
 

 

 
 
 

PROTOKOLL  STYRELSEMÖTE 9 /2020 
Datum:  2020-12-01 
Tid:  19.00-21.00 
Plats:  Teams digitalt möte 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Hanna Markström HM (vic ordf)   (ledam) 
Kerstin Mårtensson KM (kassör)  Frederick de Grande FG (suppl) 
Madeleine Månsson MM (suppl)   

cc. Hanna Götander HG (ledam), Christel Wihlborg (ledam), Stefan Bäckstrand SB (ledam), Kjell Persson KP 
(suppl), Patrik Nilsson PN 

Ärenden enligt dagordningen 

1. Öppnande av mötet  

2. Kallelse och dagordning  

Kallelse och dagordning godkändes och lades till handlingarna.  

3. Val av sekreterare, justerare. 

Till sekreterare valdes Madeleine Månsson och till justerare valdes Kerstin Mårtensson 

4. Genomgång av föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom vid respektive punkt. 

5. Ekonomi 

En del formalia kring ersättning för utlägg diskuterades. I övrigt inga större förändringar. 
Uppmärksammades att ”Vi i Veberöd” inte har begärt ut några pengar, men det konstaterades också att 
alla deras aktiviteter fn är inställda och att behovet av medel därmed har minskat.  

6. Vevrehemmet 

Vid förra mötet beslöts att Anna och Christel skulle fortsätta att jobba med det öppna brev som ska 
delges till tidningar, främst Sydsvenskan och Skånskan.  

Samt att Lilla gruppen för Vevrehemmet skulle planera in ett möte. Tyvärr har det inte gått att planera in 
ett möte och nu gör gruppen ett nytt försök att träffas (över Teams?) i nästa vecka. Och det ”Öppna 
brevet” ska vara klart till den 8/12.  

7. Uppföljning möte Hasslemölla 

Mötet på Hasslemölla med lokalpolitikerna Camilla Neptune, Jan Annerstedt och Klas Svanberg blev 
väldigt lyckat. (Och resulterade även i en artikel i Skånskan). Närvarande tyckte att det vara givande att få 
se gården, även de inte kunde komma in i lokalerna. Frederick redogjorde också för Friluftsfrämjandets 
skrivelse.  

Anna nämnde att det ska finnas en dokumenterad genomgång/besiktning av byggnaderna och hon 
försöker hitta/begära ut den/ från kommunen.  

I den nya FÖP finns det inlagt att man i framtida planering av byn, ska ta hänsyn till vandringsleder från 
Hassemölla och Körsbärsdalen/Hasslemölla Fälad. Detta ser Byarådet som positivt.  
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Vad är nästa steg för Byarådet rörande projektet? Vi enades kring att vi behöver bjuda in 
oppositionspolitikerna med, så att det blir balans. Vi ska ju vara opolitiska. Hasslemölla gruppen har en 
diskussion via mail, kring vilka politiker som ska bjudas in.  

Det är också viktigt att vi får kontakt med de tjänstemän som är inblandade. Förslagsvis initierar vi 3-5 
olika arbetsgrupper kring olika områden. Grupper kan sedan tas bort eller läggas till beroendet på hur 
behovet kommer att se ut framöver.  

Viktiga namn inom Lunds kommun för Hasslemölla projektet: 

Annelie Wallin, Tekniska förvaltningen – koordinator av projektet 

Lena Hübinette-Karlsson  

    ?                                 , markförvaltare  

Anna har haft en första kontakt med PA Hjorth som är en av de entreprenörer som driver Torna Hällestad 
Lanthandel. Hennes förslag är att vi någon gång i vår bokar in ett möte med honom för att få inspiration 
och förslag på vilken verksamhet som skulle kunna finnas på gården.  

VFF har haft ett inlägg om Hasslemölla på sin facebooksida och uppmanat företagare att komma in med 
förslag på vilka företagsverksamheter som skulle vara lämpade att drivas där.  

8. LundaEko 

”LundaEko är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling. I LundaEko beskrivs åtta 
prioriterade miljöområden och åtta miljömål.” LundaEko är ute på remiss och svar ska vara inne senast 
9/12. Hanna hade satt samman ett svar, som bottnar i de reflektioner hon gjort vid genomläsning av 
programmet.  

Övriga Byarådet fick till uppgift att så snart som möjligt läsa igenom underlaget för LundaEko och senast 
den 6/12 ge Hanna feedback på tillägg eller ändringar i skrivelsen.  

9. Ungdomars välmående och fritid i Veberöd 

Vi diskuterade kring att inte alla ungdomar i byn mår bra eller har en meningsfull fritid, och om detta kan 
kopplas till den skadegörelse som förekommer. Hanna presenterade statistik över skadegörelsen.  

Madeleine fick i uppgift att bjuda in Patrik Persson,verksamhetsledare vid Fritid Veberöd, till Byarådets 
möte i februari så att han kan berätta som Fritid Veberöds planer och projekt.  

10. FÖP Veberöd  

Anna har nämnt för Klas Svanberg att Byarådet har ett önskemål kring att FÖP ska presenteras kort i en 
broschyr som delas ut till alla hushåll. Eller till de som inte har tillgång till dator och digitala presentationer.  

Britt Steiner är projektledare för FÖP, och Klas lovade att ta det med henne.  

Byborna har möjlighet att lämna remissvar t o m maj.  

11. Julkort 

Att sammanställa och skicka ut julkort tar mycket tid och kraft men det ger å andra sidan mycket tillbaka. 
Vi beslöt att inte gå ut med någon fototävling i år. Istället bidrar styrelsen med sina egna bilder i mån av 
tid och ork. Bilderna skickas till Anna på e-mail, som i sin tur beställer korten via Vistaprint.  

Vi slopar också personliga underskrifter p g a begränsningar i möjligheten att träffas.  
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12. Årsmöte planering 

Årsmötet planerades till den 2/3 2021 kl 18.30.  

13. Övriga frågor 

Philip Sandberg kommer att arbeta från Veberöd den 18-22/1 nästa år. Byarådet planerar in ett möte med 
honom då och Anna äger frågan. Hon börjar med att följa upp om datumen fortfarande är aktuella eller 
om besöket flyttas fram p g a restriktionerna.  

14. Nästa styrelsemöte 

Blir den 12/1 2021 kl 19.00 

15. Mötets avslutning  

Vid protokollet  Justeras  Ordf. 

 

……………………..  …………………….. …………………….. 

Madeleine Månsson  Kerstin Mårtensson Anna Kristoffersson 

 
 


