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Datum:  2019-06-04 
Tid:  18.30  
Plats:  Medborgarkontoret 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)    
Hanna Markström HM (vic ordf)   
Kerstin Mårtensson KM (kassör)  Frederick de Grande FG (suppl) 
Hanna Götander HG (ledam)  Madeleine Månsson MM (suppl) 
Roland Jönsson RJ (ledam)   Kjell Persson KP (suppl) 
 
 

1. Öppnande av mötet  

Mötet öppnades. 

2. Kallelse och dagordning  

Kallelse och dagordning godkändes. 

3. Val av sekreterare, justerare. 

Kjell Persson valdes till sekreterare och till justerare valdes Hanna Markström. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet bordlagt. 

5. Håll Veberöd rent uppföljning (10 min) 

Liten uppslutning under Håll Veberöd rent rapporterades och förslag om att förlägga den 
tidigare ex. 15 april framfördes. Lunds kommun har valt att inte vara med i ”Håll Sverige rent” 
2019. Byarådet anser att Lunds Kommun bör delta i ”Håll Sverige rent” 

6. Veberödsbadet (10min) 

Badet öppnar till helgen. Nya varmvattenberedare har installerats. Roland Jönsson påpekade att 
lekplatsen borde kunna utnyttjas den tid badet är stängt genom att placeringen borde ha varit vid 
vägen med en grind som kunde stängas när badet är öppet och vara öppen när badet är stängt. 
250,000 kr är budgeterat 2020 för underhåll av staketet runt badet. Byarådet anser att man först 
bör renovera golven i dusch- och omklädnadsutrymmet. Sandfiltren är 25 år gamla och kan 
behöva bytas inom 3år kostnad 1,25 miljoner. 

7. FÖP (30min)  
Diskussion om fördjupad översiktsplan, dialogmöten, åsikter insamlade från byn, samt planering av 
rundvisning i Veberöd för FÖP projektet. 

Byarådet har inte fått in någon information från Karin och Wide om status på deras arbete och 
medborgardialogen, Hanna kontaktar dem. 

Byarådet anser att Veberöd bör växa i lagom takt att 50 bostäder per år fram till 2040 är för högt. 
Service och infrastruktur måste först byggas ut och ”Veberöds anda” skall råda.  
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8. Möte med kommunstyrelsens ordförande (50 min) 

Planera agenda och förbereda innehåll i diskussionen med Philip Sandberg 

Mötet startar 15.00 den 7 juni och pågår 1 timme. Byarådet samlas 14.00. Ett nytt möte är också 
planerat i höst. 

9. Kommunikationskanal Byarådets styrelse (10min) 

Alternativ till mail för att kunna ha snabbare diskussioner och del material. 

Messenger och WhatsApp diskuterades, men alla i styrelsen använder ej detta och mail måste gå 
till dem som ej har som komplement till Messenger. 

10. Övriga frågor 

11. Nästa styrelsemöte 

Kallas till i augusti. 

12. Mötets avslutning 

Mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

………………….  ………………………… 

Kjell Persson  Hanna Markström 

 

 
 


