
Protokoll fört vid 

Byarådets styrelsemöte 
 
Datum: 2018-05- 15 
Tid: 18.30 
Plats: Medborgarkontoret 
Avser: Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande: 

Anna Kristofersson AK (ordf) 
Inga-Lill Persson ILP (suppl) 
Nils-Åke Stålring NÅS (ledamot) 
Stefan Bäckstrand SB (suppl) 
June Ljungqvist JLQ (adj) 

Lena Staffansson LS (adj), VFF 
Gert Lilja GL (adj), LPR (SPF och PRO) 
Ann Ekvall AE (adj), Chef Enheten För 
Medborgarkontakt, Lunds Kommun 
Nebil Charchafche NC (adj), VFF 

 
Frånvarande: 

Tobias Ritzau TR (suppl)  
Patrik Nilsson PN (suppl) 
Roland Jönsson RJ (ledam) 
Kerstin Mårtensson KM (ledam) 
Göran Olsson GO (ledam) 
 
 

 
Madeleine Månsson MM (adj), VFF  
Johanna Lindvall JL, Lunds Kommun (adj) 
Willy Sagefalk WS (adj)  

 
Ärenden enligt dagordningen 
 

§1 Öppnande av mötet Ordf. Anna Kristoffersson (AK) öppnar mötet 

§2 Kallelse och dagordning Mötet godkände kallelsen och dagordningen 

§3 Val and sekreterare, 
justerare 

Mötet väljer Stefan Bäckstrand (SB) till sekreterare och Nils-Åke 
Stålring (NÅS) till justerare 

§4 Genomgång av 
föregående protokoll 

Övergripande delar av föregående mötes protokoll läses upp. 

§5 Runt bordet-rapportering 
av aktuella frågor 

Föreningarna 
NÅS angående att föreningarna håller på att organisera 
Föreningarnas dag, den 18 Aug, på Veberöds utomhusbad. 
Planerade aktiviteter kommer innefatta hoppborg, vattenfotboll, 
“undersökningsrunda” med priser, i vilken föreningarna får chans 
att visa upp sina verksamheter.  
 
Alla är nöjda med hur Håll Veberöd Rent organiserades och 
genomfördes. Styrelsen önskar gärna att LK är mer behjälpliga 
med t.ex. material och soppåsar när framtida samarbeten 



genomförs. Styrelsen vill rikta ett tack till föreningarna som hjälpte 
till på städdagen.  
 
Företagarföreningen har diskuterat Simrishamnsbanan och vad 
det innebär, Idalagården och dess fortlevnad, vad man kan göra för 
att sätta Veberöd på kartan, hur samarbetet med andra byar kan 
förbättras samt julbelysningen som fortfarande utreds. Styrelsen 
föreslår att FF fortsätter jobba konkretisera Eventgruppen och 
fortsätter jobba på belysningen. Det finns också en ny optiker i byn.  
 
SB har genom en annan medborgare ett förslag att om man får till 
att hänga upp julbelysning, så kan man titta på att försörja dem 
med solenergi. Förslag ska tas fram.  
 
LPR 
LPR upplyser om att de saknar möteslokaler och utrymmen för 
kontor. De undersöker just nu lokaler, bland annat fastigheten på 
Sjöbovägen 5 (kallad “gamla Ullas Mode”).  
 
LPR informerar även om ett informationsmöte, “På gång i Lund”, 
som hölls av Lunds Kommun för seniorer i Veberöd på 
Vevrehemmet, där en mängd synpunkter lyftes av deltagare på 
mötet. LK representant valde dock att lämna mötet i förtid, vilket 
medborgarna såklart tyckte var beklagligt då de tycker att 
diskussionen är viktig.  

§6 Information Information från Lunds Kommun / ansvarig för 
medborgarkontoret i Veberöd 
 
På mötet “På gång i Lund” tog upp ämnen som vad som händer i 
Veberöd, Idalaskolan, förskolans utbyggnad osv. AE att bifoga 
bildspel från mötet till detta protokoll. 
 
Synpunkter som kom in var t.ex. kring att dammen är smutsig och 
undermåligt underhållen. Skötseluppdraget för dammen blev aldrig 
tillsatt av LK, då dammen byggdes med EU-bidrag. Skötselplanen 
undersöks av LK Tekniska Förvaltning, enligt upplysning av AE. AK 
önskar att LK rensar dammen på slamm, då bottenskiktet är en klar 
drunkningsrisk för t.ex. barn eller ungdomar. AE tar med sig frågan 
till sin grupp och återkopplar via JLQ eller JL.  
 
Broschyren om Hållbarhetsveckan innehåller väldigt lite eller ingen 
information om bygden eller Östra kommundelen. Styrelsen 
efterlyser en utsträckt hand för att kunna ta åt sig informationen 
och ta sig dit, eller att LK bjuder in bygden till liknande initiativ.  
 
Angående sommaraktiviteter; broschyr om detta kommer som 
vanligt till Juni i alla hem i Lund.  
 
Det informeras även att Vinterlund kommer ha aktiviteter i byarna 
detta år.  
 
JLQ eftersöker att de olika byaråden blir inkluderade i en 



permanent och upprätthållen informationslista, då förändringarna 
inom kommunen just nu gör det uppenbart att kommunikationen 
från LK brister.  
 
GL, i talan för LPR, yttrar oro för att utvecklingen i förändringarna 
kring Medborgarcenter får det att verka som att Medborgarkontoren 
läggs ned. AE svarar att diskussioner är pågående mellan LK och 
medborgarna för att se till att det upprätthålls god service i 
Veberöd.  
AE upplyser om att JL kommer bemanna Medborgarkontoret i 
Veberöd två dagar i veckan, öppettiderna kommer inte förändras. 
Det kommer en ersättare till June (JLQ). Sommartider på MK är att 
det är öppet två dagar i veckan mellan 15 Juni till 15 Aug, och helt 
stängt 1 Aug till 14 Aug, då JL har semester.  
 
Styrelsen vill upplysa om att det sker en avtackning till June den 31 
Juli på Kyrkbacken.  
 
Byarådets lokal - Förråd & arkiv 
 
Byarådet saknar arkivutrymme. JLQ upplyser att det finns 
utrymmen anpassade i lokalerna. Läget ska undersökas, 
inventering görs med June innan hon slutar.  
 
Uppbackning till Veberöds Byaråd 
 
Byarådet vädjar om utökad hjälp eller stöd från LK med att 
organisera t.ex. aktiviteter som Håll Veberöd Rent, så inte Lunds 
Östra kommundelar lämnas själva att organisera sådana events.  
 

§7 Information Eventgruppen - Julskyltningen 

Styrelsen undrar om stödet från LK om hjälp att anordna 
julskyltningen i Veberöd.  

AE informerar att Lunds Kommun inte anser sig om arrangör, utan 
bara utställare på julskyltningen. Från det möte som hölls om 
saken diskuterades ett förslag från Tekniska Förvaltningen i form 
av ett ljusträd som belysning, byns julgran, projektet Smart City 
(Smarta Byar). LK kommer öppna, och vid slutet låsa MK på 
julskyltningen.  

Det finns närområdesbidrag att söka, som kan göras innan 
September, med max 250.000 SEK, som hanteras av Kultur & 
Fritid. AE anser att 20.000 SEK per by kan vara rimligt. Jan 
Malmberg undersöker just nu om byarna kan ansöka tillsammans.  

Det ska även kontrolleras, återigen, om Vinterlund kan vara 
behjälpligt för julskyltningen i Veberöd.  



AE undersöker vad det finns för stöd att söka.  

NC undersöker vad Eventgruppen kan vara behjälpliga med.  

Eventgruppen - Veberöds Fotoskatt 

Iochmed allt nytt som händer i byn och dess historia, diskuteras en 
permanent fotoutställning för Veberöds historia, då och nu. Finns 
det bidrag att söka för detta? JLQ undersöker. Frågan bordläggs 
tills vidare.  

Badet - Skrivelse om upprustning 

Frågan bordläggs. 

Remiss - Grönytestruktur - distribution 

Byarådet önskar att handlingsplanen för LK Grönprogram bör 
tryckas och delas ut, vilket inte är fallet idag. Detta skapar ett 
problem, då svar på detta förslag ska vara inne till LK senast 31 
Maj.  

Remiss - Fördjupad översiktsplan för Veberöd - distribution 

SIsta remissvar ska vara inne 4 Juli. LK anordnade ett 
informationsmöte på två timmar för att informera om planen. 
Styrelsen önskar en bredare plattform för samtal med medborgare 
för att gå igenom så stora förändringar.  

Det finns en utställningen med den fördjupade översiktsplanen på 
Kristallen i Lund. Finns det möjlighet att göra en utställning på MK i 
Veberöd med det som är relevant för Veberöd?  

JLQ upplyser att LK Fördjupade översiktsplan för Veberöd är 
försenad. LK representant har som ambition att den ska “ut i höst”.  

AK föreslår att styrelsen går igenom översiktsplanen för att ta till 
ytan sådant som kan vara av intresse att lyfta för Veberöd, 
och/eller svara till LK, snarast.  

Möten med politiker och förvaltningschefer 

Bordläggs.  

Samverkansmöte med Genarp, Ordf Kent Pettersson.  

AK har pratat med Kent, för att börja mötas ordf/vice i byaråden, för 
att sedan lyfta tillbaka till råden.  

§8 Övriga frågor Hur Byarådet jobbar under 2018 



 
AK föreslår vartannat arbetsmöte, varannat styrelsemöte, för att få 
tid att exekvera.  
 

§9 Nästa styrelsemöte 5 Juni, 18:30 

§10 Mötets avslutning Mötet avslutas 

 
 
 
Byarådet i Veberöd 2018-05-15 
 
 

 
 
 
Stefan Bäckstrand Nils-Åke Stålring 
Sekreterare Justerare 
 


