
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7/2021-11-02 
    

 
Datum:  2021-11-02 
Tid:  18.30-20.30 
Plats:  Medborgarkontoret Veberöd 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande: 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Hanna Markström HM (vic ordf)   
Kerstin Mårtensson KM (kassör)  Per-Johan Queckfeldt PJQ (ledam)   
Partik J. Nilsson PJN (ledam)  Madeleine Månsson MM (suppl)   
Maria Gullberg (suppl) 

Frånvarande 
Stefan Bäckstrand SB (ledam)  Alexandra Christerdotter Miller (ledam) 
Patrik Nilsson PN (ledam)   Frederick Degrande (suppl)   
Kjell Persson KP (suppl) 
 

Ärenden enligt dagordningen 
1. Mötet öppnades 

2. Kallelse och dagordning godkändes 

3. Val av sekreterare: Hanna Markström och justerare: Madeleine Månsson. 

4. Genomgång av föregående protokoll: justering av sidhuvud 7/9 samt namnfel 5/10, sedan godkändes 
dessa protokoll. 

5. Besök av kommunpolis Joakim Nyberg som presenterade polisens organisation, hur de arbetar i 
lokalområde Lund samt brottsstatistik och trygghetsmätningar i Veberöd.  
Kommunpolisen arbetar brottsförebyggande, med myndighetssamarbete och tillståndsfrågor. På 
måndagar har kommunpolis veckomöte med Lunds kommun (bl.a fältare), Universitetet och 
Räddningstjänst.  
Områdespolis Lund har ca 65 poliser i yttre tjänst samt 35 medarbetare med utredning, pass, service 
mm. Det finns ett arbetslag som arbetar med bl.a Veberöd och en polis som nätverkar med skola, fritids 
mm i Veberöd. En annan polis har arbetat med flygande besiktning av fordon, bl.a EPA-bilar för att 
säkerställa hastighetsspärrar, däck och ljudnivå. 
Brottsstatistik: antal anmälda brott i Veberöd för samma mätperiod (ej helår) visade 2018 241st, 2019 
258 st, 2020 280 st, 2021 256 st. Totalt 448 anmälda brott 2021 hitttills där de mest anmälda brotten 
inkluderade trafikförseelser/brott, tillgreppsbrott (ex garage/bostadsinbrott), skadegörelse och våld 
(indikation mest våld inom familj).  
Trygghetsmätning visar att Veberödsborna upplever nedskräpning, skadegörelse, bilar som kör för fort, 
buskörning och att polisen inte bryr sig tillräckligt om de lokala problemen.* 
Kommunala kameror på Svaleboskolan på gång. 

6. Gestaltningsförslag för Försköningen diskuterades. Byarådet undrar varför förslaget skiljer sig stort från 
det förslag och ritningar som tagits fram sedan innan. Gällande materialvalet vill Byarådet se en bättre 
koppling till Veberöd genom återbrukat material, tegel, sedumtak och inte plexiglas. Scenen bör vara 
högre för att tillåta bättre sikt och ljud, ex 3 trappsteg istället för 1. De öppna sidorna och baksidan är 
bra ur trygghetssynpunkt, men osäkert hur det skyddar mot regn och blåst, detta bör säkerställas med 
kunnig scenanvändare. 

7. Hasslemölla: kommunen har bjudit in Byarådet och andra föreningar i Veberöd till workshops 13/12 och 
16/12 gällande Hasslemölla. Arbetsgruppen för Hasslemölla planerar ett förmöte om inte alla kan vara 
med. 
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8. Anna och Hanna rapporterade att de varit på besök hos Dalby Byaråd som håller på och startar upp igen 

efter ett par års inaktivitet och ville ha råd kring medlemskap, verksamhetsfrågor mm. Genarps byarpd 
var också med. 

9. Förstörelse i Veberöd. Svar från Kyrkan ang. förstörelse på Kyrkogården har inkommit till Byarådet. 
Informationsskylt ska sättas upp men passagen från skolan till Konsum kommer vara fortsatt öppen. 
Byarådet känner inte att Kyrkorådet har besvarat våra frågor. Man har inte heller tagit till sig våra förslag 
på åtgärder. Samtidigt känner vi att vi har kommit till vägs ände och att vi för närvarande inte kommer att 
kunna komma vidare i ärendet 

10. Övriga frågor: 

- Byarådet skickar in nominering av Cavide Cihangir till Lunds kommuns integrationspris. 
- Genomgång Medborgarkontorets infomail 
- FÖP Veberöd ny version efter samråd nu tillgänglig. Granskningstiden är 3 november – 22 december 

2021 och Byarådet ska läsa igenom nya förslaget och skicka in sina synpunkter, besöka 
diaologmöten 22-23/11 på Medborgarkontoret samt informera Vebrödsborna genom sina sociala 
medier. 

- Byarådet ska uppdatera sin broshyr och försöka ordna en skärm med info på Medborgarkontoret inför 
julskyltningen 28/11.  

11. Nästa styrelsemöte 7/12 

12. Mötet avslutades 

 
 

Vid protokollet              Justeras                    Ordförande 

............................                              ............................                          ............................ 

Hanna Markström                              Madeleine Månsson                    Anna Kristoffersson 

  
 


	Ärenden enligt dagordningen

