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Datum:  2022-01-11 
Tid:  18.30-20.30 
Plats:  Digitalt via teams 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande 
Hanna Markström HM (vic ordf) Stefan Bäckstrand SB (ledam)   
Kerstin Mårtensson KM (kassör)  Per-Johan Queckfeldt PJQ (ledam)  
Partik J. Nilsson PJN (ledam) Maria Gullberg (suppl) 
Madeleine Månsson MM (suppl) Frederick Degrande (suppl)  
  
Frånvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)  Kjell Persson KP (suppl) 
Alexandra Christerdotter Miller (ledam)  Patrik Nilsson PN (ledam) 
 
Gäst 
Johanna Lindvall, medborgarkontoret. Deltog punkt 1-5 

Ärenden enligt dagordningen 
1. Öppnande av mötet  

2. Kallelse och dagordning  

3. Val av sekreterare, justerare. 

Patrik sekreterare, Hanna justerare 

4. Genomgång av föregående protokoll  

Inga synpunkter på föregående protokoll 

5. Medborgarbudget 
Johanna Lindvall från Medborgarkontoret  

Arbetade fram tills nyligen fyra år på medborgarcentrum men jobbar nu med andra frågor, tex 
fiberutbyggnad på landsbygden.  

Johannas presentation kring medborgarbudget, ett pilotprojekt 2022-2023, kommer att delges Byarådet. 
Förhoppningen är att projektet ska leda till en centrumutveckling med mötesplatser och tillgängliggöra 
naturvärdena i Veberöds omgivning. 

Alla, även barn, ska kunna lämna förslag oklart hur de som lämnar förslag ska ”identifieras” för att 
säkerställa kvalitén på röstningen så att den motsvarar innevånarnas önskningar och förhindra att 
förslag ”cupas” fram. 

Motsvarande ansökningsområden kommer att finnas i alla kommundelarna där alla får samma summa 
att använda (1,2 miljoner per område). 

• Vecka 4 vykort med information om projektet 
• Februari-mars, invånarna kan lämna sina förslag, 14 februari kl 17:00-19:00 kommer 

representanter från Lunds kommun att finnas utanför butiker i byn. Från början tänkt vara på 
medborgarkontoret men som en följd av pågående pandemi kommer man att befinna sig 
utanför samlingspunkterna i Veberöd, ICA, Coop bland annat. 

• April-maj bearbeta förslag inför beslut 
• Maj politiskt beslut om vilka beslut som ska läggas 
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• Juni-juli medborgare får rösta på förslagen 
• Hösten genomförande 

Johanna kommer att kontakta andra föreningar, eventuellt skolor, PRO, FB sidor osv 

Johanna önskar återkoppling på synpunkter som inkommer till Byarådet under resans gång och 
kommer gärna tillbaka till Byarådet senare i processen. 

6. Hasslemölla 
Kommunen ordnade workshops kring Hasslemölla:  
Möte måndagen 13/12. Arbete med post-it lappar i Miro för att skapa kluster med olika förslag på en 
framtida användning för Hasslemölla, beräkning av budget och förslag på möjliga intäkter. Utmynnade i 
fyra förslag: Storkriket, Vattenhallen Öst, Smakgården, Mötesplats Hasslemölla. 

Möte torsdagen 16/2 WS, genomgång av den feedback som inkommit kring respektive koncept som 
togs fram på måndagen. Vad kunde man göra bättre? Bedömning av kostnader för genomförande av 
respektive förslag. 

Nästa steg blir att några slutförslag kommer att redovisas för tekniska nämnden i mars där också andra 
alternativ för den framtida användningen av Hasslemölla, framtagna av Lunds kommun, kommer att 
redovisas. Alternativ som nämnts är förslag om att sälja Hasslemölla, alternativt bygga bostäder. 

7. Förberedelser årsmöte 
Det som återstår efter diskussionen på föregående styrelsemöte är ekonomisk redovisning, (inga 
utgifter under året) och årsberättelse (FÖP, Hasslemölla, skadegörelse på kyrkogården samt Polisens 
besök och redogörelse kring trygghetsmätningen) som Hanna kommer att påbörja. 

8. Övriga frågor 

Per-Johan haft kontakt med Skånetrafiken igen då deras svar på tidigare skrivelse från Per-Johan var 
svårtolkat. 

Madeleine berättade att Lena Staffansson avlidit, tidigare engagerad i byarådet. 

Madeleine berättade också att utvisningen den familj från Veberöd som skulle skett under julen inte 
kunnat verkställas vilket satt familjen i en situation utan arbete, skola och bostad. Scouterna i Veberöd 
var här behjälpliga och ordnade så den tidigare bostaden blev beboelig samt såg till att familjen kom hem 
till Veberöd och slapp bo på Mig´s hotell i Arlöv. 

9. Nästa styrelsemöte 1 februari 

10. Mötets avslutning  

Ordförande Hanna tackar för dagens möte och avslutar det. 
 

 

Patrik J Nilsson Hanna Markström Anna Kristoffersson 

Sekreterare Justerare  Ordförande 
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