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Protokoll månadsmöte 

  
 Plats: Lars Kristoffers väg 7 Genarp  
 Datum: 2022-03-10  
 Tid: 19.00  
   

Närvarande: 30 personer inklusive styrelse 
 
Ordförande: Kent Petersson (KP) 
Sekreterare: Lars Wide (LW) 
 
 

Ordförande hälsar alla välkomna. 
 

1. Joakim Nyberg Polisen Lund  
Under 2020 var det väldigt stökigt i Genarp men med olika åtgärder har 
trygghetsindex kommit ner på tidigare normal nivå. Daniel Rosenkvist är den 
nya ansvariga polisen för Genarp som kommer bjudas in till Byalagets 
månadsmöte framöver. Under 2021 är det 16 brott anmälda i Genarp som är 
stöldbrott eller skadegörelse. 
 
 

2. Johanna Lindvall 
Landsbygdsstrateg Johanna Lindvall berättar om projektet Medborgarbudget 
där Genarpsborna har 1,2Mkr att ansöka om för olika åtgärder eller projekt. 
Sista anmälningsdag är 31 mars där sedan förslag kommer sållas ut där 
kommunen inte har rådighet över. Ex. de gatufrågor som Trafikverket ansvarar 
för. Även frågor som åligger kommun på löpande underhåll eller utveckling 
kommer också sållas bort. Maxbelopp per projekt är 500tkr. I nuläget har det 
kommit in ca 35 förslag. Efter utsållning kommer en röstning på förslag att ske 
den 1 juni och två veckor framåt. 
 
Johanna är även ansvarig för bredbandfrågor där en fråga kom upp hur 
bredbandsutbyggnad kommer att ske i Häckebergaområdet. Johanna kollar 
upp och återkommer.  
 
 

3. Övrigt 
Magnus Liljeroth (SD) sitter i Tekniska nämnden och berättar att Trafikverket 
har statliga väga i två av Lunds kommuns byar där en är Genarp. (SD) har lagt 
förslag om att kommunen ska få ta över väghållaransvaret och Tekniska 
nämnden är positiv till detta. Om det blir ett ”Ja” så kan kommunen bestämma 
själv över alla olika åtgärder vilket innebär att det kan bli enklare att fatta 
beslut om exempelvis cykelbana på Häckbergavägen till avfart mot Ekevallen. 
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Gunnar Jönsson (S) berättar att LKF har planerat bygge av gamla 
”Järnhandeln” efter då detaljplanen blir klar 2025, vilket innebär att 
lägenheterna kan bli inflyttningsklara till 2028. Denna tidshorisont tycker (S) är 
för lång och undrar om den går att påskynda. 
LKF har under en längre tid haft byggplaner på kvarter Ullen och Spinnrocken 
som nu även skjuts upp ytterligare på obestämd tid. Dessa frågor ska 
Byalaget följa upp om de går att påskynda. 
 
 

4. Nästa möte 
Torsdag den 12 maj kl 19.00 Lars Kristoffers väg 7. 

 
 

Mötet avslutas  
 


