
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6 /2020 
    

 
Datum:  2020-09-01 
Tid:  19.00-20.45 
Plats:  Telefonkonferens 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Stefan Bäckstrand SB (ledam)  
Hanna Markström HM (vic ordf)  Frederick de Grande FG (suppl) 
Kerstin Mårtensson KM (kassör)  Kjell Persson KP (suppl) 
Christel Wihlborg (ledam)   
 
 

Ärenden enligt dagordningen 
 

1. Öppnande av mötet 

Mötet öppnat  

2. Kallelse och dagordning 

Godkändes  

3. Val av sekreterare, justerare. 

Till sekreterare valdes Kjell Persson 

Till justerare valdes Christel Wihlborg 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående styrelsemötes protokoll godkändes  

5. Ekonomi  

Inga transaktioner i perioden. 
Vi i Veberöd har ett eget konto där pengarna är insatta. 
  

6. Rapport från Bidragsmöte 26/8 

Hanna rapporterade att det var ett bra möte med deltagare på plats och digitalt. 
Beslutades att lägga upp byarådet i Lunds kommuns ansökningssystem med organisationsnummer. 

7. Planering möte Hasslemölla 

När Lunds kommun tar över fastigheterna är inte helt klart troligen 1/10 
Anna, Fredrik och Hanna HM bevakar och håller i detta. 
Ev. ett möte den 15 september planeringen tas via mejl. 
Fråga Roland Jönsson om han kan ta fram material om gårdens historia. 

              
8. Grönytor remiss & Friluftsplan 9/9 

Fredrik och ordföranden i Veberöds friluftsfrämjande har anmält sig till mötet den 9/9. 
Friluftsplanen är komplex och det gäller att få fram de delar som gäller Veberöd. 
Fredrik rapporterar efter den 9/9. Remisstiden utgår den 30/9. 
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9. FÖP Veberöd uppföljning 

FÖP Veberöd  är försenad och kommer först ut på samråd efter jul. 
Byarådet bevakar ärendet. 
Broschyr skall skickas ut till Veberödsborna när FÖP är klar Elin Karlsson kontaktas. 
 

10. Skola & Fritids 

Nya Idalaskolan är nu invigd. På grund av pandemin var deltagandet begränsat. 
Från byarådet deltog Anna och Hanna HM och överlämnade artiklar från 2012-2020 
om Idalaskolans tillkomst. 
Byarådet kunde konstatera att det var övervägande deltagare från Lund centralt. 
En rundvandring senare för Byarådet föreslogs. 
 

11. Äldrevård & Vevrehemmet 

Träffen för gruppen Vevrehemmet blev inställd igår på grund av sjukdom. 
Besöksförbud av boende på Vevrehemmet förlängt till den 30 september. 
Träffpunkten Vevrehemmet stängd till och med 30 september. 
Lunchrestaurangen Vevrehemmet stängd till och med den 31 oktober. 
Christel informerade om uppföljningsmötet med medborgarkontoret, kyrkan 
och personal från träffpunkten. 
 

12. Vi i Vebröd rapport/ekonomi 

Har bedrivet att lära äldre tjejer simma Anna har deltagit i detta projekt. 
 

13. Övriga frågor 

a/ Hanna HM och Fredrik har bokat in ett telefon möte med beredskapssamordnaren, 
    som är mycket positiv att byarådet engagerar sig i denna viktiga fråga. 
 
b/ LPR lokala pensionärsrådet har möte den 7/9. 
 
c/ Lunda Eko har skickat skrivelse om upphandling av mat synpunkter kan ges till och med 30/9. 

 
 

14. Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 6 oktober 19.00 

15. Mötets avslutning 

Mötet avslutades  
 

 

Vid protokollet 
Kjell Persson 
 
   Justeras: 
 
 
………………………  ……………………………..   
    
Ordf. Anna Kristoffersson  Christel Wihlborg 
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