
Minnesanteckningar 
valdebatten den 13/8 
2022 i Genarp 
Deltagare 

Politiker: Jan Annerstedt (FNL), Philip Sandberg (L), Klas Svanberg (M), Axel Hallberg (MP), 
Anders Almgren (S), Agneta Lindskog (KD), Sengul Köse Lindqvist (Fi), Magnus Liljeroth 
(SD), Mattias Horrdin (C) och Jesper Sahlén (V).  

Byalaget: Kent Pettersson (Ordförande), Lina Jönsson (sekreterare), Stig Andersson, Elin 
Lundgren, Kim Nedergaard, Stefan Magnusson och Kent Nilsson.  

Publik: Cirka 40 i idrottshallen och cirka 40 digitalt på Allt som rör Genarp 

Moderator: Malin Hirdman  

1. Vad vill ert parti göra för att öka byggandet av lägenheter för unga och äldre som 
har sålt villan och vill bo kvar i Genarp? 

2. Hur ser ert parti på att planera för fribyggartomter i Genarp? 

S: Ingen anledning att vänta längre på byggnation av bostäder. Borde inte ta längre tid än 
2 år. 


KD: Finns inga byggherrar i Genarp och kommunen måste äga marken för att få igång 
byggnationen. Därtill ska man begränsa byggnationen på åkermark. 


FNL: Informerar om seniorboende som pågående projekt i kommunen. Boende för äldre 
med service men ej som ett äldreboende. Utrymme för gemensamma utrymmen och viss 
service. Projekt pågående i Lund, Dalby och Södra Sandby. Viktigt att hitta ny mark för 
byggnation samtidigt som det styrs av efterfrågan. Moderaterna önskar att man i 
samband med revideringen av översiktsplanen tar bort tidsintervallet för byggnationer. 


Fi: Ser bristen på bostäder som ett stort problem och det finns ett behov av fler 
hyresrätter. 


SD: Pågående byggnation vid Coop som är i startgropen. C4 väster om Genarp, 
pågående detaljplanearbete där man inväntar en artinventering. Detaljplanen har varit ute 
på samråd. 


M: Förespråkade ej byggnation i Fjärilsparken (numera kallad Centrumparken), att 
Folktandvårdens lokal inte skulle rivas och därmed flytta samt bevarande av RIK. I övrigt 
står moderaterna bakom planprogrammet för Genarps centrum. Området ”Åbron” 
behöver prioriteras. Ny detaljplan krävs trots att området är planlagt. 




Lina Jönsson: Ställer en fråga och undrar om kommunen har en planprioriteringslista. 
Ingen känner till någon planprioriteringslista. Denna lista kan man använda konkret till att 
prioritera detaljplanearbete. 


Sammanfattning: Samtliga partier överrens om att det behöver satsas mer på Genarp 
gällande byggnation i alla boendeformer. Finns olika meningar om storleken på tomter 
mellan blockpartierna. Behöver enas om en kombination. I natursköna Genarp kan det 
finnas både stora och mindre tomter. 


Fråga från publiken angående byggherredialogen och tomter vid kv Kuylenstjerna och 
Åbron: 


M: Byggherredialogen har följt upp och för Genarp behöver byggherrar lokal hjälp för 
genomförandet. Till exempel kontakt med byalget. Anser att projektet ”Åbron” behöver 
startas omgående.


V: Hoppas på enighet och att uppföljning genomförs. 


S: Samtliga vill starta projektet ”Åbron”. Dock saknar Genarp en fördjupad översiktsplan 
vilket hindrar stadsbyggnadskontoret från att starta detaljplanearbetet. 


C: Det behöver även byggas bostadsrätter, minst 30 % i byarna. 


Fi: Viktigt att planera, genomföra och följa upp. 


Fråga från publiken angående Fokus Genarp som genomfördes 2018. Det har blivit ett 
utegym och toalett men inget mer, till exempel Hotellet med tillhörande ödetomt: 


FNL: Tjänstepersoner har varit i kontakt med fastighetsägare till Hotellet. Tyvärr har inget 
hänt. 


3. Är ert parti beredda att satsa resurser på marknadsföring av Genarp och dess 
kvaliteter t.ex. naturen, möjligheter till friluftsliv, närheten till Malmö Airport 
m.m.? 

S: Inkommit ett medborgarförslag från Genarps Byalag där byarna ska marknadsföras 
bättre på kommunens hemsida. Det finns ett skelett för detta som arbetas med. 


L: Kommunikationen måste bli bättre och det är ett bra intiativ från byalaget. Viktigt att ta 
vara på turismen via VisitLund. 


FNL: Viktigt att vara aktiva och marknadsföra kvaliteterna på konferenser osv. 


M: Det finns en viss problematik med vem som har det yttersta ansvaret. 


SD: Samma fråga ställdes för fyra år sedan och det är dåligt att det inte har hänt något. 
Frågan måste ligga på VisitLund att marknadsföra de östra kommundelarna. 


Fi: Frågan kan också tillhöra kultur- och fritidsnämnden som behöver vara mer aktiva och 
det behöver finnas mer utomhusaktiviteter. 




V: Ingången till att marknadsföra Genarp borde vara att dra nytt av naturen. 


MP: Något att ta tag i för att ta fram alla tillgångar i Genarp, naturen. Viktigt att ta kontakt 
med lokala aktörer. 


C: Boende i Genarps trivs och bor här av en anledning. Det är bara att budskapet ska nå 
ut. Ta hjälp av boende i Genarp för att nå ut. 


L: Fortsätta med medborgarbudgeten, sommarlund som har nått ut till byarna, påskpynt, 
utegym, grillplatser osv. Det går även att marknadsföra företag i Genarp i 
Föreningskatalogen. 


KD: Det görs en del men politikerna behöver komma ut i byarna. 


L: Det finns en företagslots för företag och föreningar som kan användas av nya företag 
och föreningar som vill hitta ny mark/lokal etc. 


M: Det ska finnas en sida för alla byar. 


FNL: Det är en ny hemsida på g där alla byar har varsin sida. 


Fråga från publiken angående vad som hände med bikeparken bakom badet: 


L: Har inte fått frågan ställd officiellt. Ska reda ut vad som har hänt. 


Fråga från publiken angående iordningställandet av parkeringsplatserna vid vattenmöllan 
som numera omöjliggör att valborg kan firas där: 


FNL: Denna problematik är inget som politiken känner till. Kollar upp och återkopplar. 


Respons från Per Sköld (L) i publiken: Liberalerna skrev en motion om behov av utökade 
parkeringsplatser samt asfaltering för att undvika problem med hål. Problematiken med 
att inte kunna fira valborg kvarstår. Per Sköld undersöker möjligheterna för 
valborgsfirandet nästa år. 


4. Hur ska ert parti bidra till ett beslut om en cykelväg längs Heckebergavägen? 

C: En fråga som kommunen har diskuterat med Trafikverket länge. Finns ett beslut i KS 
om att kommunen ska ta över väghållaransvaret från Trafikverket. Dock oklart vilken väg 
som är snabbast, att invänta Trafikverkets planer eller överta vägen. 


SD: Lagt fram motionen om att överta väghållaransvaret från Trafikverket för 
Heckbergavägen i byn, Gödelövsvägen samt Kyrkovägen. Likt det kommunen planerar att 
göra i Södra Sandby.


V: Det är en central och viktig del att ta över vägen för att möjliggöra en gång- och 
cykelväg längs Heckebergavägen och avsätta pengar för genomförandet. 


S: Liknande sker i Södra Sandby. 




C: Instämmer med tidigare talande. Positivt att möjliggöra en gång- och cykelväg längs 
Heckebergavägen. 


FNL: Anser det komplicerat att överta väghållaransvaret och det finns risker att det blir 
dyrt. 


5. Är ert parti beredda och verka för möjligheten till matservering i Träffpunkten 
som idag står tom? 

L: Det är numera möjligt för pensionärer att äta lunch i matsalen på Genarps skola. Här 
kan olika åldrar mötas och skapa en gemenskap över generationer. Därtill kan man 
undersöka rabatt på lokala restauranger för de dagar skolan inte har öppet. 


C: Vore bra med servering på Häckeberga skolan då det är öppet under loven, dock svårt 
då matsalen är för liten och ska byggas om. 


S: Positiva för att öppna träffpunkten igen, skapa matlag osv. Fungerande lokal fram tills 
att ombyggnationen av Solhem stod klar som inte klarar kraven för servering. 


L: Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för matserveringen. 


FNL: Ta in lokala aktörer för att höja standarden på matserveringen till pensionärerna. 


SD: Positiv för att återuppta matservering på träffpunkten. Eftersom det fortfarande är 
pandemi kan man fråga sig om det är lämpligt att pensionärerna ska äta tillsammans med 
skolelever. 


KD: Träffpunkten är inte bara matservering men även bidrar även till en social gemenskap. 


Fi: Instämmer med KD. 


6. Hur ska ert parti bidra till att det inte står tomma lokaler i Genarp? 

S: Finns inga planer för Welins när Enestugan öppnar igen. Önskar en scen till 
Medborgarhuset samt att träffpunkten ska öppnas igen. 


C: Medborgarhuset kan användas till en företagsgrupp. 


L: Instämmer med C. Får kolla vidare på det med privata aktörer. 


7. Vilka beslut kommer ert parti att ta för bussförbindelserna Genarp - Lund och 
Genarp - Malmö ska förbättras? 

MP: Måste förbättra bussförbindelserna. Steg 1, ligga på Skånetrafiken och steg 2 är att 
utveckla Genarp för att få fler resenärer. 


V: Instämmer med MP samt trycka på sitt efter parti i regionen. 


KD: Positivt med ökad kollektivtrafik men svårt att genomföra. 




SD: Människor ska kunna ta sig till och från Genarp. Finns alternativ att kommunen köper 
till sig busstrafik. 


M: Instämmer att kollektivtrafiken är dålig och diskussioner pågår. 


L: Alla vill ha bättre kollektivtrafik. Går ej att ordna stadsbuss till Genarp utan det är enbart 
regionbussar. 


S: Genarp har sämst kollektivtrafik och det är svårt att rekrytera folk, till exempel 
tandläkare till Folktandvården. 


Fråga från publiken gällande folktandvården då ingen tandläkare verkar vilja komma 
till Genarp och arbeta: 

C: Viktigt att vara en god arbetsgivare och inte tvinga personalen att arbeta i Genarp.


L: Hanteringen har skötts extremt dåligt.


SD: Alla partier vill ha tandläkare i Genarp. Man bör ta någon från Dalby som ansvara för 
Genarp som filial. 


M: Locka med skoltandvård för att andra aktörer ska kunna öppna en tandvård i byn. 


L: Prisbilden är densamma som om någon privat aktör skulle öppna. Blir det ingen 
folktandvård kommer partierna lobba för en privat aktör. 


S: Det ska finnas en folktandvård i byn. 


Fråga från publiken hur många elever det ska vara i varje grupp/klass:  

V: Det ska vara max 25 barn per klass. 


Fi: Verkar för fler pedagoger och mindre barngrupper. 


S: Skett stora nedskärningar och det är ingen positiv betygsutveckling i Genarp. 


MP: 25 barn per klass. 


C: 25 barn per klass i yngre grupper och 30 barn per klass i äldre grupper. Behöver finnas 
en viss flexibilitet vilket det inte finns i Genarp där det bara finns en enhet. Går inte att 
dela på en klass om 32 då det inte är ekonomiskt att ha två klasser med 16 elever i varje 
grupp. 


L: Klasstorlekarna är för stora och behöver minska just i byarna. Häckeberga skolan ska 
byggas om, större matsal och ny idrottshall. 


FNL: Behöver vara förre barn i grupperna. 


SD: Befolkningsmängden ökar och framförallt om allt som planeras kommer att byggas. 
Det har inte skett någon utbyggnad av skolan och det råder platsbrist. Skolorna behöver 
byggas ut i god tid. 




Samtliga partier säger ja till att bygga ut skolan i samband med byggnationer av nya 
bostäder. 


Fråga från byalaget om samtliga partier vill komma ut igen om 6 månader och träffa 
Genarpsborna - Samtliga partier räcker upp handen och svarar ja. 


Vad tar ni med er från idag? 

SD: Marknadsföra Genarp bättre. 


M: Marknadsföra Genarp bättre och fortsätta bevara byns karaktär i samband med 
byggnationer. 


L: Byns engagemang. Viktigt för samtliga som jobbar inom Lunds kommun att ta sig ut i 
byarna. Byarna ska leva. 


C: Engagemanget som finns här. 


MP: Engagemanget. Det är bra att ni är jobbiga mot oss politiker. Marknadsföringen samt 
bostadsbyggandet. 


S: Engagemanget. Kommunen måste leverera och byn ska marknadsföras med hjälp av 
ni som bor här. 


V: Positivt det som sker här. Kommunen behöver höja insatsen i samtal med regionen 
gällande bussförbindelserna. Samtliga punkter som har diskuterats är viktiga. 


Fi: Marknadsföringen av Genarp. 



