Protokoll månadsmöte
Plats: Lars Kristoffer väg 7, Genarp
Datum: 2022-05-12
Tid: 19.00
Närvarande:
Kent Petersson (KP)
Kim Nedergåård (KN)
Elin Lundgren (EL)
Kent Nilsson (KN)
Adjungerade:
Stefan Magnusson (SM)
Stig Andersson (SA)
Lars Wide
Knut-Inge Andersson
Ros-Marie Hansson
Per Augustsson
Mats Hultén
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Stefan Magnusson (SM)

1. Uppföljning medlemsregister
Bordlägges till nästa möte

2. Pågående projekt
Uppföljning Aktivitetsplan för er medlemmar
Uppgift

Utfall

Lars Wide

Ta fram ny folder och skyltar

Utfört

Lars Wide

Beställa skyltar och foldes

Utfört

Lars Wide

Lägga in blänkare på FB

Utfört

fl

Ansvarig

Mats Hulteen

Organisera utdelning folder

Maria Emland

Köpa plats / lägga in banners på FB

Leena Rastas

Arrangera ”Möte på byn”, KC tog över

Sven Erik Sahlée

Fråga om plats och montage av skyltar på byn

Christian Malmström

Utfört

Utfört

Medlemsregister

Övriga projekt
Christian Malmström

Info/priser om uthyrning av Medborgarhuset på
hemsidan

Lina Jönsson

Årsmötesprotokoll hos kassören

Lina Jönsson

Kontakta LKF angående Ullen och Spinnrocken Utfört

Gällande LKF:s fastighet Spinnrocken och Ullen gav LKF följande svar:
LKF håller just nu på att färdigställa ett bostadsprojekt inom kvarteret
Kuylenstjerna med 27 radhuslägenheter och när det projektet är färdigställt och
inflyttat kommer vi att följa omflyttningen i kvarteret under ca ett år. Det är först
därefter som vi kommer att besluta huruvida vi ska gå vidare med
förtätningsprojektet vid Ullen och Spinnrocken. Det innebär att det är om tidigast
ett år som vi kommer kunna ge mer detaljerad information och som eventuella
informationsmöten kommer att ske.
Följa upp med LKF hur många som står i kö till boende i Genarp

3. Lundafastigheter
EL har kontaktat angående lokaler i byn, förvaltare simon gerius. Träffpunkten
godkänd för 8 personer (ventilation / utrymning). Gör inget om det inte kommer ett
uppdrag från kommunen och kommer då ge högre hyra. Kulturchefen tog till sig
att Genarp behöver fler och anpassade lokaler
KP meddelar att träffpunkten och medborgarhuset är på väg ut till försäljning.

4. Förslag och idéer till liknande Ljus i Genarp tillsammans med GFG
EL föreslår matfestival maj 2023: Matvagnar, en dag, några aktiviteter. Kyrkan kan
hjälpa till med Stim om de är medarrangörer.

5. Valdebatt lördag 13 augusti kl 14.00, Idrottshallen
Föregående års frågor gick igenom. Inaktuella frågor rensades bort.
Nya frågor
a. Fråga om vårdcentral istället för läkarnärvaro

b. Hantering av medborgarbudget
c. Direktlarm på Genarps skola
Sammanställs och skickas ut av KP
IBK och fritidsgården har tackat nej att sälja förtäring eligt KN. EL kollar en gång
till med IBK

6. Byalaget barn/ungdomar i Genarp
Elin har pratat med socialpedagog Ulrika. Finns fungerande elevråd vi kan
interagera med i höst. Elin kollar datum för andra elevrådsmötet i höst

7. Rekrytering av nya medlemmar och påminnelse om att förnya
medlemskapet
Bordlägges

8. Ansvarsfördelning för bevakning av kommunens nämnder
Nämnder

Bevakar

Kommunfullmäktige

Kim

Kommunstyrelsen

Kim

Barn- och skolnämnden?

Elin

Byggnadsnämnden

Kent N

Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden?
Servicenämnden?
Tekniska nämnden

Kent P

Utbildningsnämnden?
Vård- och omsorgsnämnden?

9. Föräldragrupp skola
Bordlägges

10.Arbetsgrupp Buss och Cykel
Bordlägges till efter valdebatten

Stig

11.Stim pengar/tillstånd
STIM kan lösas via Kyrkan

12.Direktlarm på Genarps skola till räddningstjänsten
Ta med fråga till valdebatten

13.Gemensam plattform för kommunikation för styrelsemedlemmar
Förslag från SM att använda slack. Bordlägges

14.Lunds kommun översiktsplan
Svar från kommunen: Det finns ett projekt på väg in till stadsbyggnadskontoret
som rör fastigheten Borgen 24 (fd. järnhandeln), men det finns inget planuppdrag
från byggnadsnämnden ännu. Detta kvarter är nog det första som kommer att
påbörjas planarbete för i centrum. En gissning är att ett planarbete kan komma att
starta upp under sommaren/hösten 2022.
Knut-Inge meddelar att trerumslägenheter är föreslaget
Uppföljning nästa möte

15.Övrigt
a. Soptunnor saknas vid parkeringen bakom biblioteket
b. Råkproblem. KP kollar vem som är skyddsjägare
c. Stora björkar lutar mot tomt Blåklocksstigen, ingen återkoppling från
kommunen. KP kontaktar parkförvaltningen
d. Medborgarbudget. Rösningen börjar 1/7, SM redogjorde för förslagen
som gått vidare
e. Köket på Solhem får inte nyttjas efter beslut från kommunen för att
egenkontrollprogram saknas enligt handlingar som SM begärt ut.
Ansvarig för detta är verksamhetschefen. Stig fortsätter driva frågan

16.Nästa möte
9/6 18:00 styrelsemöte
14/7 19:00 Måndadsmöte

