
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8/2021-12-07 
    

 
Datum:  2021-12-07 
Tid:  18.30-20.30 
Plats:  Medborgarkontoret Veberöd 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande: 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Hanna Markström HM (vic ordf)    
Per-Johan Queckfeldt PJQ (ledam)  Partik J. Nilsson PJN (ledam)  
Frederick Degrande (suppl)  Karin Delin, ordf. valber. Deltog under punkt 1-5 
 
Frånvarande: 
Maria Gullberg (suppl)  Patrik Nilsson PN (ledam)   
Stefan Bäckstrand SB (ledam) Kjell Persson KP (suppl)  
Madeleine Månsson MM (suppl) Kerstin Mårtensson KM (kassör) 
Alexandra Christerdotter Miller (ledam) 
 

Ärenden enligt dagordningen 
1. Öppnande av mötet  

2. Kallelse och dagordning godkännes 

3. Val av sekreterare Patrik J Nilsson, justerare Hanna Markström 

4. Genomgång av föregående protokoll, Protokollet godkändes 

5. Planering årsmöte. Bestämdes att årsmötet ska hållas den 1 mars 2022 kl 18:30, till följd av rådande 
pandemi kommer mötet att hållas digitalt. Karin Delin redogjorde för de val, nyval och fyllnadsval, som 
är aktuella. Troligt att det kan bli några avhopp från styrelsen vilket i så fall innebär att det blir 
fyllnadsval på dessa poster. 

6. FÖP Veberöd 
Hanna kommer att sammanställa Byarådets synpunkter och lämna dessa till Lunds kommun. Till dessa 
synpunkter kommer byarådet också att påpeka vikten av fungerande busstrafik och föreslå att beslutet 
rörande Hasslemölla lyfts in som en del i den aktuella FÖPen. De synpunkter som Byarådet kommer att 
föra fram rörande FÖPen är i korta drag: 

• Tre påfarter från byn till/ från Rv 11 
• Sex stycken busshållplatser 
• Parkeringsmöjligheter i centrum för att underlätta pendling och nyttjande av service 
• Påpekande av den planerade utbyggnadsordningen (traversen) och vad Byarådet anser vara 

en modest utbyggnad. 
• Vattnet, bäcken och dammar. 
• Grönområden 

7. Hasslemölla  
Anna K redogjorde för var Lunds kommun står i frågan om Hasslemöllas framtid. Det finns tre förslag på 
hur den framtida användningen ska ske. Det kan mellan raderna anas att man från kommunens sida 
avser att frångå de planer kring användningen och närområdet kring Hasslemölla som fanns från 
början. Det fortsatta arbetet i kommunen kommer att ske genom grupparbeten med ett första möte den 
13 december 2021 och därefter ytterligare ett möte den 16 december. Det kommer att vara olika 
gruppsammansättningar vid de båda tillfällena. Anna jobbar på att få till bra deltagare till 
referensgruppen den 16 december. 
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8. Övriga frågor 

Per-Johan redogjorde för möjligheten för äldre i byn att kunna få mat hemkörd från Vevrehemmet. 
Tidigare har det sagts att detta inte är möjligt men då Per-Johan ställt frågan till personalen på 
Vevrehemmet sades det att detta var möjligt. Per-Johan hade också fått till sig att all mat, både den som 
serveras till boende på Vevrehemmet och matgäster på hemmet, tillagas på Vikingaköket i Lund. Per-
Johan kommer att undersöka saken närmre och återkommer med kompletterande information. 

Anna redogjorde för problemen att komma fram till Capio vårdcentral via telefon, långa svarstider, vilket 
försvårar de äldres kontakter med vårdcentralen. 

Anna redogjorde kort för ett samtal med en anhörig till en tidigare boende på Vevrehemmet. Enligt den 
anhörige brister det i hur personalen på Vevrehemmet informerar de anhöriga vilket i vissa fall fått tråkiga 
konsekvenser, både för de boende och de anhöriga. Anna kommer att följa upp kontakten med den 
anhörige efter jul.  

9. Nästa styrelsemöte 11 januari 2022, digitalt möte. 

10. Mötets avslutades kl 20:35 

 

Vid protokollet  Justeras   Ordförande  
 
 
............................  ............................  ............................  
Patrik J Nilsson Hanna Markström  Anna Kristoffersson 
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