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Ärenden enligt dagordningen 
 

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

§2 Dagordning Arbetsmöte. AK presenterar dagordning;  
 

● Fokus Veberöd 
● Runt bordet rapportering 
● Årsmöte 

§3 Val and sekreterare, 
justerare 

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

§4 Fokus Veberöd June Ljungqvist (JL) berättar om bakgrunden till Fokus Veberöd. 
Frågeenkät gick ut till invånare i Veberöd, Silvåkra, Dörröd och 
Vomb, som sedan sammanställdes av JL till “Det här tycker vi [..] är 
livskvalitet, bra boendemiljö och service”. Fördjupade samtal har 
gjorts inom följande områden:  
 

● Park och naturfrågor 
● Näringslivs- och centrumutveckling 
● Kultur och fritidsfrågor 



● Kollektivtrafiken 
● Gatu- och trafikfrågor 

 
Svaren från samtalen fungerade sedan som underlag till 
broschyren “Invånarnas synpunkter i fokus”, som sammanfattar 
detsamma. Detta skulle sedan samköras med och vara underlag till 
FÖP (Fördjupade Översiktsplanen) för Lunds Kommun.  
 
Ansvarig på LK när projektet började var Karolina Lundberg. June 
har presenterat resultatet till Björn Abelson och Karin Nilsson i den 
styrgrupp som ingick i projektet, samt de tjänstemän som varit 
involverade.  
 
Det är fortsatt Byarådets uppfattning att det saknas reella resultat 
och utkomst av initiativet i sig självt. Frågan sammanfattas som 
“Hur har denna informationen använts?”. Det har investerats 
signifikanta mängder tid från medborgare i detta projekt, inte minst 
från Veberödsbor i omnejd, och även från tjänstemän och politiker i 
Lunds Kommun. 
 
Byarådet föreslår att upprätta mer etablerad kontakt med Cecilia 
Hansson, Översiktsplanchef på LK, och bjuda in för att diskutera 
Veberöds roll i FÖP, och vad vi kan påverka innan samråd för 
vidare händelser i FÖP. Det är också Byarådets avsikt att också 
etablera kontakt med Britt Steiner, Chef för strategiska 
utvecklingsavdelningen på LK.  
 
Byarådet kommer föreslå ett möte med Cecilia Hansson och Britt 
Steiner för att sätta alla på samma nivå när det gäller Veberöd och 
FÖP.  
 
RJ har haft kontakt med Cecilia Hansson, och tar kontakt med 
Cecilia och Britt för att försöka få till ett datum. Föreslaget är 5 
Februari.  
 
Finns styrgruppen “Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför 
staden” kvar? Det är möjligt att Klas Svanberg är insatt. PN tar 
kontakt med Klas om samma möte.  
 
Det bestäms att planen från föregående arbetsmöte fortsätter, och 
att styrelsen fokuserar på att ta fram ett antal punkter (top 3) från 
Fokus Veberöd eller motsvarande för det föreslagna mötet den 5 
Februari.  
Övriga frågor som är av vikt:  
 

● Hur står FÖP i relation till LK plan att ha 3000 nya invånare 
i Veberöd inom X antal år? 



● Hur blir Byarådet och/eller relevanta medborgare 
remissinstans för saker inom LK som rör Östra 
Kommundelen och Veberöd? 

§5 Runt bordet-rapportering 
av aktuella frågor 

Företagarföreningen 
MM rapporterar om initiativ kring turismen, projektplan i LK, om att 
öka besöksnäringen i kommunen. Utredningen visar på ett starkt 
fokus på Lunds stad, det är FF’s uppfattning att byarna saknas i 
utredningen. Svar till LK skickades av repr i Romeleslingan och 
från The Lodge.  
 
Turism borde vara ett fokus i byarna också. Systrarna på solhjulet 
har haft ett bra resultat med 15000 besökare i sommar 2018. 
Körsbärsdalen har uppåtgående antal besökare, inte längre bara 
högsäsong som gäller. Detta bör belysas.  
 
Pensionärsrådet 
Ingen representant närvarande 
 
Föreningsalliansen 
Ingen representant närvarande 

§6 Övriga frågor Tidsmaskinen/Shuttle 
Tidsmaskinen, eller Shuttle, app som interaktivt berättar om historia 
i närområdet. Det finns en avgift (3500/år) för att lägga upp 
innehåll. Torna Härads Hembygdsförening kan vara intresserade.. 
RJ presenterar förslag för hur vi kan göra för att få Veberöd 
och/eller närliggande hembygden in i appen.  
 
Information på MBC 
SB ser till att MBC uppdaterar listan med lokala politiker i MBC 
entrén.  
 
Möte 
Cecilia Schön, LK, har bjudit in AK till möte för att presentera sig.  
 
Kallelse till arbetsmöte 
Arbetsmöte den 29 Januari, för att förbereda punkter för möte för 5 
Feb. SB skickar kallelse.  

§7 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte den 5 Februari. Avsikt att träffa LK på detta 
möte samtidigt, för diskussion kring Fokus Veberöd.  
 
Arbetsmöte för styrelsen inför nästa styrelsemöte är den 29 
Januari. 

§8 Mötets avslutning Mötet avslutas 
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