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Datum:  2021-01-12 
Tid:  19.00-21.00 
Plats:  Teams digitalt möte 
Avser:  Byarådet i Veberöd 
 
 
Närvarande 
Anna Kristofersson AK (ordf)   Stefan Bäckstrand SB (ledam)  
Hanna Markström HM (vic ordf)  Kerstin Mårtensson KM (kassör)   
Hanna Götander HG (ledam)  Kjell Persson KP (suppl) 

Ej närvarande 
Madeleine Månsson MM (suppl) Frederick de Grande FG (suppl) 
Patrik Nilsson PN (ledam)  Christel Wihlborg (ledam)  

Ärenden enligt dagordningen 
1. Öppnande av mötet  

2. Kallelse och dagordning  

3. Val av sekreterare, justerare 
Sekreterare HM, Justerare SB 

4. Genomgång av föregående protokoll  
Små justeringar, sedan godkänt. 

5. Vevrehemmet 
Skrivelse skickas ut v.3. AK stämmer av med CW innan utskick. 

6. Kommunstyrelsens ordförande besök 
Besök uppskjutet pga pandemin till mån-ons v.15. 

7. Ekonomi 
Inga nya utlägg, några kvitton ska fortfarande in till KM. 

8. Inkomna skrivelser 
Inkomna skrivelser ang. gravskändning, aktivitetspark för barn/unga/vuxna, trygghet/säkerhet och digital 
skärm på Medborgarkontoret hanterades: 
- Förslag om promenadstig från skolan utmed biblioteket mot Konsum, KP bereder förslag och kontaktar 
Tekniska nämnden. Förslag på låsbar grind till kyrkogården från skolan samt vidare dialog med skolan 
framöver. 
- Inkommet förslag Aktivitetspark på Försköningen. Marken är ej kommunal men ev kan andra lämpliga 
platser i byn finnas. Förslaget kan lämnas som Lundaförslag och Byarådet kan koppla ihop andra 
intressenter i frågan vis SB. 
- Inför ev. aktivitet gällande trygghet/säkerhet efterfrågas statistik kring brott och trygghet i Veberöd och 
möte med bypolisen. AK kontaktar bypolisen för möte med Byarådet. 
- Inkommet förslag om ny digital skärm på Medborgarkontoret med historiska bilder från Veberöd, 
administrerad av medborgare, stödjs av Byarådet. 

9. Hasslemölla nästa steg 
- HM sammanfatta de förslag som hittills kommit in kring Hasslemölla. 
- Skissa på arbetsgrupper och söka pengar för projekt. Arbetsgruppsmöte inom Byarådet möte i jan/feb. 
- Förslag studieresa ”allaktivitetshus” eller relaterade verksamheter av intresse. 

10. Remiss Samverkansplan för överenskommelsen med idéburen sektor (HM) 
HM läser och medverkar ev. på möte, sammanfattar inför nästa styrelsemöte. 
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11. FÖP Veberöd  

Byarådet informerar om FÖP via Byarådets hemsida och Facebooksida. HM skriver en blänkare, SB 
lägger upp på hemsidan, AK kontaktar Britt Steiner. 

12. Skadegörelse skola (KP)  
Bordlägges 

13. Kontakt med politiker 
Förslag att skapa årshjul för kontakt med politiker och kommun (styrelse, nämnder, tjänstemän). 

14. Övriga frågor 
- Cykelväg mot Hemmestorp ej färdig enligt tidsplan, medborgare har informerat ansvarig på kommunen. 
- AK har pratat med nya chefen på Novakliniken. 

15. Nästa styrelsemöte 
2/2 2021, bjud in Valberedningens ordf. 

16. Mötets avslutning  
 

 

Vid protokollet                            Justeras                                         Ordföranden         

……………….......                       ………………………                    ……………………… 
Hanna Markström                      Stefan Bäckstrand                        Anna Kristoffersson 
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