
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7/2022-02-01 
    

 
Datum:  2022-02-01 
Tid:  18.30-20.30 
Plats:  Digitalt via teams 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Partik J. Nilsson PJN (ledam) 
Hanna Markström HM (vic ordf)  Kerstin Mårtensson KM (kassör)   
Per-Johan Queckfeldt PJQ (ledam)   Stefan Bäckstrand SB (ledam) 
Frederick Degrande (suppl)  Maria Gullberg (suppl) 
 
Frånvarande 
Madeleine Månsson MM (suppl) Patrik Nilsson PN (ledam)   
Kjell Persson KP (suppl)  Alexandra Christerdotter Miller (ledam) 
  
 
 
Ärenden enligt dagordning  
 

1. Mötet öppnades 

2. Kallelse och dagordning godkännes 

3. Val av sekreterare: Patrik J Nilsson och Hanna Markström justerare 

4. Genomgång av föregående protokoll - inga synpunkter 

5. Trafikverket 
Per- Johan redogjorde för sitt möte med Lunds kommun och Trafikverket den 1 februari 2022. Vid mötet  
kompletterade Per-Johan Byarådets skrivelse kring trafiken i Veberöd med de åsikter som inkommit 
kring störande buller/ vibrationer då tung trafik passerar den upphöjda gång och cykelövergången på 
Sjöbovägen vid Vevrehemmet. Johan Gourme, tekniska förvaltningen i Lund, lovade kontakta 
Skånetrafiken angående flytt av busshållplats Veberöd Centrum. Tekniska förvaltningen berättade 
också att man tittar på olika lösningar när det gäller korsningen vid Preem, Ympningsvägen/ 
Dalbyvägen. 

6. FÖP Veberöd 
Nämnderna och kommunstyrelsen har gjort granskningsyrkanden, tekniska nämnden tillstyrker med 
vissa vilkor (bland annat att biosvärområdet Vombsänkan ska vara en del av den fortsatta planeringen). 
Tekniska förvaltningen ser tveksamheter i den föreslagna lokaliseringen av nya busshållplatsen 
Veberöd väster. Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. Hanna mejlar ut protokollen från 
nämndernas och kommunstyreslen granskningsyrkanden till styrelsens medlemmar. 

Stefan informerade kort om önskemålen, medborgarföslag till kommunen, angående cykelväg från 
Vomb till RV 11. Plan för åtgärder kring G/C bana mot Vomb från Veberöd finns i FÖP vilket Stefan 
återkopplar till den som lagt medborgarförslaget. 

7. Ungdomar i Veberöd  
Fritid Veberöd önskar återuppta samverkan med Byarådet. Feriepraktiker ger ungdomar i Veberöd 
möhlighet till arbete under sex timmar per dag i tre veckor, i första hand för de som står långt från 
arbetsmarknaden. Kommunen står för halva respektive hela ersättningen till de företag och föreningar 
som anordnar praktikplatser, Veberöds byaråd lämnar vidare till föreningsalliansen och 
företagarföreningen för att sprida informationen. 
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Maria kontaktar fritid Veberöd, hör om det finns ungdomar som skulle kunna vara intresserade av att 
delta vid byarådets möten för att spegla ungdomarnas tankar. 

8. De äldre i Veberöd  
Matleveranser, inget nytt i frågan Per-Johan får ingen respons för sina frågor till Vevrehemmet. 
Träffpunktsprogrammet har begränsat sin verksamhet, bland annat måste man boka sin närvaro, vilket 
gör det svårt för de äldre att delta vid aktiviteterna. Hanna tog upp parkeringsproblemen vid 
Vevrehemmet sedan LKF infört p-avgift på parkeringen nord-väst om Vevrehemmet vilken ska betalas 
med app vilket flera av de som besöker Vevrehemmet har svårt att hantera. Man har varit i kontakt med 
LKF som säger att de inte tänkt på att äldre kan ha svårt att hantera appar. Beslöts att Veberöds byaråd 
författar en skrivelse till LKF och Vevrehemmet för att beslysa problematiken. Per-Johan skriver ett 
utkast som styrelsen granskar innan utskick. 

9. Medborgarbudget 
Hur kan byarådet engagera sig för att sprida information till byinvånarna? Förslag om att lyfta 
innebörden av medborgarbudget via byarådets sociala medier samt en kort info på årsmötet. 

10. Förberedelser årsmöte - status 
Ekonomisk redovisning (KM) Kerstin ufärdigställer i veckan och skickar till revisorerna 
Årsberättelse (HM) Hanna färdigställer i veckan och skickar till styrelse och även revisorerna 
Mötesprotokoll- Stefan lägger in mötesprotokollen från 2021 på hemsidan 

Kallelse till årsmötet enligt samma modell som senaste årsmöte, sätts upp fysiskt på biblioteket och 
Coops anslagstavlor. 

Förslag att berätta om medarbetarbudgeten vid årsmötet 

11. Övriga frågor 
Hanna: Lund s kommuns integrationspris tillföll ”Fri från våld” en kvinnojour i Lund  

12. Nästa styrelsemöte 
Årsmöte och konstituerande styrelsemöte 1 mars 2022 

13. Mötets avslutning  

 

Patrik J Nilsson Hanna Markström Anna Kristofersson 
Sekreterare Justerare  Ordförande 
 


