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Datum:  2020-11-03 
Tid:  19.00-21.00 
Plats:  Digitalt mötet  
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)    
Hanna Markström HM (vic ordf)  Madeleine Månsson MM (suppl)  
Stefan Bäckstrand SB (ledam) Frederick de Grande FG (suppl) 
Christel Wihlborg (ledam)  Kjell Persson KP (suppl) 

  
Ärenden enligt dagordningen 

 

1. Öppnande av mötet 

Mötet öppnades. 

2. Kallelse och dagordning 

Godkändes  

3. Val av sekreterare, justerare 

Kjell Persson valdes till sekreterare, Hanna Markström valdes till justerare. 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna.  

5. Vevrehemmet 

Anna tackade för allt jobb som läggs ned på denna enkät. 
Totalt har 27 svar på enkäten inkommit. 
Stefan presenterade enkäten grafiskt. 
Fritexten presenterades och verktyget Work Cloud diskuterades. 
Fråga 1-4 med svarsalternativ presenterades i cirkel och stapeldiagram. 
Stefan slutför denna presentation som styrelsen uppskattade. 
Anna och Christel fortsätter att jobba med det öppna brevet. 
Lilla gruppen för Vevrehemmet planerar in ett möte senare. 
En gemensam PDF fil för bilagorna diskuterades. 
 

6. Planering möte Hasslemölla 

Corona pandemin har haft påverkan på detta ärende. 
Ett möte med max 3-4 inbjudna politiker planeras fredagen den 6/11 på Hasslemölla 
Detta planeras bli ett startup möte med enbart politiker. 
Viktigt att helheten diskuteras i detta ärende. 
Sedan planeras arbetet fortsätta i flera mindre grupper. 
Hanna Markström hade redan börjat sammanställa brev och dokument inför mötet 
den 6/11. Fika är beställt. 
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7. LundaEko rappportering från möte 

Ett digitalt möte har hållits där Hanna Markström och Fredrik deltog. 
Deltagandet från andra kommundelar var bl.a. Vallkärra samt någon till. 
Ett styrdokument finns som är omfattande. 
Synpunkter har framkommit och Hanna Markström skickar in dessa via det formulär som finns. 
Fler föreningar i Veberöd uppmanas att lämna in synpunkter. 
Hanna Markström skriver remissvar från Byarådet och styrelsen uppmanas läsa igenom 
dokumenten (enligt Annas mejl den 3/11) och lämna synpunkterna till Hanna M. 
 

8. FÖP Veberöd uppföljning 

Inget mer har framkommit men styrelsen bevakar ärendet. 
När samrådet om FÖP Veberöd kommer måste ett info blad gå ut till Veberöds borna. 
Diskuterades uppdämningsområden som nu planeras i F.Ö.P. Veberöd. 
 

9. Övriga frågor 

Skadegörelsen i byn diskuterades: 
Stenkastningen på bussen, sönderslagna fönsterrutor på Svalebo skolan samt 
äggkastning på fastigheter i byn. 
Kjell försöker ta reda på kostnaderna som skadegörelsen orsakar Lunds kommun 
 
Philip Sandberg kommer att arbeta från Veberöd den 18-22/1 nästa år. 
Byarådet skall planera in ett möte med honom då. 
 
Vidar föreslogs att Philip Sandberg bjuds in till nästa digitala styrelsemöte ca 15 minuter. 
 
Madeleine meddelade att företagarna i byn kommer att ha ett frukostmöte den 10/11 
med Philip Sandberg. 
 
Patrik Persson är ny fritidsgårds samordnare och bör bjudas in till byarådet. 
 
Jan Malmgren håller på att bygga upp en HUB för ”smarta byar” i lokalerna bredvid XL bygg. 
 
Det blir ingen julskyltningssöndag som föregående år på grund av att tillstånd inte beviljats. 
 
Detaljplaneförslag finns nu för kvarteren Gåsen f.d. Nilssons blomsteraffär och fastigheten 
bredvid. Riksbyggen planerar bygga där bostäder för seniorer. 
 
 

10. Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 1:e december kl. 19.00. 

11. Mötets avslutning  

Mötet avslutat. 
 

 

Vid protokollet  Justeras  Ordf. 

……………………..  …………………….. …………………….. 
Kjell Persson  Hanna Markström Anna Kristoffersson 
 


