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Datum:  2021-04-06 
Tid:  18.30-21.00 
Plats:  Teams digitalt möte 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande 

Anna Kristofersson AK (ordf)   Alexandra Christerdotter Miller (ledam) 

Hanna Markström HM (vic ordf)  Patrik Nilsson PN (ledam) 

Kerstin Mårtensson KM (kassör)  Partik J. Nilsson PJN (ledam) 

Per-Johan Queckfeldt PJQ (ledam)  Frederick Degrande (suppl)   

Kjell Persson KP (suppl)   

 

Ärenden enligt dagordningen 

1. Öppnande av mötet 

Mötet öppnat. 

2. Kallelse och dagordning  

Godkändes 

3. Val av sekreterare, justerare. 

Till sekreterare valdes Kjell Persson, som justerare valdes Hanna Markström 

4. Genomgång av föregående protokoll  

Årsmötesprotokoll och konstituerande möte mejlas ut. Styrelsemötes protokoll 2021-02-02 Bordlades. 

5. Uppdelning arbetsgrupper 

Hasslemölla: Frederick Degrande, Hanna Markström, Patrik J Nilsson, Anna Kristoffersson. 
Scengrupp försköningen: Patrik Nilsson, Madeleine Månsson, adj. Camilla Neptune. 
FÖP: Per-Johan Queckfeldt, Hanna Markström, Anna Kristoffersson, Frederick Degrande, Patrik J 
Nilsson. 
Vevrehemmet: Anna Kristoffersson, Kjell Persson. 
Skatepark: Stefan Bäckstrand 
Skola/Förskola: vilande för tillfället. 
 

6. FÖP Veberöd 

Synpunkter måste vara inlämnade senast den 7 maj. 
Byarådet deltog i ett möte den 24 mars med politiker och tjänstemän. 
Nytt större möte den 13 april 18.00-20.00 föranmälan krävs. 
Internt byarådsmöte ang. FÖP planerat till den 20 april 18.30 
Större broschyr har nu gått ut till alla hushåll i Veberöd på byarådets begäran. 
Byarådet skall verka för att så många som möjligt ger synpunkter ev. ett infobrev. 
 

7. Hasslemölla 

Camilla Neptune har meddelat att kommunen/länsstyrelsen är intresserad av att utnyttja Hasslemölla 
som ett besökscentrum/ projektlokal i samband med Biosfärområde Vombsänkan. 
Viktigt att byarådet gör en önskelista vad vi vill använda Hasslemölla till. 
Svårt att hålla en workshop i dagens pandemiläge. 
Området bör integreras i friluftsplanen. 
Hanna HM visade en sammanställning över möjligheterna att utnyttja Hasslemölla 
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Fastighet Hasslemölla 8:30 vid körsbärsdalen har fått fler parkeringsplatser och toaletter för att vara 
bättre rustade inför körsbärsdalens trädblommning, som lockar många besökare. 
Det finns intresse från socialdemokraterna och miljöpartiet att diskutera Hasslemölla med byarådet. 
Gruppen för Hasslemölla planerar ett möte och återkommer med mötesplan. 
 

8. Vevrehemmet 

Specifika frågor har kommit till byarådet angående enkäten på Vevrehemmet från Lunds kommuns 
kvalitetsavdelning. Gruppen för Vevrehemmet menar att man skall fokusera på de svar som erhållits i 
enkäten, där det framgår att ledningsfunktionen inte fungerar. Anna återkommer med svar. 
 

9. Fritid Veberöd 

Byarådet har haft ett möte med fritidsansvarig i Veberöd Patrik Persson. 
Hur kan vi marknadsföra oss hos ungdomarna och få en dialog diskuterades. 
Eventuellt ta hjälp av EPA traktor ungdomar för att inkludera dem. 
Hanna HM skriver ett PM från byarådet som kan läggas ut på Instagram. 
En träff på badet till sommaren med ungdomarna diskuterades också. 
 

10. Skatepark 

Stefan Bäckstrand jobbar med frågan och söker pengar. Bordläggs till nästa möte. 
 

11. Försköningen 

Enligt Patrik Nilsson PN är det bestämt att det skall byggas en scen på försköningen. 
Lunds kommun och kyrkan har kontakt och pengar finns hos kommunstyrelsen. 
Upprustning av lekplatsen på försköningen kommer också ske 1 miljon kr finns reserverade. 
 

12. Övriga frågor 

a/ Håll Veberöd rent 
Diskuterades att hänga ut uppsamlingspåsar. Per-Johan undersöker möjligheten. 
Lunds kommun är inte anmäld i år till Håll Sverige rent. 
Enskilda aktiviteter i år på grund av pandemin. 
 
b/ Hållbarhetsveckan 
I år 3-8 maj utomhus och digitalt. 
Vilka utomhusaktiviteter i Veberöd Therese Ek Lunds kommun är kontaktperson. 
 
c/ Information från medborgarcenter Veberöd 
Infon mejlas till styrelseledamöterna i byarådet. 
Ny representant från byarådet i gruppen nätverksträffar önskas. Kerstin Mårtensson ersätter Christel 
som varit tidigare. 
Politiker vecka i Veberöd den 12-16 april 
Man kan anmäla sig till olika digitala möte. 
Torsdagen den 15 april 15.30 träffar byarådet, föreningsalliansen och Lokala pensionärsrådet 
Kommunalrådet Philip Sandberg enbart 8st totalt kan delta. 
 
e/Kommunikationskanal i byarådet. 
Beslutades att använda Messenger. En ny grupp skapas Frederick har ej Messenger så vi måste mejla 
till honom den information vi skickar i gruppen. 
 
f/Protokoll styrelsemöte 2021-02-02 bordlagt i p 4 protokollet godkändes. 
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13. Nästa styrelsemöte tisdagen den 4 maj kl. 18.30 

14. Mötets avslutning 

Mötet avslutat 21.00 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Ordf. 

…………………….  …………………….. ………………………. 

Kjell Persson  Hanna Markström Anna Kristoffersson  

 

 


