
Protokoll fört vid 

Byarådets styrelsemöte 
 
Datum: 2018-09-04 
Tid: 18.30 
Plats: Medborgarkontoret 
Avser: Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande: 

Anna Kristofersson AK (ordf) 
Roland Jönsson RJ (ledam) 
Stefan Bäckstrand SB (suppl) 
Hanna Götander HG (ledam) 
 

Ann Fröström AF (adj), tf enhetschef för 
Medborgarcenter Lund 
Kjell Persson KP (adj), PRO/SPF 
Jesper Månsson JM (adj), repr 
Företagarföreningen 

 
Frånvarande: 

Inga-Lill Persson ILP (suppl) 
Tobias Ritzau TR (suppl)  
Patrik Nilsson PN (suppl) 
Willy Sagefalk WS (adj) 
 
 
 

Nils-Åke Stålring NÅS (ledamot) 
Kerstin Mårtensson KM (ledam) 
Göran Olsson GO (ledam) 

 
Ärenden enligt dagordningen 
 

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

§2 Kallelse och dagordning Mötet godkände kallelsen och dagordningen, med viss förändrad 
dagordning 

§3 Val and sekreterare, 
justerare 

Mötet väljer Stefan Bäckstrand (SB) till sekreterare och Roland 
Jönsson (RJ) till justerare 

§4 Genomgång av 
föregående protokoll 

Bordläggs till nästa möte 

§5 Runt bordet-rapportering 
av aktuella frågor 

Information från Lunds Kommun 
Tilltänkt ersättare till June (Jon), gick tyvärr vidare till annan roll 
utanför kommunen. Johanna Davander (Lunds Kommun) 
färdigställer kravspec på vad som kallas “samhällsvägledare” för 
placering i Veberöd. Ersättare kommer jobba tillsammans med 
Johanna Lindvall.  
 
Jon är kvar September ut och ersätts temporärt av Johanna 
Finnhult Stubberöd tills permanent ersättare hittats.  



 
Kommunikatione om de nya personerna, både i nutid och plan för 
framtid föreslås. AF skall delge material med styrelsen för att kunna 
sprida i byn. Förslag även att JL och nya repr på LK deltar i ett eller 
flera Byarådsmöten och andra möten i bydgen för att skapa sig 
förståelse för byn.  
 
Det påtalas vikten av en person som är självgående och aktiv, 
samt att tjänsten liknar heltid. Personen måste vara behjälplig för 
att svara på frågor som medborgare i byn har när de besöker MC i 
Veberöd.  
 
Styrelsen skickar in åsikter till kravspec på rekrytering till Junes 
ersättare.  
 
AF informerar också om att det finns planer längre fram att placera 
en person med språkkunskap för att hjälpa nyanlända i byn och 
hjälpa initiativ kring detta. SB säger att gruppen “Vi i byn” tar 
kontakt med LK för att undersöka detta vidare.  
 
Företagarföreningen  
Julskyltningen planeras som vanligt. Jobbar med att ta in fler 
aktörer, primärt i byn. Söker att Polisen skall vara på plats också 
för synlighetens skull. Brandkåren är tillfrågad.  
 
Pensionärsrådet 
Möte på Tisdag (11 Sept). AF från LK kommer deltaga. PRO och 
SPF vill ta upp frågan kring ersättaren av June och situationen av 
MC i Veberöd. Vill även diskutera 55-plusboende, förtätning av byn 
och planer kring detta som rör LK.  
 
Föreningsalliansen 
Ingen rep på mötet.  

§6 Ekonomisk Redogörelse Ekonomin redogjordes 

§7 Nästa styrelsemöte 2 Oktober, 18:30 

§8 Mötets avslutning Mötet avslutas 

 
 
 
Byarådet i Veberöd 2018-09-04 
 
 

 
 
 
Stefan Bäckstrand Roland Jönsson 
Sekreterare Justerare 
 


