
Protokoll fört vid 

Byarådets styrelsemöte 
 
Datum: 2019-10-15 
Tid: 18.30 
Plats: Medborgarkontoret 
Avser: Byarådet i Veberödw 
 
Närvarande: 

Anna Kristofersson AK 
Stefan Bäckstrand SB 
Kerstin Mårtensson KM 
Madeleine Månsson MM 
 

Frederick Degrande FD 
Hanna Götander HG 
Kjell Persson KP 
Patrik Nilsson PN 
 

Frånvarande: 

Roland Jönsson RJ 
Hanna Markström HM, Ordf Valberedningen 
 
 

 

Ärenden enligt dagordningen 
 

§1 Öppnande av mötet Ordf. Anna Kristoffersson (AK) öppnar mötet.  
 
Roland Jönsson har avsagt sina uppdrag, varpå styrelsen beslutar 
att i enlighet med stämmans beslut nominera Frederick Degrande 
till Ordinarie Ledamot.  

§2 Kallelse och dagordning Mötet godkände kallelsen och dagordningen. 

§3 Val av sekreterare, 
justerare 

Mötet väljer Stefan Bäckstrand som sekreterare och Madeleine 
Månsson som justerare. 

§4 Genomgång av 
föregående protokoll  

Öppna punkter från föregående protokoll är §5 och delar av §7.  
 
Mötet godkänner föregående protokoll. 

§5 Fördjupad Översiktsplan 
Veberöd - FÖP 

Rapportering från bussresan med Byggnadsnämnden och 
tjänstemän 
Medlemmar ur Byarådet som deltog tycker att det var 
genomgående mycket bra dialog under rundturen. Kommentarer 
från politiker och tjänstemän var att det var oerhört värdefullt för 
dem att se Veberöds by och kringliggande områden. Bifogad är det 
informationsblad som delgavs politiker och tjänstemän. 
 
Nästa steg för Byarådet ang. FÖP och ansvariga för detta 
Information och förslag till byggnadsnämnden från arbetsutskottet 
den 21 November 2019, beslut från byggnadsnämnden den 12 
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December 2019, då går det till samråd.  
 
Medlemmar i rådet hör frågor och oro från invånare i Veberöd 
angående FÖP.  Rådet föreslår om ett informationsmöte i Veberöd, 
arrangerat av Byarådet, för att presentera FÖP och dess påverkan, 
samt ha en dialog med Veberödsborna. Rådet kommer också 
kontakta tidningar för att nå ut med vad vi vill åstadkomma. Temat 
föreslås bli “Veberödsborna vill påverka tillväxten i byn”. Datum för 
informationsmöte bestäms nästa styrelsemöte.  

§6 Vård, omsorg & skola i 
byn 

Byarådet har under september blivit kontaktade angående följande 
punkter: 
 
Förskoleplatser saknas 
Föräldrar har barn i både Veberöd och Lund, på grund av 
platsbrist. SB, HM och KP jobbar vidare med förskolefrågan. 
 
Fritids låg personaltäthet 
Det har rapporterats 75 ungdomar på 2 ledare. FD går på mötet 
“Forum för samråd” för skolan, och rapporterar tillbaka till rådet.  
 
Matsituation Svaleboskolan 
Rivningen av matsalen är så komplicerad att de inte kunnat hitta 
kontraktörer att göra det, och verksamhet har efter det bedrivits i 
lokalerna. Nu står gamla matsalen tom igen. Elever har 
hörselkåpor i den temporära skolmatsalen på grund av ljudnivån, 
lärare påpekar samma problem. Patrik Nilsson kontaktar högsta 
rektor på Svaleboskolan för att få aktuell status om matsalen. HM 
och FD hjälper att jobba vidare i detta ärende.  
 
Äldrevården och Vevrehemmet brister 
Diskussion hur Byarådet följer upp detta och agerar för att få till 
lösningar från Lunds kommun. Rådet har fått information om att 
rådande situation på Vevrehemmet är oerhört oroande. AK och 
flera anhöriga har pratat med Lunds Kommuns Chef för Vård och 
Omsorg om saken.  

§7 Nominering pris beslutat 
av KS 

Årets frivilliga samhällsarbetare 2019 
 
Genomgång av förslag till nomineringar. Se bifogat dokument. 
 
Veberöds Byaråd nominerar följande: 
 
Vi i Veberöd stöttar våra nytillkomna svenskar som på sitt sätt 
kämpar för att få en bra och stabil grund att stå i ett nytt samhälle 
med ett nytt språk och kultur. Materiellt (med möbler, leksaker osv) 
och kunskapsmässigt (via språkkafé, naturvandringar, kaffekalas o 
s v) hjälper Vi i Veberöd till med att bygga denna grund. 
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Nattvandrarna finns där för våra ungdomar och för att skapa ett 
tryggt samhälle nattetid. En kram till den som är ledsen eller ett 
samtal i natten, kan betyda mycket för en ung människa som 
försöker hitta rätt i tillvaron. 
 
Kyrkans frivilliggrupp finns för att ge en ensam medmänniska en 
guldkant i tillvaron. 
 
Föreningsalliansen representerar alla föreningarna i byn och ett 
pris skulle på så sätt gå till alla föreningar och vad de gör, främst 
för våra barn och ungdomar. Genom gemensamma krafter tar man 
besluta och steg som är de bästa för hela byns föreningsliv. 

§8 Lunds Kommun budget 
2020 

Lunds Kommun budget 2020 
 
Uppdatering gällande Veberöd: 
- Badet 2020 Underhåll / Simskola barn, vuxna 
- Ansökan om pengar till Veberöd 
 
Frågan bordläggs tills vidare.  

§9 Nytt möte med 
Kommunstyrelsens 
Ordförande /KS 

AK föreslagit att bjuda in KS Ordf Philip Sandberg eller delegat, till 
något av ordinarie styrelsemöte, för diskussion om Veberöds 
idrottsanläggningar, badet och fritidsverksamheten. 

§10 Medverkan julskyltningen MM rapporterar. Ett mail från Åsa Jensen; Ansvarig för 
Sommarlund och Vinterlund, Kultur och Fritid, bekräftar att bidrag 
har sökts och givits 10.000 kr  i Närområdesbidrag till 
Julskyltningen i Veberöd. Andra noteringar är att det söks frivilliga 
värdar och Knallar. Kontakta Jesper Månsson för detta.  

§11 Scen i Veberöd Rapport från mötet ang. scen på Försköningen. 
PN jobbat på att få arkitekt att rita ett förslag på en scen på 
Försköningen, sannolikt kommer det tillkomma en kostnad för 
ritning. Kontakten fortsätter.  

§12 Facebook, hemsida och 
internkommunikation 

Byarådets officiella kommunikation sker på Byarådets 
Facebooksida, och delas sedan vidare på relevanta grupper och 
sidor i Veberöds närhet. 

§13 Övriga frågor MM uppmärksammar en nyanställd på Veberöd/Genarps bibliotek, 
som jobbar med aktiviteter för barn och ungdomar, som 
Torsdagsklubben, Robotverkstad, filmvisningar osv.  

§14 Nästa styrelsemöte Tisdag den 5/11 2019 kl. 18.30 

§15 Mötets avslutning Mötet avslutas 

 
Byarådet i Veberöd 2019-10-15 
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Anna Kristoffersson 
Ordförande 
 
 
 
 
Stefan Bäckstrand Madeleine Månsson 
Sekreterare Justerare 
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