
Protokoll fört vid 

Byarådets styrelsemöte 
 
Datum: 2019-05-07 
Tid: 18.30 
Plats: Medborgarkontoret 
Avser: Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande: 

Anna Kristofersson AK 
Roland Jönsson RJ 
Stefan Bäckstrand SB 
Hanna Markström HM, Ordf Valberedningen 
Britt Steiner BS, Planeringschef på LK 
Wide Persson, Landskapsarkitekt på LK 
 

Frederick Degrande FD 
Hanna Götander HG 
Kjell Persson KP 
Fredrik Sivermark FS (Adj Företagarföreningen) 
Karin Görlin KG, PL FÖP Veberöd på LK 

Frånvarande: 

Patrik Nilsson PN 
Madeleine Månsson MM 
 

Kerstin Mårtensson KM 

Ärenden enligt dagordningen 
 

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

§2 Kallelse och dagordning Mötet godkände kallelsen.  
 
Dagordning:  

● Genomgång av föregående protokoll 
● Håll Veberöd rent (kl 18.35) 
● HM & HG presenterar planen för 25/5. 
● Veberödsbadet (kl 18.45) 
● RJ rapporterar status och nästa steg 
● FÖP (kl 19.00) 

○ Britt Steiner m.fl. från Lunds kommun kommer för 
gemensam diskussion om fördjupad översiktsplan. 

● Övriga frågor 

§3 Val av sekreterare, 
justerare 

Mötet väljer Stefan Bäckstrand som sekreterare och Hanna 
Götander som justerare. 

§4 Genomgång av 
föregående protokoll  

Bordläggs.  

§5 Håll Veberöd rent, 25/5 HM och HG redogör planeringen. Arbete inför dagen pågående. 
Affischen framtagen, håller på att distribueras. Jobbar på andra 
saker som att koordinera sopsäckar, korvgrillning osv. Skolorna är 
informerade. Länsstyrelsen kommer inte vara med på själva dagen, 
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men Skogsstyrelsen kommer försöka deltaga.  
 
Mer spridning på Veberod.nu och andra sociala medier är 
planerade. 
Föreslås att söka Lokaltidningen för ett mindre reportage. 

§6 Veberödsbadet RJ: Information från LK, planerade utgifter för badet.  
Lekattraktioner rustas upp. Rådet undrar om detta är en prioritet 
framför andra behov, som t.ex innemiljön i omklädningsrum, 
duschar osv. Föregående renovering (golven) är undermålig, fallet 
på golvet är felaktigt, bassäng-väggarna vittrar sönder. 
Investeringarna verkar ligga långt fram i tiden.  

§7 Fördjupad Översiktsplan 
(FÖP) 

Britt Steiner, Wide Persson och Karin Görlin från Lunds kommun 
kommer för gemensam diskussion om fördjupad översiktsplan. 
 
Byarnas olika arbete kring FÖP har haft olika inriktning. Fokus 
Veberöd var ett sätt att få input till Översiktsplanen för Veberöd, 
samt ta in synpunkter i detalj. Styrgrupp som har uppdraget av KS 
att jobba med dessa fokusarbeten. 
 
AK tar upp problematiken med att hemvården, förskolorna inte får 
handla i byn. Detta är på grund av upphandlingsavtal på LK nivå. 
Detta anser Byarådet inte gynnar lokal näringsverksamhet.  
 
AK angående Byarådet/Veberöds invånare som en remissinstans. 
BS svarar igen att någon remissinstans finns inte. Den dialogen i 
FÖP kommer föras genom medborgarsamtal. 
 

● Från tidigare diskussion med LK, i fokus: 
○ Kollektivtrafik 
○ Torgytor 
○ Kultur och Fritid 
○ Park & Natur  

■ Coops parkering 
■ Boddes plats 
■ Promenad kring bäcken 
■ Lekplatser 
■ Vandringsstigar, kartor 

 
Angående tillväxtplan för Veberöd 
När samhället växer: hur får vi samhällsfunktioner som följer 
befintlig utveckling? BS informerar att skolnämnden har som 
uppdrag att planera skola och barnomsorg, och det skall ske efter 
behov. Byarådet ifrågasätter planeringen historiskt, då det redan nu 
saknas resurser i skolan. Enligt BS är processen;  
 

● LK tar fram prognosen 
● Lokalplaneraren bestämmer skolans lokalplan 
● Skolnämderna beslutar 

 
Byarådet har inte fått ta del av lokalplanen. Denna eftersöks av 
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HM. 
 
BS: Fokus Veberöd är avslutad och övergår i FÖP. Rådet undrar 
hur detta gestaltar sig rent praktiskt, för att undvika utbrett missnöje 
med LK från medborgare. BS: “Styrgruppen för utveckling av 
tätorterna utanför staden” 
 
Klimatpolitiskt råd 
AK söker mer information om detta. BS förklarar att det är som 
uppdrag att granska LK’s klimatpolitik. Det finns en rapport, BS 
skickar till Rådet.  
 
FÖP presentation - Wide Persson & Karin Görlin 
FÖP är antagen men har ännu inte vunnit laga kraft. 
 
Anledningen för en FÖP i Veberöd: ⅓ av nya bostäder i LK skall 
byggas utanför Lunds stad.  
 
Våren 2019 - plan 
Möten med markägare, LPR (Lokala PensionärsRådet), Byarådet, 
skolklasser, företagare, föreningar.  
 
Drop in på MBC för medborgare: 

● 16 Maj 
● 23 Maj 
● 28 Maj 
● Workshop med politiker Sept 2019 

  
Byarådet önskar meddela att det saknas uppföljning på några av 
initiativen.  
 
FS via FF önskar kontakt med LK om FÖP.  
 
Övrigt 
AK och FS föreslår återigen rundvandring för LK representanter, 
politiker, tjänstemän i Veberöd, för att skapa ett kontext och 
sammanhang kring FÖP och byns intressen.  
 
Mottagandet av nyanlända 
SB redovisar för ett av tillfällena där inflyttningen av en 
ensamstående mor med fem barn falerade, och där ideella 
nätverket Vi i Veberöd fick gå in med både ekonomisk hjälp, 
transport, möbler, mat och orientering - något som LK inte stod för. 
Nätverket och Rådet ifrågasätter hur detta är tänkt att förändras i 
framtiden.  
 

§8 Övriga frågor Diskussion om FÖP 
AK nämner att hon söker kontakt med Filip Sandberg för framtida 
möte(n), enligt planerat.  

§9 Nästa styrelsemöte Tisdag den 4/6 2019 kl. 18.30 
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§10 Mötets avslutning Mötet avslutas 

 
Byarådet i Veberöd 2019-04-02 
 

 
 
 
Anna Kristoffersson 
Ordförande 
 
 
 
 
Stefan Bäckstrand Hanna Götander 
Sekreterare Justerare 
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