
Protokoll fört vid 

Byarådets styrelsemöte 
 
Datum: 2020-08-18 
Tid: 18.30 
Plats: Klinten 
Avser: Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande: 

Anna Kristofersson AK 
Hanna Markström HM 
Madeleine Månsson MM 

Hanna Götander HG 
Kjell Persson KP 
Stefan Bäckstrand SB 
 
 

Frånvarande: 

Kerstin Mårtensson KM 
Hanna Götander HG 
Frederick Degrande FD 

Patrik Nilsson PN 
Christel Wihlborg CW 
 

 
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 Kjell Persson 
som justerare. 

§4 Genomgång av 
föregående protokoll  

Mötet godkänner föregående protokoll. 

§5 Bidragsmöte 26/8 Ett antal föreningar och organisationer har anmält sig.  

§6 Planering Hasslemölla AK och Frederick Degrande haft inledande diskussion med Lunds 
Kommuns representanter angående Hasslemölla. Förutsättningar 
hur gården kan utvecklas för kultur och liknande verksamhet. 
Byarådet vill även lyfta möjligheten att det är mark som är bra att 
bygga på, istället för att bygga på värdefull åkermark. 
 
Byarådet föreslår att i nära framtid anordna och leda en workshop 
tillsammans med föreningar och organisationer för Hasslemöllas 
framtida utveckling.  
 
Datum för workshop föreslås 15 September.  
Efterföljande presentation/möte med Lunds Kommun föreslås till 1 
Oktober.  
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§7 Coronaviruset Veberöd Den telefonlinje som sattes upp av Lunds Kommun för att ringa till 
om seniorer behövde assistans att t.ex. handla mat har inte fått ett 
enda samtal.  
 
Vevrehemmet verkar vara besparats från Corona-smitta. 
 
Besökstider utomhus på Vevrehemmet är bakom busshållplatsen, 
vilket har fått klagomål från boende och anhöriga på grund av att 
man inte hör på grund av bussar och trafik. Klagomål hörsammas 
inte av ledningen på Vevrehemmet. KP och AK kommer göra en 
skrivelse till berörda om ämnet.  

§8 FÖP Veberöd uppföljning Inget nytt datum från Lunds Kommun på samråd för FÖP ännu. 
Byarådet avvaktar tillsvidare.  

§9 Skola & Fritids Inga punkter att ta upp.  

§10 Veberödsbadet Byarådet undrar varför Veberödsbadet, och andra bad i kommunen 
för den delen, stänger när det är 30 grader varmt ute, speciellt som 
anläggningarna är igång. Simskoleläraren undrar också varför 
Veberöd bara har två veckor simskola, istället för fyra som de 
andra byarna har. Lunds Kommun skall se över frågorna.  

§11 Möte med KS Förslag att bjuda ut Kommunstyrelsen till Veberöd återigen. 
Styrelsen kollar möjliga tider och möjligheter, iochmed 
Corona-begränsningar.  
 
AK skall också söka Britt Steiner angående uppföljning för Östra 
Kommundelen.  

§12 Äldrevård Byarådet kommer fortsätta jobba med att få klarhet i de problem 
som lyfts inom äldrevården i Veberöd.  

§13 Övriga frågor ● SPF, PRO och Lokala Pensionärsrådet reagerar på 
prishöjningarna från Telia bredband, efter köpet av 
Romelebygdens Kabel. Speciellt med tanke på att inga 
förbättringar har skett, snarare har det varit mer problem. 
KP informerar att en skrivelse kommer skickas om detta till 
Telia marknadsavdelningen, för att påvisa inverkan på 
seniorers ekonomi iom detta och hur det inte stämmer med 
prissättning i andra regioner.  

● HM tar upp frågan om krisberedskap, och föreslår att bjuda 
ut de i Lunds Kommun som jobbar med detta. Kanske i 
samband med Krisberedskapsveckan? Finns det 
finansiella medel att få till en sådan satsning? HM och SB 
kontaktar Lunds Kommun för att se över möjligheter till att 
Veberöd kan vara pilot-by. 

§14 Nästa styrelsemöte 1 September 2020, 18:30 

§15 Mötets avslutning Mötet avslutas 

 
Byarådet i Veberöd 2020-08-18 
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Anna Kristoffersson 
Ordförande 
 
 
 
 
Stefan Bäckstrand Hanna Markström 
Sekreterare Justerare 
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