Protokoll månadsmöte
Plats: Lars Kristoffers väg 7 Genarp
Datum: 2022-11-10
Tid: 19.00
Närvarande: Maria Emland, Kent Nilsson, Mats Hulteen, Knut-Inge Andersson, Kim
Nedergaard, Kent Petersson, Elin Lundgren, Per Augustsson, Gunnar Jönsson, Lars
Wide, Tommy Hansson och Stig Andersson.
Ordförande: Kent Petersson (KP)
Sekreterare: Lars Wide, adjungerande (LW)
Ordförande hälsar alla välkomna.
1. Medlemsregister
A. Registret fungerar bra och Byalaget har ca 200 medlemmar. Värvningar av
nya medlemmar bör ske och Ordförande vill ha ngn form av belysning på
informationsskåpet vid fd. Medborgarcenter.
B. Register för nyinflyttade ska Stefan i Byalaget ordna så att nyinflyttade kan
får en tygkasse med info om Genarp och Genarps Byalag.
2. Uppföljning av aktivitetsplan
Ansvarig

Uppgift

Sven Erik Sahlée

Fråga om plats och montage av skyltar på byn

Lina Jönsson och Maria
Emland

Medlemsregister

Lina Jönsson

Folder

Lina Jönsson

Affisch Matfestival

Lars Wide

Skylt

Kent Petersson

Tygpåsar

Elin Lundgren

Julklappar till Ljus i Genarp

Elin Lundgren

Jackor till Byalaget

Utfall

Utfört

* Sven Erik Sahlée har ej- men ska sätta upp Byalagsskyltar i Genarp.
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* Lina Jönsson arbetar med att ta fram en info-folder om Byalaget.
* Lina Jönsson arbetar med att ta fram en affisch för Matfestivalen som ska
genomföras 26 aug 2023.
* Kent Petersson håller på att ta fram tygkassar tillsammans med GFG
(Genarps Företagsgrupp)
* Elin Lundgren har köpt julklappar till Ljus i Genarp. Maria betalar fakturan.
* Förslag på Jultomte till Ljus i Genarp Per Augustsson eller Stig Andersson.
* Lars Wide kontaktar Oscar på Romeleåsens Viltkött angående deltagande i
Genarps Matfestival och även Genarps REKO-ring.
* Kent P kollar upp bryggeriet vid Kornheddingekvarn ang deltagande i
Genarps Matfestival.
* Alla skriver lista på tänkbara deltagande företag eller föreningar för
matfestivalen och återkopplar till Elin Lundgren som ansvara för
arrangemanget.
3. Bevakning och återkoppling av kommunens nämnder gällande Genarp.
* Kim berättar att kommunfullmäktige kommunstyrelse formas och att skatten
ska vara oförändrad. Nya riktlinjer tas fram för kommunen vid upphandlingar.
* Romeleås- och Sjölandskapskommittén jobbar bl a med att öka nåbarheten
från städer och tätorter ut till skogs- och naturområden. Kommittén har efter
samråd med Trafikverket skickat förslag till Lunds o Staffanstorps kommuner
på en cykelväg på befintliga mindre landsvägar från Lund/Staffanstorp,
Kyrkheddinge, Alberta, Ättarp, Gödelöv – Genarp. Det bör vara möjligt att en
skyltning av cykelvägen kan genomföras 2023 under förutsättning att
kommunerna tillskriver Trafikverket och framför önskemål om detta.
*Kent Petersson berättar att kommunen kommer betal tre nya turer för bussen
mellan Genarp och Dalby.
4. Ljus i Genarp
Lördag 26/11 kl 16.00 invigs Ljus i Genarp och kommer hålla på till 8 januari
där det kommer vara belysta änglar i parken. Ljus i Genarp arrangeras av
Genarps Byalag tillsammans med Genarps Företagsgrupp (GFG) som bjudit
in olika föreningar som visar upp sin verksamhet och säljer mat. Platsen
kommer vara på samma ställe som förra året, dvs på parkeringen bredvid
Fjärillsparken. I år kommer det vara bättre belysning , julmusik och en tomte
för alla små barn. Byalaget har fått bra sponsring av lunds kommun vilket vi
uppskattar mycket. Även Hushållssällskapet har bidragit med pengar utöver
GFG och Byalaget bidrag för att få det hela att gå ihop. Däremot har det varit
svårt att få el till arrangemanget där Skånska Energi haft extrema krav och
höga priser för att leverera ström. Nu är det löst på annat sätt men måste
lösas på ett smidigare sätt för framtida andra arrangemang.
5. Övrigt
* Maria Emland berättar att ett förslag från Medborgarbudgeten där det skulle
arrangeras musik nere på vattenmöllan har hamnat i låsning. Kerstin Larsson
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(från kyrkan) har börjat planera arrangemanget eftersom det var hon som
lämnade förslaget och fick det godkänt. Det visar sig sedan att en tjänsteman i
kommunen också planerar arrangemanget vilket gör att Kerstin lägger ner sin
planering och engagemang. Byalaget ska följa upp denna sak.
* Gunnar Jönsson berättar att det finns ett förslag att göra ett kulturcenter av
lokalen i fd Medborgarcenter.
* Nominering till Årets företagare går att göra på GFGs hemsida.
www.genarpsforetagsgrupp.se
* KP berättar att Tekniska nämnden arbetar med att ändra / komplettera
industriområdets klassificering till ”Lätt handel” där frågan / påståendet har
kommit från kommunen at befintliga markägare ska dela på kostnaden på
400tkr för att ändra klassificeringen. Befintliga markägare har nekat till denna
kostnad och kommer troligen ej åtnjuta den nya klassificeringen.
* KP och LW har haft möte med tjänstemän på kommunen ang trädäck bakom
Medborgarhuset och även lämnat in en skiss på förslaget. Tjänstemännen
kommer försöka få ett förhandsbesked på bygglov för att se om möjligheterna
finns att gå vidare med förslaget. Återkoppling kan komma i januari 2023.
* Februari 2020 fattade kommunen beslut om att bygga offentlig wc vid
Ekevallen men inget har hänt. Eventuellt behövs någon form av servitut trots
att det är kommunen mark. Fortsättning följer.
* Följetången fortsätter om nedläggning av tandläkarmottagningen enligt
berättelse av KP. Rekryteringsprocessen har pågått i tre månader men påstås
vara svårt att få personal att arbeta i Genarp. Detta kan tolkas som ytterligare
ett svepskäl för att lägga ner tandläkarmottagningen efter tre års ”tillfällig”
stängning. Ett av argumenten finns också att det saknas underlag. Lite
konstigt dock då mottagningen funnits sedan 60-talet och Genarp har haft en
stigande befolkningsökning sedan dess.
* Elin Lundgren berättar att hon kontaktat kommunen jobbar för att
parkeringen utanför tandläkarmottagningen ska asfalteras. Hon än så länge
bara hänvisats till Lundafastigheter från Medborgarcenter men utan resultat.
6. Nästa möte
Torsdag 12 januari kl 19.00 Lars Christoffers väg 7.

Mötet avslutas.
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