
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 /2020 
    

 
 
 
Datum:  2020-03-31 
Tid:  19.00  
Plats:  Telefonkonferans 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)    
Christel Wihlborg CW (ledm) 
Frederick de Grande FG (suppl) 
Hanna Markström HM (v. ordf)   
Hanna Götander HG (ledam) 
Kjell Persson KP (suppl) 
 
Förhinder: 
Stefan Bäckstrand (ledam) 
Patrik Nilsson 
Kerstin Mårtensson (ledamot) 
Madelaine Månsson (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, till justerare valdes Hanna Götander. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll (konstituerande) och årsmötes protokoll godkändes samt lades till 
handlingarna 
 
 

5. Coronaviruset Veberöd 

Christels skrivelse diskuterades och byarådet föreslår att Medborgarkontoret bör involveras i detta att ta  
             emot samtalen till Veberöds volontärgrupp, samt informera/hjälpa till med sin lokalkännedom. 

 
Byarådet uppmanar att anmäla sig som volontär. 
 
Hanna M tar emot information till vår hemsida och Facebook grupp 
https://www.facebook.com/byaradetveberod/ 
. 
Christel jobbar vidare med en skrivelse/flygblad vill ha förslag på en lämplig bild. 
Annonstavlor skall också kunna användas. 
Nilssons varubil kan nu leverera färdiglagad mat för avhämtning och hemleverans 
Se https://www.facebook.com/100007766854867/posts/2530326850569519/ 

 
6. Planering av aktiviteter och ansvarsområden för Byarådets styrelse 2020 

Äldrevården och Vevrehemmet: 
Anna, Christel och Kjell jobbar vidare. Behövs en separat avstämning med June,   
Diskuterades besöksförbud på äldreboendet samt träffpunkten stängd t.o.m. 30 april. 

https://www.facebook.com/byaradetveberod/
https://www.facebook.com/100007766854867/posts/2530326850569519/
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Förskola och skola: 
Hanna M följer upp lokalplanen / antal barn till förskola och Hanna G och Christel hålle koll på skolan. 
 
FÖP: 
Oklart läge då tjänstemänen slutat -  när kommer man igång? 

             Alla deltar i gruppen.  
Frederick kollar av med Klas Svanberg. 
 
Veberödsbadet och simskola: 
Försöka få till stånd ett möte med nya chefen för baden/kultur o fritid. 
 
Scen på försköningen: 
Avvaktar till Patrik är med 
 
Ansökan om pengar till Veberöd: 
Diskuterades att försöka få ett möte med Kultur och fritid och berörda föreningar. 
 
Håll Veberöd rent: 
En bra Broschyr framtagen men efter senaste beslut max 50 personer i grupp ställs det in. 
Förslag att man gör det individuellt och att tävling utlyses, Hanna M och Madeleine ordnar det. 
 
Ungdomsverksamhet: 
Rapporterades om förstörelse i Leander Perssons möbelbutik. 
Avvaktar tills Patrik är med ang. Brottsförebyggande rådet. 
 
Samarbete med de andra byaråden/lagen: 
Anna har kontakt med Kent Petterson i Genarp. 
Samma uppfattning att man måste sätta de Östra kommundelarna i fokus. 
 
 

7. Uppföljning arbetsgrupper. 

Diskuterades under punkt 6. 
 
 

8. Övriga frågor. 

Kommunens köp av Hasslemölla diskuterades. 
Anna har haft kontakt med Karin Svensson Smith angående MP:s och förklarat Byarådets ståndpunkt. 
Kommunen har för avsikt att köpa Hasslemölla gård och fäladen.  
 
Medborgarkontoret diskuterades och bör anlitas mer enligt byarådet. 
Telefon nummer till medborgarkontoret Veberöd 046-539 67 57 
 

9. Nästa styrelsemöte. 

Tisdagen den 5 maj tid och plats meddelas senare. 

 
10. Mötet avslutat 

 

Vid protokollet  Justeras  Ordföranden 

………………….  ………………………… …………………………  
Kjell Persson  Hanna Götander Anna Kristoffersson 
 


