
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 /2020 
    

 
Datum:  2019-05-05 
Tid:  19.00-21.00 
Plats:  Telefonkonferens 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
Kallade 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Stefan Bäckstrand SB (ledam)  
Hanna Markström HM (vic ordf)  Patrik Nilsson PN (ledam) 
Kerstin Mårtensson KM (kassör)   
Hanna Götander HG (ledam)  Madeleine Månsson MM (suppl) 
Christel Wihlborg (ledam)  Kjell Persson KP (suppl) 
 
 

Ärenden enligt dagordningen 
1. Öppnande av mötet  

Mötet öppnades.  

2. Kallelse och dagordning  

Kallelse och dagordnings godkändes.  

3. Val av sekreterare, justerare. 

Till sekreterare valdes Madeleine Månsson och till justerare, Kjell Persson. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Punkt äldre vården ligger kvar – aktivitet – p g a nuvarande läge. Staten har också konstaterat att 
organisation och ledning inom äldrevården brister. Kjell, Christel, Anna och June ska hitta ett datum att 
träffas. Anna skickar kommunens rapport över äldre boende till deltagarna i mötet.   

FÖP – vi saknar information om Fredrik har talat med Klas Svanberg.  

Möte med gruppen som Johanna är med i. En kille i gruppen håller i trafikplanering och på mötet ska 
man tala om Superbussarna. Superbussen ska inte samla upp från öster till väster. Johanna ska 
informera oss efter mötet.  

Kontakt och utbyte av information med de andra Byaråden i Genarp, Dalby och Södra Sandby löper på 
via Anna.  

Anna har talat med Anders Almgren (Socialdemokraterna). Han uppskattade kontakten och vill gärna se 
fler arrangerade bussturer. Anders har satt sig in i ärendet Hasslemölla.  

    

5. Coronaviruset Veberöd 

Christel har ställt samman ett flygblad som koordinerar byns volontärverksamhet under krisen. Lunds 
kommun kunde inte stå bakom att Byarådet samordnade många olika organisationer vilket i sin tur 
mynnade ut i flygbladet. Anna kyrkan uppfattade kontakten som väldigt positiv, och tyckte att vi kunde 
ha ett samarbete även efter ”Coronatider”.  Vi fick alla flygbladet (senaste versionen) per mail den 26/4. 

Tyvärr kan volontärerna inte hjälpa till med att hämta ut mediciner då det kräver mycket administration. 
T ex ska en fullmakt fyllas i. Vi kan inte gå in på detaljnivå, men vi kan hänvisa till distriktssköterskan.  
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Det ska ses som positivt att vi har fått till samarbete med andra engagerade organisationer i byn. Ett 
nätverksbyggande som är påbörjat.  

Träffpunkten är stängt t o m 30 juni. P g a besöksförbudet kommer man inte in i Vevrehemmet. 

Kjell upplever att information mörkas. Man får lov att lämna t ex en glass eller tidning, till personalen 
som man träffar utanför. Wifi finns på Vevrehemmet, men det hade inte kommit någon information om 
hur patienterna ska koppla upp sig. Eller hur och när personalen ska koppla upp sig. Kjell följer upp om 
det finns någon rutin kring hur det ska fungera i praktiken. Ska det vara enligt ett uppgjort schema eller 
ska personalen ringa upp släktingen innan? Hur ska kommunikationsrutinen se ut?  

Handla i Veberöd ska sättas upp på Anslagstavlan utanför biblioteket.  

Förslag att Byarådet för in informationen om volontör verksamheten samt ”Handla i Veberöd” som 
annons i Lokaltidningen. Anna följer upp med sin kontakt på tidningen. Alternativt delar vi ut flygblad till 
alla hushåll i Veberöd. Antal hushåll: mer än 2000.   

6. Badet och simskola 2020 

Som det ser ut nu ska badet hållas öppet i sommar. Gunnar Bråvik, ordförande i Kultur och 
Fritidsnämnden är också ansvarig för simskolorna i kommunen. Anna kontaktar honom för att fråga om  
badet kan hållas öppet längre, så att det finns speciella seniortider. Redan idag är det öppet för 
motionssimmare innan den officiella öppettiden. Kan detta istället bli en officiell seniortid?  

Det borde det vara möjligt att ta in fler än 50 besökare, om det inte blir grupperingar med max 50 st. Anna 
följer upp frågan med Gunnar.  

7. Vi i Veberöd konto 

Det finns någon formalitet kvar att lösa, men snart är pengarna till ”Vi i Veberöd” tillgängliga för dem som 
ska bruka dem. Tobias Ritzau och Anna Bernkull representerar ”Vi i Veberöd” och kommer att vara dem 
som kan ta ut pengarna.  

Det har skrivits ett formellt avtal mellan Byarådet och Vi i Veberöd, som ordförande läste upp för 
styrelsen.   

8. Samarbete Lunds kommun 

Hur försöker vi få kommunen att ”rutinmässigt” ta kontakt med oss i Veberöd och andra byarna, när det 
gäller arrangemang som även landsbygden skulle kunna vara en del av. T ex Hållbarhetsveckan där det 
endast var aktiviteter inne i Lund.    

• Trygghetsvandringen 
• Samarbete med Medborgarkontoret 
• Bättre samarbete med tjänstemän  
• Kan vi bjuda ut Anders Almgren till hösten till att vara med vi ett av våra möten? Svanberg skulle 

också kunna vara med till hösten. 
• Ett förslag är att man har mindre arbetsgrupper, och bjuder in tjänstemannen/politikern. 

Förmodligen är det ”droppen som urholkar stenen” och att vi får fortsätta påverka och tala om att vi finns.  

Förslag från Christel kan vi ha ett samverkansmöte med Medborgarkontoret där de får föreslå vad de kan 
bidra med. Corona blir en konkret start.  
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9. Uppföljning arbetsgrupper 

 
- Håll Veberöd Rent (HM, MM) – Tyvärr kom det bara in två bidrag till fototävlingen. Hanna följer upp 
samt kontaktar vinnarna. Information om vinnarna läggs upp på Byarådets facebook sida.   

- Scenen (PN) Anna har talat med Patrik och Yvette. Tyvärr kommer man ingen vart med att hitta en 
projektägare. Kan man göra något gemensamt i byn? Finns det företagare som kan vara med och bidra 
finansiellt? Patrik ska tala med Camilla Neptun och Elisabeth Saltin (som la förslaget).  

 
- FÖP – byggplaner i Veberöd Info att man kan gå till Medborgarkontoret för samråd, om den nya 
detaljplanen. Hanna kontaktar Medborgarkontoret om när samrådet är. Området är aktiv jordbruksmark, 
men marken är såld under tiden då kommunen hade förköpts rätt.  

- Ansökan pengar Veberöd (HM) Hanna har varit i kontakt med Ellen Andersson, ansvarig för bidrag 
inom Lunds kommun. Ellen ska fundera på hur vi kan gå vidare för att föreningar i byn ska veta vilka 
finansiella medel det finns att söka. Om det blir en lista över vilka medel som man kan söka eller ett 
informationsmöte.  

 - Vevrehemmet (AK, KP) – se punkt 4 

10. Övriga frågor 

Anna kontaktar tidningen och informerar om hur Byarådet har tänkt kring Hasslemölla köpet  

Madeleine har varit i kontakt med Christian Alsterberg, miljöenheten Lunds kommun, angående 
överklagan av ansökan om utökat och förlängt tillstånd för bergtäkt, deponi för inert avfall samt 
återvinningsverksamhet på fastigheterna Veberöd 9:1 och Södra Ugglarp 1:1. Ansökan av överklagats av 
Lunds kommun och Länsstyrelsen till Mark- och miljödomstolen i Växjö och gick sedan vidare till Mark- 
och miljööverdomstolen. Ärendenr målnummer M 1050-20. Madeleine försöker få tag i den skriftliga 
överklagan.  

VFF informerade via Madeleine, att många skyltfönster som stått tomma nu börjar fyllas. Erikas blommor 
kommer att öppna i gamla Konsumbutiken, Medicinska fotvård Veberöd samt Solar Plexus flyttar in i fd 
cykelreparatörens lokaler samt att Svensk Optik tar över de lokaler som Medicinska fotvårdens lämnar.    

11. Nästa styrelsemöte 

Tisdag 2/6 kl 19.  

12. Mötets avslutning  

Vid protokollet   Justering 

 

Madeleine Månsson   Kjell Persson 
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