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Ärenden enligt dagordningen 
 

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

§2 Dagordning 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 Genomgång av 
föregående protokoll 

Bordläggs till nästa möte 

§5 Fokus Veberöd 
 

Diskussion med: 
● Britt Steiner, Chef Utvecklingsavdelningen, LK 
● Klas Svanberg, Byggnadsnämndens ordf, LK 

 
Inledning 
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BS pratar om andra initiativ i Lunds Kommun som liknar Fokus 
Veberöd, som t.ex. Fokus Dalby, mellan 2010 till 2012, och Fokus 
Genarp, som var konkreta arbetsgrupper som jobbat med förslag 
till förbättringar.  
Fokus Veberöd föddes ur diskussioner kring Simrishamnsbanan, 
som en reaktion på frågan “Vad behöver göras?”. Huvudmålet var 
att samla idéer från medborgarna.  
 
Styrelsen påpekar att det ses som att för lite faktisk utkomst ur 
Fokus Veberöd har genomförts och presenterats, vilket är därför 
rådet ville ha diskussion.  
 
BS fortsätter att belysa att det tydligaste ur Fokus Veberöd skall in i 
FÖP (Fördjupade Översiktsplanen) för LK - som t.ex. Grönt, trafik, 
parker osv, med fokus på vad som gör Veberöd till vad det är - att 
hålla i det som är unikt. Man vill fortsätta kunna bo i Veberöd.  
 
BS nämner att det övergripande målet i LK för bostäder är att ha 
blandad bebyggelse överallt, inte bara vissa typer av bostäder på 
vissa ställen.  
 
Angående Simrishamnsbanan/Järnvägskorridoren 
LK menar att i FÖP måste järnvägskorridoren smalna av för att inte 
hämma Veberöd.  
 
Det är Byarådets uppfattning att byns vilja är att lägga korridoren 
längst med väg 11, inte genom byn. Alla är överens om att det det 
finns utmaningar med att göra detta.  
 
Britt bifogar dokument “Kommunstyrelsens Yttrande Trafikverket 
spårvägsplan Simrishamnsbanan” från 2014, till sekr SB. BS läser 
utdrag, sidan 2:  
 

“Lunds kommun har inför framtagandet av detta yttrande 
tagit del av de till Trafikverket inkomna synpunkterna från 
boende och organisationer i Lunds kommun, likaså 
synpunkter inkomna i processen Fokus Veberöd. 
Sammanfattningsvis förefaller de boende vara ganska 
delade kring synen på stationsläget.” 

 
Det är styrelsens uppfattning att om sådant är fallet, så bör denna 
fråga aktualiseras inför invånarna i Veberöd igen.  
 
Vidare diskussion bordläggs tills Klas Svanberg kommer till mötet.   
 
 
Samrådsmöjligheter 
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Hur får Byarådet samråd innan beslut i LK som rör Veberöd? BS 
meddelar att det inte finns möjligheter för Byarådet i Veberöd att 
vara remissinstans, då det inte finns process för ett sådant 
förfarande: “Varje nämnd avgör vem man behöver fråga”. Utöver 
detta måste arbete med de olika nämnderna ske från Byarådets 
initiativ. BS hänvisar till nämndernas protokoll som publiceras på 
LK hemsida. 
 
Byarådet uppmanade BS att ta med till nämnderna att rådet önskar 
stå med på remisslistorna för transparens. Utgångspunkten har ju 
varit att kunna hålla en bra medborgardialog.  
 
Det finns också möjligheter, att via Klas Svanberg, som fört 
diskussioner med Jan Malmberg angående initiativ liknande 
“direktpåverkan”, online. Detta är ett samarbete som pågår mellan 
WSP och Smarta Byar.  
 
Översiktsplanen för Lunds Kommun 
Styrelsen undrar vidare “Hur påverkar Veberöds invånare denna 
plan, framöver? Hur stannar vi inblandade i FÖP?” 
 
ÖP är för närvarande överklagad, inte antagen än. BS redogör 
utvecklingen delar av FÖP för Veberöd:  

● 1200 bostäder till 2040 
○ Nytillträdda Lunda-Kvintetten har som policy att 

inte bygga på åkermark 
● Utbyggnad inom korridoren måste hanteras i FÖP 
● Vi vill utveckla centrum och verksamheter, medelst 

förtätning av ortskärnan 
● Utveckla rekreationsstråk längst Veberöds bäck och/eller 

runt Romeleåsen 
● Skapa en tydligare koppling mellan Idala och Veberöd som 

ort 
● Utveckla cykelstråken mot t.ex. Silvåkra/Vomb och Dörröd 

 
Fördjupade Översiktstplanen, för Veberöd 
FÖP för Veberöd är en 2-års plan som för närvarande planeras. 
Samråd skall ske under VT/HT 2019, antagas 2020.  
 
Styrelsen ber att få mer information om denna tidsplan framgent.  
 
FÖP kommer att finnas på Medborgarkontoret i Veberöd. 
 
Det är fortsatt styrelsens åsikt är att Veberöd borde fått ha mer 
input i FÖP innan, inte bara i denna fas. BS vill fråga Rådet ”Hur vill 
ni jobba med FÖP?” Det är Styrelsens vilja att jobba inkluderande, 
och visa den eller de personer som jobbar med planeringen för 
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FÖP hur Veberöd är och ser ut, och vad som gör byn till vad det är 
(vilket nämnts tidigare). Frågan ställs; “Hur får vi rent praktiskt 
synpunkter in i arbetet?” 
 
Diskussion fortsätter då naturligt i nedan paragraf.  
 
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden 
I styrgruppens uppdrag är att följa upp projekten som är på gång. 
BS delger att den praktiska uppmaningen från LK 
förvaltningschefer är att “Beakta det som ligger i synpunkterna i 
projekten, ta hand om resultatet av projekten” 
Styrgruppen bör vara intresserade att diskutera framåt. Styrelsen 
föreslår ett möte med Styrgruppen; rundvandring i Veberöd, 
återkoppling till Fokus Veberöd osv?  
 
Styrelsen och KS diskuterar vikten av frågor som:  

● “Hur pass viktig är järnvägen för Veberöd?” “Kan vi få loss 
yta för bostäder, på traversen eller andra områden?  

● “Hur säkerställer vi samhällstjänster som t.ex. Tandvård, 
sjukvård? Initiativ som LK inte direkt råder över.  

 
Det är KS uppfattning att det finns svårigheter att få intressenter att 
bygga i Veberöd, för intresset är för litet. Samtidigt har typen av 
bebyggelse/bostadstyp betydelse för vem som vill bo i Veberöd 
 
Det är styrelsens undran vad vi som instans kan bidra med. KS 
föreslår en tätare dialog med input till LK, om saker som är 
relevanta för Veberöd, jobba med stadsbyggnadskontoret och 
jobba med de lokala politikerna i Veberöd.  
 
Rådets syn på höga prioritetsfrågor för Veberöd 
Dessa punkter är delvis utdrag från Fokus Veberöd.  
 
Kollektivtrafik  

● Direktbussar saknas till Lund, Skurup, Ystad 
● “Superbussar” 

○ Styrelsens idé: Tätare busstrafik till Skurup - tåg till 
Malmö, kan vara alternativ på snabb resväg? 

 
Gatu-/trafik 

● Cykelväg till Dörröd, Vomb/Silvåkra 
● Trafik från Blentarp t.ex. skapar en genomfartsled genom 

byn som inte är önskvärd 
 
Näringsliv & C 

● By 
● Barntandvård 
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● BÄnkar, soptunnor 
● Centrum liv, blommor, dekorationer 

 
Kultur & Fritid 

● Anses som en kärnfråga på grund av förhållandevis 
avsaknad av aktiviteter för ungdomar på landsbygden 

● Fritidsgård 
○ Det behövs i Veberöd i synnerhet 

● Utomhusbadet 
○ Saknas underhåll 

 
Park & Natur 

● Anses som en kärnfråga, på grund av Veberöds närhet till 
natur och rekreation 

● TIllgänglighet 
● Turism 

○ Kartor och information 
○ Leder 

 
Tillväxt 

● Kärnfråga, om Veberöd ska växa så kraftigt i framtiden 
● Skola, förskola, barnomsorg 
● Fritid, ungdom 
● Äldreomsorg 
● Sjukvård/tandvård 
● Fritidsanläggningar 

 
Uppföljning 

● Britt går tillbaks och tittar på hur LK jobbar med de frågor 
som är viktiga för Veberöd 

○ Återkommer med detta till Rådet 
 

§6 Årsmöte ● Årsmötet är 5 Mars 
● Stadgar genomgång och revision 
● Styrelsen jobbar fram underlaget för årsmötet 
● TIll agenda föreslås bland annat två punkter (övrigt) 

○ Roland visar bilder från Veberöd historiskt - hur har 
det sett ut - hur vill vi ha det 

○ Styrelsen berättar om arbetet styrelsen har gjort / 
mindmap över pågående  

§7 Mötets avslutning Mötet avslutas 

 
 
 
 
Byarådet i Veberöd 2019-02-05 
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