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Datum: 2019-06-02 
Tid: 19.00-21.00 
Plats: Telefonkonferens 
Avser: Byarådet i Veberöd 
 
Deltagare: 
Anna Kristofersson AK (ordf)  
Hanna Markström HM (vic ordf)  
Frederick de Grande FG (suppl) 
Hanna Götander HG (ledam)  
Kjell Persson KP (suppl) 
Madeleine Månsson MM (suppl) 
Christel Wihlborg (ledam)  

Förhinder:  
Kerstin Mårtensson KM (kassör)  
Patrik Nilsson PN (ledam)  
Stefan Bäckstrand SB (ledam)  
 

Ärenden enligt dagordningen 
1. Öppnande av mötet  

Mötet öppnades 

2. Kallelse och dagordning  

Kallelse och dagordning godkändes. 

3. Val av sekreterare, justerare.  

Hanna Götander valdes till sekreterare,  

Hanna Markström valdes till justerare 

4. Genomgång av föregående protokoll  

Föregående mötesprotokoll godkändes samt lades till handlingarna 

5. Coronaviruset Veberöd 

Christel Wihlborg representant för Byarådet har varit på möte tillsammans med Veberöds församling, 
Träffpunkten, Veberöds bibliotek samt Medborgarcenter i Veberöd. Syftet var att diskutera hur man tillsammans 
kan stötta sköra medborgare nu och efter coronatider. 

Träffpunkten på Vevrehemmet är stängd sedan några månader. Det har gjort att äldre som tidigare kunde köpa 
lunch där inte längre har den möjligheten. Utbudet i byn är inte som inne i Lund vilket gör det att blir mer sårbart 
för äldre i byn. En skrivelse görs i Byarådets namn för att se om det finns möjlighet att starta upp med lite mat 
som kan köpas som take away eller mat som kanske kan levereras hem.  

6. Äldrevården 

Vi fortsätter att följa upp äldrevården i Vevrehemmet.  
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7. Ansökan pengar Veberöd 

Digitalt möte planeras för föreningar och privatpersoner som vill ha mer information om bidrag som går att söka. 
Hanna Markström samordnar. 

8. Badet och simskola 2020 

Simskolan är öppen för bokning. Förra året blev inte alla platser tillsatta. Tiden för simskolan är veckorna direkt 
efter skolavslutning, förmiddagstid. Många föräldrar i byn upplever att det inte finns möjlighet att utnyttja dessa 
platser på grund av att man arbetar.  

Finns det möjlighet för riskgrupper att ha en egen tid på badet? 

Anna Kristoffersson kontaktar Gunnar Bråvik, ordförande i Kultur och Fritidsnämnden är ansvarig för badet och 
simskolorna i kommunen.  

9. Vi i Veberöd konto 

Konto för att kunna ta emot pengarna som Vi i Veberöd vann är på gång.  

10. Övriga frågor 

Kjell pratar om hur viktig Träffpunkten är för äldre i byn. De som jobbar där är väldigt måna av att fortsätta kunna 
nå ut till sina äldre och jobbar för att hitta olika lösningar. Höstens program är utskickat.  

Lunds kommun har köpt Hasslemölla och förhoppningen är att det ska vara ett grönområde som kan “avlasta” 
Skrylle och Körsbärsdalen.  

Idalaskolan är färdigbyggd och höstterminen 2020 flyttar skolbarnen in. Förskolebarnen har redan börjat sin 
verksamhet i lokalerna. Utemiljön runt skolan är väldigt fin. 

 

11. Nästa styrelsemöte 

18 augusti kl 19:00 

 

12. Mötets avslutning  

 

 

Vid protokollet Justeras Ordförande 

__________________ __________________ _________________________ 

Hanna Götander Hanna Markström Anna Kristoffersson 

 
 

 
 
 


