
Närvarande: Kent Petersson, Kent Nilsson, Elin Lundgren, Johanna Lindvall (Lunds 
kommun), Stig Andersson, Magnus Högfelt, xx inbetalning, Lars Wide, Maria Emland, 
Gunnar Jönsson, Ylva Cole och Lina Jönsson 

Ordförande: Kent Petersson (KP) 
Sekreterare: Lina Jönsson (LJ) 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

1. Uppföljning medborgarbudget (Johanna Lindvall, Lunds kommun) 
Information om bredbandsutbyggnad utanför tätorterna. Återkommer med 
statisk angående hur många som är utan bredband. Fått bidrag från Regions 
Skåne där Lunds kommun ska bidra med samma summa som bidraget är. 

Medborgarbudget: Totalt 394 förslag där 74 förslag bedömdes uppfylla alla 
kriterier. Inkom 66 förslag från Genarp. Alla uppfyllde inte kriterierna. I Genarp 
röstade 268 personer. Genarps Kulturförening fick 70 000. Därutöver ska en 
BMX - park anordnas och utöka kolekplatsen.  Förslagen som vann 2022 ska 
genomföras under 2023. Det var svårt för oss som lämnade förslag att inse 
hur mycket förslaget kostar och varför man inte kan hålla det inom budget.  

Reflektion kring processen och slutsatsen är att det gick för snabbt. 
Kommunen hann inte med. Inför nästkommande process kommer det vara 
längre tid att lämna förslag och längre tid att genomföra.  

Tekniska förvaltningen genomför BMX - park och kolekplatsen. 
Kulturföreningen har arbetat med arrangemanget vid Vattenmöllan. 
Information om att Visit Lund har planerat parallellt vilket gjort att planeringen 
från kulturföreningen avtagit. Johanna Lindvall kontaktar Kerstin angående 
arrangemanget vid Vattenmöllan. 
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BMX - parken blir en variant av det som har varit tidigare. Det ska vara öppet 
för allmänheten.  

KSAU ska ta beslut om kriterierna i kommande möte. Nytt förslag är att man 
lämnar in förslag och därefter bjuds man in till en workshop. Tjänstepersoner 
från tekniska förvaltningen kommer delta på workshop. När man lämnar 
förslag och ska markera på en karta var det är borde det finnas med en karta 
över kommunens mark. 

Tidplan 2023 - Idé juni (3 veckor) därefter workshop och beslut i KS. Röstning 
januari 2024. Genomförande 2024. Öka marknadsföringen digitalt för att öka 
antalet bidrag och förslag. Kontakt med föreningar. Genarps byalag står till 
förfogande för att anordna möte.  

Därefter redovisade Johanna den nya hemsidan där Lunds tätorter finns med. 
Man planerar att ha en redaktionsgrupp för denna sidan. Genarps byalag har 
inte deltagit när man tagit fram denna sida. Byalaget önskar att någon från 
kommunikation, Visit Lund och mark- och exploateringsingenjör deltar på ett 
månadsmöte. Johanna Lindvall tar kontakt med berörda.  

2. Ylva Cole  
Information från Tillsammans för Genarp. Har fått ett stipendium på 20 000 kr. 
Stipendiet ska användas med fokus på integration. Vi ställer oss frågan om 
Matfestivalen vara ett arrangemang för integration. Mat är ett bra verktyg för 
integration. Stefan Magnusson kollar med tillstånd för matlagning för 
privatpersoner.  

Stipendiet skulle även kunna användas för musik i vattenmöllan. Dans/
uppvisning är också ett alternativ. Samarrangemang är en bra utgångspunkt 
då det syns och uppmärksammas mer. Ylva Cole ska höra sig runt vad 
önskemålet/behovet är. Återkommer med mer information.  

3. Medlemsregister 
A. Pågående arbete med register och utskick.  
Inga betalningar i år. Uppdatering av lista till nästa möte. Foldrar är planerade 
att delas ut under januari. Utskick av sms under februari.  
 
B. Register för nyinflyttade 
Går inte att titta på endast lagfarter. Stefan Magnusson kollar vidare.  
 

4. Uppföljning av aktivitetsplan 
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Skyltar ska upp vid finare väder.  

Affisch matfestival ska arbetas vidare med. Ej påbörjat.  

Utkast finns framtagen. När den är klar skickas den ut till styrelsen. Därefter till 
Ronny på expotime för tryck.   

5. Bevakning och återkoppling av kommunens nämnder gällande Genarp. 
Inget nytt. Skrivelse till byggnadsnämnden angående arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. Inväntar återkoppling.  

6. Matfestival i Genarp 
Kontakta alla utställare om önskemålet av små portioner för att fler ska kunna 
sälja. Prova på portioner för mindre summa. Byalaget behöver även se över 
”erbjudandet”: Om man blir medlem kan man få rabatt/prova på portioner/vara. 
Elin Lundgren bjuder in en kock till nästa möte som varit på flera matfestivaler.  

Kornheddinge bryggeri kommer delta och Fortuna kan sälja ölen vid detta 
tillfälle. Försäljning av lättöl sker på matfestivalen.  

Maria Emland kontaktar Fortuna om att erbjuda mindre pizzaslice. Lina 
Jönsson kontaktar Genarps pizzeria om detsamma. Lina Jönsson kontaktar 
även Bondekocken och Häckeberga (The Norrmans). 

Byalaget funderar vidare på om loppis vid gc-vägen kan vara ett alternativ för 
att locka besökare. Barnloppis är det som är aktuellt. Byalaget definierar tid 
och plats för loppis. Information kan delas ut på Genarps skola, 
Häckebergaskolan och Enestugan. 

Kent Petersson informerar GFG och tar kontaktar med Genarps lådfabrik 
angående pallar för montering av bord, hoppborg och ansiktsmålning.  

Beräknade utgifter för byalaget vid matfestivalen: 
- Elen 
- Tillstånd 
- Hoppborg 
- Musik  
- Pynt och dekor vid entréer/bord (Elin och Lina anordnar) 

7. Sportlov 2023 med Lov i Lund 
Nu kan man söka stöd för att anordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och 
unga under sportlovet via bidragssidan. Lov i Lund skapar och samordnar 
gratis lovaktiviteter för barn och unga i hela Lunds kommun. Under sportlovet 

Ansvarig Uppgift Utfall

Kent P och Kent N Fråga om plats och montage av skyltar på byn

Lina Jönsson Affisch Matfestival

Lina Jönsson Skylt
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vill kommunen erbjuda barn och unga tillfälle att prova på det breda utbudet av 
aktiviteter som Lunds föreningsliv med flera står för.  

Byalaget är nog inte rätt förening för denna typ aktivitet.   
 

8. Övrigt 
* Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag att kolla på om 

stationsbyggnaden kan användas för kulturevenemang.   
* Beslut den 15 februari för altanen på medborgarhuset (biblioteket). 

Byggnadsnämnden har ärendet på remiss. Det är beräknat till 2 miljoner för 
projektet.  

* Toalett vid Ekevallen är inte heller genomförd. Brunnen har för lite kapacitet 
och det behöver grävas en ny spillvattenledning. 

* Klarabo vid Coop - vad händer? Lina Jönsson tar kontakt med KlaraBo.  
* Trafikverket meddelar att linjer och övergångsställ på Heckebergavägen och 

Gödelövsvägen ska åtgärdas så snart vädret tillåter.  
* Ny ordförande för Folktandvården. Per Sköld (L) har kontaktat den nya 

liberala ordförande. Lokalen för Folktandvården har stått tom i 3 år. Gunnar 
Jönsson har mejlat folktandvården i Genarp. Hänvisar till mottagningar i Lund. 
Inte möjligt att få ut personal till Genarp vissa dagar i veckan på grund av 
arbetsmiljö med pendling. Frågan arbetas vidare med.  

* Vårdcentralen i Dalby med läkare har utökat sina tider i Genarp.  
* Elin Lundgren lyfter ett förslag att anordna bilbingo. Lotteriinspektionen kräver 

tillstånd. Inte helt enkelt att anordna men möjligt. Samarbete mellan byalaget 
och PRO. Stora högtalare, projektor, mikrofon etc. Stig Andersson kollar med 
Eskil angående tillstånd.  

* Förslag om att ändra styrelsemöte till 19:00. Inga invändningar. Alla möten 
sker därmed samma tid. Lina Jönsson uppdaterar möteslistan.  

9. Nästa möte  
Nästa styrelsemöte är den 9 februari kl 19:00 
Nästa månadsmöte är den 9 mars kl 19:00 
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