
Protokoll fört vid 

Byarådets styrelsemöte 
 
Datum: 2019-11-05 
Tid: 18.30 
Plats: Medborgarkontoret 
Avser: Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande: 

Anna Kristofersson AK 
Stefan Bäckstrand SB 
Hanna Markström HM 
 

Kerstin Mårtensson KM 
Patrik Nilsson PN 
Kjell Persson KP 
 

Frånvarande: 

Madeleine Månsson MM 
Roland Jönsson RJ 
 

Frederick Degrande FD 
Hanna Götander HG 

 
Ärenden enligt dagordningen 
 

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

§2 Kallelse och dagordning Mötet godkände kallelsen och dagordningen 

§3 Val av sekreterare, 
justerare 

Mötet väljer Stefan Bäckstrand som sekreterare och Kerstin 
Mårtensson 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 

Samråd 2020 
 
HM har haft kontakt med Karin Görlin angående förskola och 
bostäder. Planerna går till byggnadsnämnden för beslut den 21 
November, och sedan antas handlingen på sammanträdet den 12 
Dec, för att sedan gå ut på samråd. Samråd kommer vara 
Januari-Mars och kommer ställas ut på Medborgarkontoret i 
Veberöd, finnas på internet och finnas med i aktiviteter att 
diskuteras med i Veberöd.  
 
Byarådet bevakar att det tas fram en broschyr inför samrådet 2020, 
som skickas ut till Veberöd med omnejd (Vomb, Dörröd, Silvåkra).  
 
Rådet planerar fortfarande ett stormöte för att information 
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Veberödsborna om vad Översiktsplanen innebär och vad den 
påverkar, samt hur man kan lämna åsikter. 
 
Uppföljning nästa möte igen. 

§6 Vård, omsorg & skola i 
byn 

Uppföljning av Byarådets aktiviteter gällande: 
 
Brist på förskoleplatser 
Svar från kommunen efter det öppna brevet till Lunds Kommun; 
anledningar som anges är “den aviserade förseningen av Nya 
Idalaskolan” samt en “oväntat hög ökning av förskolebarn”, något 
som Byarådet bestrider. Förseningen visade sig vara en felaktighet 
som tillbakavisats av Serviceförvaltningen. Befolkningsprognosen 
Byarådet tittat på stödjer till synes inte den förklaring LK har angett 
om att ökningen varit omöjlig att förutse, då kommunens egen 
prognos har sänkts inför detta och nästa år. 
 
Fritids låg personaltäthet & Matsituation Svaleboskolan 
Bordläggs tills nästa möte. Tills vidare ifrågasätter och undersöker 
Byarådet varför dokumentet “Lokalplan barn och skolnämnden 
2018-2023” redan hösten 2018 aviserade temporära baracker för 
matsal och kök på Svaleboskolan, då inget ännu har hänt med 
upphandling av rivning och byggnation av den reguljära matsalen.  
 
Äldrevården och Vevrehemmet 
Det finns flera klagomål på vård, och efter möten med LK kommer 
det att göras en översyn (bilaga). De som har anhöriga eller har 
anknytning till Vevrehemmet uppmanas höra av sig till Byarådet för 
anonymt samtal, om man har anmärkningar eller observerat 
bekymmer.  
 

§7 Scen i Veberöd Uppföljning ang. scen på Försköningen 
 
PN har tagit fram ritning tillsammans med arkitekt på föreslagen 
scen på Försköningen. Byarådet jobbar med att undersöka 
kostnad, materialval och eventuella ekonomiska stöd som kan fås. 
Bifogat ritningsförslag som bilaga.  

§8 Julhälsning & Julskyltning HM och SB jobbar på att ta fram en broschyr för Julskyltningen.  
 
Byarådet kommer söka att ha ett bord inne på Medborgarkontoret 
på Julskyltningen. SB tar kontakt med Eva Jönsson om detta. 
 
Julhälsning till tjänstemän och politiker, jobba vidare på bild och 
text. Deadline är 5 Dec.  

§9 Nytt möte med 
Kommunstyrelsens 
Ordförande /KS 

Planering inför möte med Kultur & Fritid 
Möte med Kultur- och Fritidsnämnden och eventuell representant 
från Kommunstyrelsen, den 5 December. Områden att diskutera 
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föreslås Veberödsbadet, aktiviteter i byn, fritids, bland annat.  
 

§10 Projekt Veberöd Ansökan om ekonomiska stöd till Veberöd 
Förslag att bjuda in föreningarna, kanske via Föreningsalliansen, i 
Veberöd till ett informationsmöte och brainstorming om vad man 
kan söka stöd för och hur, med representanter från Lunds 
Kommun. HM håller i denna workshop, MM och FD tar kontakt med 
Eva Jönsson. SB kontaktar MM och FD.  

§11 Övriga frågor Detaljplanen 
Byarådet fortsätter studera delar av detaljplanen.  
 
Harlösa-skylten 
Kan vi imitera en liknande välkomnande skylt vid infarterna? 
 
Material till Byarådet 
Tröja eller jacka att ha i marknadsföring.  

§12 Nästa styrelsemöte Tisdag den 3/12 2019 kl. 18.30 

§13 Mötets avslutning Mötet avslutas 

 
Byarådet i Veberöd 2019-11-05 
 

 
 
 
Anna Kristoffersson 
Ordförande 
 
 
 
 
Stefan Bäckstrand Kerstin Mårtensson 
Sekreterare Justerare 
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