
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 /2020 
    

 
Datum:  2020-10-06 
Tid:  19.00-21.00 
Plats:  Medborgarkontoret  
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Hanna Markström HM (vic ordf)   
Kerstin Mårtensson KM (kassör)  Frederick Degrande FD (suppl)  
Christel Wihlborg (ledam)  Kjell Persson KP (suppl) 
 
Kallade, ej närvarande 
Patrik Nilsson PN (ledam)  Hanna Götander HG (ledam)   
Madeleine Månsson MM (suppl)  Stefan Bäckstrand SB (ledam)  
 

Ärenden enligt dagordningen 
1. Mötet öppnades 

2. Kallelse och dagordning godkännes 

3. Val av sekreterare Hanna Markström, Val av justerare Christel Wihlborg 

4. Föregående protokoll godkännes 

5. Planering möte Hasslemölla  
Möte gällande vision för Hasslemölla planeras till 6/11 kl 12.00 med Byggnadsnämnd, 
Stadsbyggnadskontor, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Park och natur, Mark och exploatering, 
Kultur & Fritidsnämnd, Kommunstyrelsen och Näringsliv. 

6. Friluftsplan remissvar uppföljning 
Remissvar på Friluftsplan inskickat till Lunds Kommun. 

7. LundaEko remiss 
LundaEko är Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2021-2030, vilken är ute på 
remiss fram till 30/11. Veberöds Byaråd läser remissversionen och skickar in ev. synpunkter. 
Kommunstrateg Anna-Karin Poussart samt Kommunstyrelsens Camilla Neptune och Inga-Kerstin 
Eriksson inbjudna till Veberöds Byaråds extra styrelsemöte 27/10 för presentation av LundaEko. 
Utställning av LundaEko planeras på Medborgarkontoret i Veberöd. 

8. Äldrevård & Vevrehemmet 
Veberöds Byaråd har sedan tidigare blivit kontaktade av anhöriga till boende på Vevrehemmet och följer 
upp detta för att förstå situationen genom enkätundersökning och intervjuer. Svaren och ett öppet brev 
kommer att nå Lunds Kommun och Veberöds bybor under hösten. Veberöds Byaråds planerar vidare 
dialog med Lunds Kommun i frågan. Veberöds Byaråd kräver samt arbetar mot visionen bra äldrevård på 
Vevrehemmet och i ordinarie hem i Veberöd.  

9. Krisberedskap Lunds kommun 
HM och SB har haft ett inledande möte med Hanna Sandberg i Lunds Kommuns Krisorganisation för att 
lära mer om deras arbete och ansvarsområde samt förstå hur de arbetar specifikt med Veberöd. 
Separata mötesanteckningar finns och uppföljning föreslås i december 2020. Under 
krisberedskapsveckan 2021 efterfrågade Vebröds Byaråd information och aktiviteter även ute i Veberöd.  

10. FÖP Veberöd uppföljning 
På Byggnadsnämndens möte 15/10 kommer FÖP upp som informationsärende och planeras att tas upp 
för beslut i nämndes möte i november. 
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11. Övriga frågor 

• Protokoll bör publiceras på hemsidan och lägges ut på Facebook framöver. 
• Det har skett flera incidenter med förstörelse av fastigheter, skola, lekplatser, parkering, 

parkområden, och fordon senaste månaderna. AK dialog med Polis, KP och FD undersöka 
skadegörelsekostnader för Veberöd. Senare ev. dialog med ungdomar, Polis, Socialchef, 
Nattvandrare, Fritidspedagoger, Kultur & Fritid för att initiera meningsfulla aktiviteter och 
dedikerade platser för ungdomar att träffas. 

• AK har bett Philip Sandberg meddela datum för kommande besök på Veberöds Medborgarkontor 
2021. Diaolog kring julbelysning med Philip. 

• Veberöds Julskyltning planeras utomhus men planeringsgruppen avvaktar besked från Lunds 
Kommun och Polisen för tillstånd.  

12. Nästa ordinarie styrelsemöte 3/11, men även extrainsatt styrelsemöte ang. LundaEko och Hasslemölla 
27/10. 

13. Mötet avslutades 
 

Bilägges till protokollet: 
• Skrivelse Hasslemölla, Januari 2020 
• Närståendeenkäter, September 2020 
• Remissvar Friluftsplan Byarådet och Friluftsfrämjandet, September 2020 
• Mötesanteckningar från möte med Lunds Kommuns Krisorganisation, September 2020 

 

 

Vid protokollet                            Justeras                                         Ordföranden         

……………….......                       ………………………                    ……………………… 
Hanna Markström                      Christel Wihlborg                          Anna Kristoffersson 



 
 
 

 
    Veberöd 25 Jan 2020 
 
 
Till  
Jan Annerstedt, Ordförande Tekniska Nämnden  
Anita Wallin, Exploateringschef Tekniska Förvaltningen 
CC  
Klas Svanberg, Ordförande Byggnadsnämnden 
Cecilia Hansson, Översiktsplanchef Byggnadsnämnden 
 
 
Angående försäljning av fastigheten Lund Hasslemölla 1:1 Veberöd.  
 
Veberöds Byaråd vill uppmärksamma Lunds kommun på möjligheten, och samtidigt 
uppmana kommunen, att aktivt överväga att förvärva fastigheten Hasslemölla 1:1 i 
Veberöd.  Det är en unik möjlighet att i en affär:  
 

- Säkra lämplig byggmark för framtida bostadsbebyggelse i Veberöd  
- Skapa möjlighet för tex en Kulturgård och ett naturstråk av  Hasslemöllas  

bebyggelse och park  
- skapa möjlighet för att planera och bygga fler anläggningar för sport/idrottsplaner 

och friluftsliv mm för Veberöd.  
 
Byarådet har redan i höstas inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen, ”FÖP 
Veberöd” uttryckt önskemål till Byggnadsnämnden om att utveckla byn österut istället för i 
det skyddade landskapet upp mot Romeleåsen och på bördig, aktivt brukad åkermark i 
sydväst och väster. 
Byarådet har då även lyft byns synpunkter framförda i arbetet med ”Fokus Veberöd” där 
närhet och tillgängligheten till naturen skattas viktigast av byborna.  
  
Byarådet i Veberöd har även uppvaktats av flera bybor om att Lunds kommun 
bör köpa fastigheten.  
 
Vi hoppas att kommunen nu verkligen är med när det finns mer lämplig mark till försäljning.  
 
 
Veberöds Byaråd /  
 
Ordförande  A.  Kristoffersson 



Fastigheten 
 
Fastigheten ligger i Veberöds SÖ del och omfattar 61,4 ha med bostad, skog, äng och sedan 
länge obrukad åkermark.  Av detta är 2 skiften om ca 10 ha mycket mager och torr mark, på 
respektive sidor om vägen genom byn och med enkel anslutning till riksväg 11.  
Från fastigheten har tidigare mark styckats av till det nya bostadsområdet ”Linnea Park”.  
Gården gränsar till Idalafältet i väster och har anslutning till Idalaskogen. 
Området runt nära gården med dam, bäck och Hasslemöllas vattenkvarn och skog kan bli en 
naturlig lunga mellan bostadsområden och en naturlig del för friluftslivet, just det som är 
det högst rankade argumentet enligt Focus Veberöd för att bosätta sig i byn. 
 
 
Säljare: LRF Konsult 
Mäklare: Daniel Andersson tel. 070 534 26 91 
Länk: https://www.lrfkonsult.se/fastigheter/ljuvliga-hasslemolla/ 
 
 



 

 

Kära medborgare! 

Här kommer en enkät till dig som har en närstående på Vevrehemmet i 

Veberöd. 

Enkäten består av ett antal frågor och påståenden kring hur du/ni upplever den 

vård och stöd ni får på Vevrehemmet. Veberöds Byaråd har fått signaler från 

medborgarna att det finns funderingar kring vården och vi vill därför ha lite mer 

fakta för att kunna stödja alla de äldre på boendet och er runtomkring.  

 

Enkäten är anonym. Bifogat finns även ett svarskuvert du kan lägga den ifyllda 

enkäten i och posta till oss. 

Om du önskar kan du skriva in ditt namn och telefonnummer nedan om du vill 

bli kontaktad av Byarådet för att ge oss ytterligare information eller om du 

behöver stöd. 

Om du inte har behov av att vara anonym, så kan du skicka det med enkäten, 

annars skicka den separat. 

Vi vore tacksamma om du kan skicka in ditt svar inom en vecka! 

 

NAMN:_________________________________________ 

TELEFON:_______________________________________ 

 

 

Tillsammans hoppas vi kunna skapa en bra äldrevård på Vevrehemmet och i våra 

ordinarie hem i Veberöd. 

 

Vänliga hälsningar, 

Christel Wihlborg, på uppdrag av Veberöds Byaråd 

 



 

 

Ringa in den siffra som stämmer med din upplevelse och erfarenhet. 

 

1. Är du nöjd med det stöd och hjälp som din närstående (den boende) får av 

personalen på boendet? 

1. Mycket missnöjd 

2. Lite missnöjd  

3. Varken eller 

4. Nöjd 

5. Mycket nöjd 

Kommentar: 

 

(Kommentera gärna ex vis personlig omvårdnad, medicinering, position i 

sängen, städning, miljön, symptomlindring, känslomässigt stöd, andligt stöd, 

förberedelse inför eventuell försämring/stundande bortgång). 

 

 

2. Är du nöjd med det stöd och hjälp som DU får av personalen på boendet? 

1. Mycket missnöjd 

2. Lite missnöjd  

3. Varken eller 

4. Nöjd 

5. Mycket nöjd 

Kommentar: 

Enkät till dig som har en närstående på 

Vevrehemmet i Veberöd  

 



 

3. Är du som närstående nöjd med den kommunikation DU har med personalen 

på boendet? 

1. Mycket missnöjd 

2. Lite missnöjd  

3. Varken eller 

4. Nöjd 

5. Mycket nöjd 

Kommentar: 

 

4. Känner DU dig nöjd med att din närstående (den boende) är trygg och 

välmående på boendet? 

1. Mycket missnöjd 

2. Lite missnöjd  

3. Varken eller 

4. Nöjd 

5. Mycket nöjd 

Kommentar: 

 

5. Får DU som närstående tillräcklig information kring din närståendes (den 
boende) sjukdomsförlopp, prognos och beslut kring den fortsatta vården 
 

Ja Nej 

Kommentar: 

 

 

 



6. Hur uppfattar du ledningen av verksamheten på Vevrehemmet vad gäller 
anhörigstöd, information kring verksamheten och kring större förändringar, 
tillgänglighet, ledning av personal samt återkoppling om du haft frågor och eller 
synpunkter på vården.  
 

Kommentar: 

 

7. Har din närstående en uppdaterad genomförandeplan? 

  Ja Nej 

 

Kommentar: 

(Kommentera gärna om du har fick vara med och utforma den, om den är till-

gänglig för dig för att följa upp genomförandet, hur ofta ni går igenom planen 

och om den förnyas om situationen för din närstående förändrades) 

 

 8. Upplever du att det är anhörigmöte tillräckligt ofta? 
 

Ja Nej 

Kommentar: 

 

(Kommentera gärna när du senast var kallad till anhörigmöte) 

 

9. Har du gjort något formellt klagomål till personalen eller ledningen?  

Ja Nej 

Kommentar: 

 

(Kommentera gärna om du gjort det muntligen eller skriftligen, om du fick 

respons, hur snabbt, och om ditt klagomål hanterats så att du är nöjd) 

 



10. Med bakgrund av Coronapandemin, har ditt och din närståendes (den 

boende) välmående påverkats negativt eller positivt? 

 1. Mycket negativt 

 2. Negativt 

 3. Varken eller 

 4. Positivt 

 5. Mycket positivt 

Kommentar: 

 

 

11. Hur har Coronapandemin påverkat mötena med din närstående? Tacksam 

för fria kommentarer när det gäller: 

 

 A) plats för mötet 

 

 B) möjligheter för privat samtal 

 

 C) möjlighet att få en tid bokad för ett möte 

 

 D) erbjudande av digitala mötesformer, och om dessa kan bli av 

 

 E) Vet du hur är lösningen för mötena är under hösten/vintern? 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 



12. Från vem får DU stöd i den situationen du befinner dig just nu? 

Kommentar:  

 

13. Ifyllt av: 

o Make/maka/partner 

o Son/dotter 

o Syster/bror 

o Annan släkting 

o Vän 

o God man 

o Förälder 

 

Tack så mycket för ditt bidrag till en bättre äldrevård i Veberöd! 

 

Byarådet i Veberöd 



Veberöd 2019-09-30 
 

 

Skrivelse angående Remiss Friluftsplan 2019/470  
”Friluftsplan för Lunds Kommun” 

 
Veberöds Byaråd har tagit del av ”Friluftsplan för Lunds kommun” samt underlagsrapporten 
”Kartläggning av områden för friluftsliv i Lunds kommun 2019”. Vi vill genom denna skrivelse ge vårt 
stöd till Friluftsfrämjandet i Veberöds analys och förslag inskickat i separat skrivelse samt utöver 
deras förslag tillägga: 
 

41 Idala Strövområde är helt klart ett av våra viktigaste områden för friluftsliv i Veberöd! Det har 
högt kunskapsvärde för Veberöds bybor och är ett av de mest välbesökta områden byn har för 
pedagogisk verksamhet inom förskola, skola och friluftsfrämjandets barngrupper.  Det har även höga 
naturvärden med sällsynta arter och detta kombinerat med placering nära tättbebyggt område med 
mycket god tillgänglighet för oss bybor ger en unik och oslagbar kombination. Vi vill därför 
understryka vikten av att bevara och hållbart utveckla detta område för friluftsaktiviteter och 
naturvärden. Vi motsätter oss, som tidigare kommunicerat i dialog med stadsbyggnadskontoret och 
byggnadsnämnden, bebyggelse i Idala Strövområde. 
 

Gällande 43 Möllebäcken vill vi belysa att Körsbärsdalen är otroligt välbesökt under våren (tiden 
före/under/efter körsbärsblomningen) av besökare från Skåne, Sverige och under senaste åren även 
internationella gäster från framförallt Europa och Asien. Då det inte finns busshållplats i närheten kör 
de flesta besökare bil och antalet bilar är mycket större än vad området klarar av. Bilar står olagligt 
och farligt parkerade samt utgör hinder för utryckningsfordon till Idala bostadsområde. Här 
efterfrågar vi en tydlig strategi och åtgärder i Friluftsplanen för att möta den efterfrågan som finns 
att besöka området och få en bra balans mellan friluftsliv, natur och boende. 

Det finns även andra områden i Veberäd där friluftslivet tydligt påverkar trafik/personsäkerhet, 
boenden, samt markägarnas verksamhet såsom i Värdetrakt F Kullaskogen-Romeleklint där 
Klintavägen och gamla järnvägen används flitigt av cyklister, löpare och fotgängare. Tydligare och 
mer välplanerade lösningar för friluftslivet tillsammans med markägare och boende här hade behövts 
för att undvika intressekonflikter i området. 
 

Lunds kommuns nyförvärv Hasslemölla ser vi som ett område med stor potential för friluftsliv vilket 
dessutom lätt kan knytas ihop med naturreservaten öster om Veberöd, Skytteskogen samt Idala 
strövområde genom vandrings- och cykelleder. 
 

Vi vill se förbättrade möjligheter för de äldre att komma ut och ta del av de bynära friluftsområdena 
såsom 40 Skytteskogen och 41 Idala Strövområde genom bänkar och förbättrat underlag längs 
slingorna. Exempelvis  fasta robusta träbänkar och enkla träbord som i Pålsjöskog i Helsingborg som 
bjuder in till promenader även för äldre och funktionshindrade. 
 

Slutligen vill vi understryka den stora potential som finns i att knyta samman friluftsområdena i och 
runt Veberöd (ex Genarp, Vomb, Dörröd) med varandra genom väl utmärkta samt på karta 
markerade vandrings- och cykelleder. Detta hade öppnat upp för ett ännu rikare friluftsliv och turism 
för oss alla i Lunds kommun! 
 

Veberöds Byaråd  
Anna Kristoffersson, ordf. Veberöds Byaråd 
Hanna Markström, vice ordf. Veberöds Byaråd 



Veberöd och Krisberedskap 2020-09-08 

Lunds Kommun Krisorganisation: Hanna Sandberg (och Kristina?) 
Veberöds Byaråd: Hanna Markström och Stefan Bäckstrand 

Powerpoint slides från Veberöds Byaråd inför mötet att diskutera kring: 

 

 

 



Mötesanteckningar: 

Kommunens krisoganisation består har en centralt samordnande funktion för Lunds Kommun och 
dess förvaltningar gällande krisberedskap. Den består av 2 st heltidare (Hanna & xx) 

Kommunen har en övergripande krisledningsplan för extraordinära händelser. Alla förvaltningar i 
Lunds kommun har en krisberedskapsplan för sin verksamhet (innefattar framförallt hur 
förvaltningen ska organiseras i en kris).  

Kommunens krisorganisation arbetar för trygghet & säkerhet, brottsförebygande, med samordning 
av information kopplat till kriser samt med försäkringar. Kommunens krisorganisation har framförallt 
ett inåtriktande arbete för att säkerställa kommunens sammhällsviktiga verksamheter. Mycket fokus 
finns på risk/sårbarhetsanalyser. 

Krisberedskapsarbete är statligt styrt, där det finns vissa krav och standards som ska uppfyllas 
gällande beredskap oavsett var/när en kris uppstår.  ”Lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskapextraordinära händelser” 
följs av Lunds kommun: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544 

MSB är genom länsstyrelsen tillsynsmyndighet för kommunens krisberedskapsarbete. Region Skåne 
arbetar med sin egna beredskap men kommunen har dialog och visst samarbete med dem. 

Det finns samarbete gällande krisberedskap med kommunerna runt Lunds kommun. Lunds kommun 
är en prioriterad kommun och har hög beredskap. 

 

Gällande Veberöd specifikt: 

• Det har varit trygghetsvandring i byn (Byarådet påpekade att de ej var med) 
• Det kan vara av fördel för byarna inkl Veberöd att Lunds kommun är en prioriterad kommun. 
• Det finns planer på att arbeta med byarna, inkl Veberöd, framöver när Covid-19 situationen 

lugnat ner sig kopplat till bl.a. Trygghetspunkter (i Veberöd Kyrkans församlingslokal) och 
samarbete med Civilförsvaret framöver. 

• Krisberedskapsveckan 2021 ligger i september – detta kommer kommunen uppmärksamma 
också och det finns möjlighet för information och aktviteter även för Veberöd om så önskas. 

• Krisorganisationen är öppna för fortsatt dialog med Byarådet eller presentation av sin 
verksamhet framöver. 

• Översyn WMA och skyddsrum görs av MSB. 
• För att kommunens invånare ska kunna öka sin krisberedskap rekommenderar Hanna S att 

Byarådet kontaktar Lottakåren för kurser samt MSB då Kommunen fokuserar framförallt på 
att sina samhällsviktiga verksamheter. 

• Byarådet informerade om att Kommunens initiativ Frivilligkraft med volontärer som stöttar 
med bla. handla mm inte har använts av Veberödsborna (enl. info från ansvariga för att 
handlägga hjälpbehoven) och att andra lokala lösningar kanske måste till i Veberöd jämfört 
med Lund stad för detta men även i andra frågor gällande krishantering. 
 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
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