
sålt mat har sålt slut på nästan allt. Det som kan ändras till nästa år är; 
• Ha en jultomte inne i ex tvätthallen. 
• Spela julmusik 
• Om någon ska hålla tal bör personen vara belyst. 
• Invigningen bör vara på parkeringen där allt ska hända. 
• Köpa in en belysningsmast för bättre ljus (Utfört i skrivande stund) 
• Svenska Kyrkan vill vara med på plats. 
• Att ha en belyst skylt där det står vad Byalaget arbetar med för frågor. 
• Kyrkan skulle kunna ordna musik. 
• Synka med kommunens belysning så att den lyser samtidigt. 
• Bättre fördelning av arbetsuppgifter 
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4. Återkoppling arbetsgrupp cykel / buss 
Ingen representant från arbetsgruppen på plats. 
det finns en förening som ’även driver frågan om cykelväg via Esarp där dialog 
med Staffanstorps politiker.  
 
Nuvarande busstrafik går fortfarande runt förskola och skola och kan inte 
runda cykelparkeringen som tidigare pga felparkerade bilar. Något alla befarat 
men ingen tagit tag i. 
 
 

5. Möte med Trafikverket 
Den 20 Jan ska Byalaget ha ett tredje uppföljningsmöte med Trafikverket 
tillsammans med Veberöds Byaråd för att följa upp olika trafikfrågor vi arbetar 
med. 
 
 

6. Niklas 
En idé presenteras av Niklas Hofvander där han vill öppna ett kontorshotell i 
gamla lokalen för Medborgarcenter, som ägs av Lundafastigheter. Han för 
dialog med kommunen, Lundafastigheter och Genarps Företagsgrupp med 
positiva responser. Byalaget ska ta upp frågan i Styrelsen för sitt 
ställningstagande. 
 
 

7. Övrigt 
Kommunen har tagit fram en Medborgarbudget där Genarp har en pott på 
1.2Mkr att söka ur. Det står alla (privat/föreningar) att söka bidrag ur denna 
pott men verksamheten ska gagna Genarps utveckling och projekt. Max- 
belopp 500tkr/projekt. Se mer detaljer på kommunens hemsida. 
 
 
Valdebatt 2022 
* Idrottshallen är bokad hela dagen den 13 augusti där politikermötet 
   kommer ske kl 14.00.   
* Styrelse och medborgare tillfrågas att ta fram valfrågor som skickas i god tid   
   innan. Kommuniceras via Facebook. 
 
 
Renovering av tandläkarmottagningen är klar och det går bra att boka besök 
där nu. 
 
 
Ombyggnad av köket på Medborgarhuset är i full gång så att det blir ett större 
kök, som Byalaget kämpat mycket för.  
 
 
Matserveringen på Lars Christoffers väg 7 har haft uppehåll ett tag men är i 
gång igen från 1 februari. 
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Lokalen / köket på Lars Christoffers väg 7 har stora brister som får 
brandlarmet att lösa ut extremt lätt. Detta medför en kostnad på 16.000 kr för 
den som utlöst larmet om det blir onödig utryckning. Endast personal som 
arbetar på plats får återställ / stänga av felaktigt larm vilket innebär att 
föreningar som nyttjar köket blir ”bakbundna” till att använda köket för sin 
verksamhet då det ej finns personal på plats.  
 
 
Gunnar Jönsson och Genarp-(S) har lämnat ett Lundaförslag att Lunds 
kommun måste göra gemensamma upphandlingar för gemensamma tjänster i 
de olika förvaltningarna. Exempelvis skötsel av grönytor.  Denna problematik 
har även Byalaget lyft för politikerna i tre-fyra år men utan framgång. Gå gärna 
in och rösta på deras Lundaförslag. 
 
https://service.lund.se/Citizen/Proposal#proposal/1048 
 
 

8. Nästa möte 
Årsmöte och ersätter månadsmötet. 
Torsdag den 10 Mars kl 19.00 Lars Christoffers väg 7 
 
O B S !  Anmäl ditt deltagande om ni kommer med tanke på inköp av semlor 
och eventuella nya restriktioner.  
Genarp Kent Petersson  på kent@kp-fast.se eller telefon 070-318 42 86 

 
 

Mötet avslutas  
 


