Allmän information
Genarp i april 2022
Medborgarcenter Genarp
har öppet varje måndag kl. 10 – 12 på expeditionen i entrén på Solhem.
Välkommen!
Möjlighet för föreningar att sätta upp anslag i centrala Genarp
Föreningar som vill sätta upp anslag kan låna nyckel till anslagstavlan utomhus
vid före detta medborgarcenters lokal på Heckebergavägen. Nyckel går att hämta
på Träffpunkten, Lars Kristoffers väg 9 kl. 9 -12 måndag - fredag. Ring gärna
innan på 046 – 359 65 15.
Tekniska nämndens beslut i mars
Skrivelse angående att sanera skjutbanan i Genarp samt öka tillgängligheten
till Risen med mera
Nämnden beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en
kostnadsberäkning för att sanera den del av skjutbanan som inte används. Detta i
enlighet med skrivelsen från Socialdemokraterna i Genarp. Beräkningen ska vara
klar senast september 2022.
Förvaltningen ck också i uppdrag att inför sommarsäsongen förbättra
informationen vid entrén till naturreservatet Risen vid Medborgarhuset samt
förbättra vägvisningen och mötesplatserna till Sandvägens parkering.
Förvaltningen ska även inleda dialog med Länsstyrelsen för att utöka antalet pplatser vid södra parkeringen (Heckebergavägen) och Sandvägens parkering samt
förbättra tillgänglighet, information och skötsel.
Försäljning av Aspeholm 13
Lunds kommun säljer fastigheten Aspeholm 13 i Genarp till KlaraBo Sverige AB
för 2 202 550 kr. KlaraBo som ck en markanvisning här 2019, planerar att under
vår/sommar 2022 börja bygga omkring tjugo hyreslägenheter på fastigheten som
gränsar till Heckebergavägen. Försäljningsprocessen inleds med ett arrendeavtal
som övergår i försäljning när byggnadsarbetena börjat.
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Ny väg och park får namn

Gatan vid Aspeholm ska heta Tankloksgatan. Parken intill får namnet
Lokstallsparken. Järnvägstemat bygger på den tidigare järnvägen mellan Malmö
och Genarp då det fanns både lokstall och verkstad i kvarteret.
Marknadsföring av industrimark i Genarp
Lundakvintetten (M), (C), (L), (KD), (FNL) har gjort en skrivelse i syfte att
förbättra marknadsföringen av industrimark i Genarp. Tekniska förvaltningen
begär hos byggnadsnämnden en planändring för Kärrvallen som medger att även
företag med serviceverksamhet kan etablera sig där samt att det sker skyndsamt
med hänsyn till efterfrågan samt att beslutet i kommunstyrelsen den 12 augusti
2020 enligt Lundaförslaget gällande marknadsföring av de östra kommundelarna
genomförs.
Byggrätt för Häckebergaskolan på Åbrodden 1
Byggnadsnämnden beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom
detaljplan pröva lämpligheten av att öka byggrätten för skola inom Åbrodden 1 i
Genarp. Serviceförvaltningen har kommit in med begäran om planläggning.
Häckebergaskolan behöver ny idrottshall i anslutning till skolans övriga lokaler
eftersom skolans matsal kommer att byggas om och därmed ta nuvarande ytor för
idrott i anspråk. Serviceförvaltningen har redovisat en skiss på hur skolan kan
utvecklas. För utbyggnad behövs ny detaljplan.

