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Nu är det ett år sedan som Fokus Genarp avslutades, i augusti 2018. Många Genarpsbor
var engagerade i projektet och deltog i aktiviteter och arbetsgrupper.
Resultatet från dialogerna och projektets slutrapport finns publicerat på Fokus Genarps
webbsida www.lund.se/fokusgenarp.
Nedan finns beskrivet vad som har hänt med de förslag och åtgärder som Fokus Genarps
arbetsgrupper arbetade fram. De fem arbetsgrupperna bestod av Genarpsbor, förtroendevalda från Fokus Genarps styrgrupp och tjänstepersoner från Lunds kommuns förvaltningar.
Arbetsgrupperna arbetade med följande områden: bostäder och centrumutveckling, företag
och turism, kommunikationer och infrastruktur, kultur, fritid och natur och välkomnande av
nyanlända och nyinflyttade.

Bostäder och centrumutveckling
Bankomat

En bankomatkiosk återetablerades i Genarps centrum sommaren 2018 vid Centrumparken.

Centrumparken

Nya belysningsstolpar och bänkarhar satts upp i Centrumparken 2018. Upprustning av Centrumparkens fontän och planteringar kommer att ske 2019-2020.

Plantering av blommor och lökar

60 000 blomsterlökar har planterats i Genarp hösten 2017. 16 000 lökar har planterats i Centrumparken och övriga lökar i Blüchers park, vid infarten Gödeslövsvägen och längs med kyrkogårdsmuren.

Offentlig toalett

En offentlig toalett ska installeras i Genarp under 2019 och integreras med den byggnad som
redan finns idag vid Busstorget.

Upprustning av lekplats

Lekplatsen i Blüchers park rustades upp med nya lekredskap 2018.

Medborgarhuset i Genarp

Belysning byttes ut i Medborgarhuset 2019 i foajé, toaletter, personalrum och Welins sal (mötessal).
Samtidigt installerades nya energisparljuskällor i samtliga armaturer utomhus. Alla elförsörjda
utrymningsskyltar ska också bytas ut 2019 och under 2020 ska ytterdörrarna mot norr bytas.

Kommunalt planprogram för Genarp

Planeringen för arbetet med programmet har påbörjats och redovisades för byggnadsnämnden
innan sommaren 2019.

Företag och turism

Företag och turism-gruppen slogs ihop med Kultur, fritid och natur-gruppen efter två möten.

Kommunikation och infrastruktur
Cykelleder i Genarp

Tekniska nämnden har lämnat synpunkter på Region Skånes Cykelvägsplan i oktober 2017.

Gång- och cykeltrafikutredning för Genarp

En trafikutredning genomfördes våren 2018 med fokus på att hitta ett sammanhängande och tillgängligt cykelnät i Genarp. En inventering av gång- och cykelvägnätet genomfördes också våren
2018. Nu ska tekniska förvaltningen analysera utredningens förslag till förbättringsåtgärder och
presentera ett resultat om vilka åtgärder som är de bästa, vilka åtgärder som kan byggas separat
och vilka åtgärder som är beroende av att andra åtgärder också genomförs. I arbetet ingår även
att ta fram en prioriteringslista samt beskriva konsekvenser och kostnader. En del av åtgärderna
innebär arbete på statlig väg och därför krävs samordning med Trafikverket.

Förbättring av busstrafiken

Lunds kommun arbetar med frågan tillsammans med Skånetrafiken i det gemensamma framtidsarbetet som heter KollVision 2020.

Busshållplatser

Hållplatser på den nyligen breddade vägen, väg 798, mellan Genarp och Esarp är förbättrade och
åtgärdade.

Kultur, fritid och natur

Campingplats och utveckling av turism

Här finns olika åsikter i projektet. Många vill hejda en alltför stor ökning av turismen.
Cykelturismen är stor och sliter på markerna.

Elljusspår

Det finns ett elljusspår vid Genarps idrottsplats. Förhandlingar med markägare pågår för en
eventuell utökning.

Evenemang

”God Night Sun” genomfördes vid två kvällar sommaren 2019 samt 14 andra Sommar i Lundaktiviteter i övriga delar av Genarp. Arbetsgruppen har inom andra områden fått kontakt med
rätt instans inom kultur- och fritidsförvaltningen.

MTB cykling

Samarbete pågår mellan tekniska förvaltningen, Häckeberga och Björnstorps gods, Länsstyrelsen
och cyklister i området omkring Genarp.

Ridstigar

En aktiv och mindre grupp av Genarpsbor arbetar med frågan. Länsstyrelsen som är ansvarig
för naturreservatet Risen har träffat tekniska förvaltningen och de ska förbättra och märka upp
befintliga ridstigar. En förening har bildats genom arbetsgruppen som fortsätter att ha kontakt
med Länsstyrelsen för att utveckla och förbättra ridstigarna i naturreservatet Risen.

Skatepark

En utredning har gjorts och två platser i Genarp är lämpliga för att anlägga en skatepark.
Dock saknas det för tillfället finansiering. En större skatepark med faciliteter såsom toalett,
vatten, belysning och bänkar med mera beräknas kosta runt 6,5 miljoner kronor.

Utegym

Utegym är beställt men platsen är ännu inte bestämd. Placeringen kommer att bli antingen vid
skolans grusplan eller i anslutning till elljusspåret vid Ekevallen. Ska finnas på plats under 2019.

Utomhusskjutbanan

Frågan var redan aktuell när naturreservatet Risen bildades år 1980. Det senaste är att kommunstyrelsen i Lunds kommun beslutade, i november 2015, att ge tekniska nämnden i uppdrag att
avveckla skjutbanan. I februari 2017 beslöt tekniska nämnden att Genarps Skytteförening får
behålla sin skjutbana i 50-metersutförande i avvaktan på att kommunen kan erbjuda ett fullgott
alternativ. Tekniska förvaltningen har efter beslutet fört en dialog med skytteföreningen och utrett
olika alternativ. Ett alternativ är att hänvisa verksamheten till Björnstorps skjutbana. Dock upplever
skytteföreningen inte att Björnstorps skjutbana är en bra placering på grund av att banan är avlägset
placerad. Än så länge är inga beslut fattade i ärendet.

Välkomnande av nyanlända och nyinflyttade
Nätverk

Ett nätverk, Tillsammans för Genarp, har bildats för att välkomna nyanlända och nyinflyttade till
Genarp. Nätverket använder Facebook som kommunikationskanal. I nätverket finns en faddergrupp,
en språkcafégrupp och en möbelgrupp. Serviceförvaltningen lånar ut en lokal i Genarp för att samla
in möbler.

Mer information

För mer information om Fokus Genarp gå in på
www.lund.se/fokusgenarp
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