
 

1. Medlemmar 
A. Medlemsregister 

Vi kan inte använda prosms.se. Lina Jönsson tar kontakt med Christian 
som håller i frågan ang medlemsregister. 

B. Register för nyinflyttade 
Folkbokföringen lämnar inte ut det vi behöver, Lantmäteriet kan bistå 
med fastigheter som köps men vi missar hyresrätterna. Kan kommunen 
hjälpa till med adresser till nyinflyttade. Stefan Magnusson kollar med 
medborgarcenter. 

2. Uppföljning Aktivitetsplan för fler medlemmar 

Protokoll Månadsmöte 

Plats: Lars Kristoffer väg 7, Genarp

Datum: 2022-09-08

Tid: 19.00 

Närvarande: Kent Petersson, Christa Jönsson, 
Kent Nilsson, Elin Lundgren, Kim Nedergaard, 
Lars Wide, Maria Emland, Gunnar Jönsson och 
Jeanette Molnar Karlström 

Adjungerade: Stig Andersson, Stefan 
Magnusson

Ordförande: Kent Petersson (KP)  
Sekreterare: Stefan Magnusson 

Ansvarig Uppgift Utfall

Sven Erik Sahlée Fråga om plats och montage av skyltar på byn

Christian Malmström Medlemsregister

Christian Malmström Info/priser om uthyrning av Medborgarhuset på 
hemsidan  

Utgår

Lina Jönsson/Maria 
Emland

Årsmötesprotokoll hos kassören

http://prosms.se/


Lina tar kontakt med Christian som håller i frågan ang medlemsregister. 

3. Bevakning och återkoppling av kommunens nämnder gällande Genarp 
Byggnadsnämnden 
Detaljplanen för Järnhandeln vekar ta lång tid. Beslut om datum verkar vara 
på gång, Gunnar Jönsson bevakar vidare. 

Tekniska nämnden 
Inga nyheter 

Vård & Omsorg nämnden  
Stig Andersson tog upp frågan om matsalen. Det går nu att äta ”skoldagar” på 
Genarpsskolan, bokas en dag i förväg. Ingen lösning för helg/lovdagar finns. 
LKF har har fått i uppdrag att titta en lösning för mat på Solhem. 

4. Återkoppling Valdebatt  
Generellt positiv feedback. Protokoll från mötet på väg att publiceras på 
hemsidan.  

5. Tandläkarmottagningen  
Inga annonser ute där man söker personal till Genarp, men det finns många 
annonser ute för andra mottagningar. VDn har inte svarat på varför det ej 
annonseras. 

6. Medborgarhuset 
Beslut ang veranda politiskt taget, men kommundirektören har inte exekverat. 
Nu verkar det dock komma igång, finns budget för 550.000. Bygglov saknas 
och ingen ritning verkar finnas. Förslag från kommunen att bygga i markplan 
istället, men byalaget anser inte detta fullgöra syftet från fokus Genarp. Inget 
samråd har skett med Byalaget som beslutades av kommunstyrelsen, men 
möte med kommunen kommer nu ske. Kent Petersson sätter upp möte på 
plats med Byalaget och Magdalena på kommunen. 

7. LKF 
Ordörande, VD och förvaltningschef på plats. Positiva till att skynda på 
Järnhandeln. Spinnrocken/Ullen vill man inte bygga då man inte tror det finns 
efterfrågan (planen var klar 2016). Se bifogade minnesanteckningar från 
mötet.  

8. Vombsjösänkan  
Workshop den 6 oktober för att vara med och utveckla Vombjösänkan till en 
hållbar destination. Workshopen sker på Östarps Gästgivaregård vid Kulurens 
Östarp, Veberöd. Klockan 8-11. Ingen planerar idag att representera Genarps 
byalaget, men man är välkommen att anmäla sig om man vill.  

9. Övrigt 
·       Lunds kommuns hemsida: Stefan och Lina erbjuder hjälp att ta fram länkar 
till lund.se/genarp. Kent Petersson skickar mejl till kommundirektören till 
Stefan. Landsbygdsstrategen kan kanske hjälpa till. 

http://lund.se/genarp


·       Byalagets hemsida: Ny hemsida på plats i oktober 
·       Fritid Genarp (Jeanette) presenterade sig. Vill aktivt söka kontakter i 
Genarp (områdesfokuserat arbete). Har aktiviteter för ungdomar 12-19 år. 
Stort intresse från ungdomarna att samverka med föreningar, företag och 
byalag. Jeanette ska se om det finns intresse för klättervägg. Stefan förmedlar 
kontakt till klättringsengagerad i Genarp. 
·       Möte på skolan med elevrådet i höst. Elin förmedlar kontakt. De har möte 
en gång i månaden 13:30. 
·       Stefan bjuder in Regionpolitiker Sara Svensson till mötet 10/11. 
·       Farthinder på kommunens vägar saknas. Johan Gumér, gatuchef 
kommunen kan svara på varför det har försvunnit. 
·       Det blir ljus i Genarp i år igen genom GFG. Invigning 26/11. 
·       Nästa möte ska vi ta fram en plan för Genarps Matfestival (26/8 2023) 

10.Nästa möte 
13 oktober 18:00


