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Lokalt aktionsprogram Socialdemokraterna i Genarp 2019-2022
Antaget av årsmötet 2018-02-13 (korrig juli)
Vi arbetar för
Ett framtida Genarp med omland – en socialt hållbar kommundel med olika boendeformer och
med kultur- och mötesplatser för gemensamhetsskapande aktiviteter och ett rikt föreningsliv.
Att hela kommunen ska utvecklas med nya bostäder och service.
Ett Genarp där kommunen
- Säkerställer en god mark- och planberedskap
- I planeringen och utbyggnadsmässigt målmedvetet arbetar för att Genarp ska kunna
utvecklas efter sina förutsättningar.
- Medverkar till att det byggs fler bostäder och m h t dominansen av villor och radhus,
särskilt lägenheter så att man kan bo i Genarp oavsett vilket bostadsbehov man har.
- Driver på för att utveckla ett centrum i Genarp i samverkan med fastighetsägare och
byggherrar.
- I samverkan med näringslivet arbetar för utveckling av olika former av företag
- Planeringsmässigt tar till vara Genarps läge som en port mot Romeleåsen och
Sjölandskapet och skapar förutsättningar för en utveckling av natur- och kulturturismen
.
Marknadsför Genarp
Kommunen måste skapa en tydlig målbild om ett framtida Genarp som utvecklas i samklang
med ortens historia och det omgivande natur- och kulturlandskapet. Marknadsför en vision för
utveckling av Genarp med utgångspunkt i det ovan nämnda, låt det genomsyra planering och
verksamhet i alla kommunens nämnder och förvaltningar.
Hushålla med de kommunala resurserna genom geografisk samordning
Hushålla med de kommunala resurserna samt förbättra servicen genom en betydligt ökad
geografisk samordning/samverkan av kommunala verksamheter. Det tydligaste exemplet är
skötseln av grönytor, men även fastighetsskötsel och vaktmästeri kan samordnas. I
samordningen bör man även inkludera kommunens helägda bostadsbolag, LKF. Genom
samordning att åtgärda ev. fel som uppstått sker en bättre hushållning av kommunala resurser,
samtidigt som servicen för Genarpsborna förbättras.
Detta är ett lokalt program för utveckling av Genarp
Detta program visar vad vi socialdemokrater i Genarp speciellt vill arbeta för i syfte att göra
kommundelen Genarp till en bättre plats leva i.
Vi socialdemokrater har också ett program som omfattar vad vill göra i Lunds kommun. Det
kan Du bl. a finna på vår hemsida: http://socialdemokraternalund.se Därutöver finns det ett
Skåneprogram för vår politik i Region Skåne samt en valplattform för vad vi vill göra
nationellt.
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Tillsammans blir vi starka
För att vi ska kunna förverkliga våra mål krävs ett engagemang från alla i samhället. Det är
tillsammans vi blir starka. På följande sidor anger vi mer konkret vad vill genomföra i Genarp
de närmaste åren

Område

Vi vill

Boende, närmiljö
och service

att det i högre utsträckning än i dag byggs hyresrätter och bostadsrätter i
Genarp samt att man då särskilt uppmärksammar ungdomars, ensamståendes
och äldres behov av bostäder
att: området vid Bygatan, Centrumparken och vid Heckebergavägen
utvecklas med ny bebyggelse i form av flerfamiljshus
att området vid Åbron öster Gödelövsvägen planeras för byggande av
bostäder i enlighet med i Utbyggnads- och boendestrategin
att det planeras för byggande av seniorboende i Genarp samt att äldres
synpunkter och behov alltid tillvaratas vid planering och projektering
att den sociala servicen anpassas till den enskildes behov

Arbete och välfärd

att kommunal mark för företagsetableringar finns tillgänglig i Genarp
samt att Genarp och dess möjligheter marknadsförs betydligt bättre än idag.

Barnomsorg och
skola

att: Fritidshem o förskola har öppet efter föräldrarnas behov.
att: Barnomsorgen skall bedrivas i samhällets regi.

Kultur- och Fritid

Medborgarhuset behålls i kommunens ägo, rustas upp och utvecklas till en
mötesplats. Att entrén till naturreservatet Risen i parken utvecklas så att
den blir mer synlig och välkomnande samt att det anläggs ett utegym.
att underhållet av Friluftsbadet förbättras och att området inkl. området ut
mot gatan förskönas genom bl. a planteringar samt att möjligheter även till även
andra aktiviteter, bl a minigolf skapas
att Fritidsgården ges resurser för ökat öppethållande
att fler ska kunna nyttja de bidrag som finns för lokala kulturarrangemang
Genarp
öka stödet till föreningar för lokala kulturarrangemang

Kommunikationer

att kollektivtrafiken förbättras, till och från Dalby samt genom fler
direktbussar till Malmö och Lund samt att bussbyten i Staffanstorp och
Dalby synkas för att minimera väntetiden
Att man vid planeringen busstrafiken också beaktar möjligheterna för
Malmö- och Lundabor m fl. att besöka naturområdena runt Genarp
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att en pendlarparkering anläggs vid Kyrkovägen, (LKF:s P-plats)
att cykelvägar byggs bl. a längs Häckebergergavägen fram till
Värdshusvägen, längs Gödelövsvägen samt längs Risavägen till
Medborgarhuset
att trottoarer byggs ut bl. a längs Kyrkovägen i syfte att oka trafiksäkerheten
att en rondell anläggs vid korsningen Heckebergavägen - Värdshusvägen
att utveckla en cykelväg med hög trafiksäkerhet längs Höje å Genarp –
Esarp och vidare mot Kyrkheddinge och Lund
att Esarpsvägen – nästa etapp är att dra vägen utan för Esarp, eftersom
vägen genom samhället är mycket smal och bostäderna ligger mycket nära
denna
Parker, grönomr,
natur- och miljö

att träd planteras längs Heckebergavägen och Risavägen i likhet med som
gjorts längs Bygatan
Ekevallen utvecklas till en port/entré till naturen med information som
stimulerar till vistelse och aktiviteter i naturen samt det också under vissa
tider, i första hand helger, finns naturguider på plats
att gång- och cykelbanan längs Ekevallsvägen breddas, eftersom den är
allt för smal samt att P-platsen på Ekevallen rustas upp.
Höjeås dalgång utvecklas till ett rekreationsstråk stråk mellan Genarp –
Lund och Lomma
att områden som är viktiga för växt- och djurliv skyddas och vårdas samt att
ädellövskog (bok, ek etc) i högre grad prioriteras vid ny och återplantering

Hälso- och
Sjukvård

att Distriktssköterskemottagningen i Genarp utvecklas genom ökade
öppettider samt att det finns läkarbemanning under där vissa dagar i veckan
att Folktandvården ska finnas kvar i Genarp med ökade öppettider

Samordning av
kommunala
verksamheter

att man hushållar med de kommunala resurserna samt förbättrar service
genom en ökad geografisk samordning/samverkan av de kommunala
verksamheterna i Genarp. Kan genomföras som pilotprojekt

Ökad lokal
demokrati och
inflytande

att kommunfullmäktige/kommunstyrelsen utser en lokal referensgrupp i syfte
att bl.a. skapa en mer kontinuerlig dialog med medborgarna som medverkar
till ökat lokalt inflytande

