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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Veberöds företagarförening  
 
Datum:                                       2/11 2017 
 
Plats:                                          Almasoft   
 

Närvarande: Lena Staffansson, Ordförande 
 Madeleine Månsson, sekreterare 
 Marcus Johansson 
 Bengt Olsson 
 Nebill Charchafache 
 
 
Protokoll cc:, Jane,Mia Hjortonsteen, anslagstavlan biblioteket  
  

Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 
Madeleine Månsson valdes till sekreterare och Lena som justerare.  
Dagordningen godkändes. 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 

 

2. Julstjärnorna 

Första svaret från Trafikverket var inte positivt. Det är samma krav som föregående år, men 
nu lägger Trafikverket större vinn om att de uppfylls. Madde söker vidare efter vem som har 
blivit vår handläggare på Trafikverket.  
 
Genarp kommer att få julbelysning från kommunen i form av en ljusdekoration som står på 
marken. June ska tala med Lunds kommun och höra vad Veberöd får. Svaret är den 
sedvanliga julgranen.  
 
Bengt, Marcus, Andreas (elektriker) träffas 11/11 kl 12-16 i Bengts butik. Nebill och Lena kan 
lördag 12/11 från kl 14. Söndagen är en extra dag om det behövs. Madde kan på söndagen.  
 
 

3. Julskyltningen   

Lena presenterade en skiss över hur planeringen är gjord inför julskyltningen. 
BLEWÈ ställer upp med tält till matgatan.  
 
En kille vid namn Hugo, kommer att göra en karta över skyltsöndagen som kommer 
att delas ut till alla hushåll samt att den sätts upp i A3 på olika ställen i byn. Lena och 
Madde har gått runt till olika butiker, visat upp kartan och berättat om vad som 
kommer att hända.  
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Björnstorps kör kommer att gå runt och sjunga. Madde håller invigningstalet kl 15 på 
trappan till biblioteket.  
 
Nästa möte om julskyltningen blir tisdag 7/11. 

 

4. Riksdagsledamot 

Veberödsalliansen har träffat en moderat riksdagsledamot som var intresserad av hur 
man arbetar på landsbygden i jämförelse med staden. Alliansen presenterade hur 
samarbetet sker mellan Byarådet, Företagarföreningar och Föreningsalliansen samt 
Veberöd.nu. Man poängterade också att vi behöver mer närvaro i byarna. 
Närvarande var Lena, June Ljungkvist samt Jan Malmgren.   
 

5. Samarbete med Veberöd.nu 

Veberöd.nu bjuder in till en nätverksträff den 9/11 kl 18.20  
 
Vi vil i framtiden ordna nätverksmöte tillsammans med Veberöd.nu. Där kommer 
Lena att tala om att fler medlemmar behöver engagera sig.     

 

6.  Samarbete med andra föreningar/organisationer 

Byarådet är aktiva. Anna Kristoffersson är ordförande och det har blivit fart i rådet. 
Lena tycker att samarbetet är positivt.  
 

7. Frukostmöte/afterwork/föreläsare 

Lena föreslår att vi sätter datum för frukostmöte för ett halvår i taget.  
 

8. Föreningens framtid  

Byn är för liten för många föreningen. En idé är att även vi arbetar i ”konceptet” Veberöds 
alliansen? Skulle kunna välja mellan individuellt medlemskap eller familjemedlemskap. Ska 
vi gå in som en grupp under Veberöds Alliansen? Gruppen skulle då endast driva rena 
företagarfrågor. Det är bra frågor som har drivits och därför är det synd om VFF skulle 
försvinna. Vi har lyckats (via Lena) att sätta Veberöd på kartan.  
 
Det är viktigt att gränsen mellan VFF och Veberöd.nu/Byutvecklings AB är tydlig eftersom 
Veberöd.nu har kommersiella intressen. Viktigt att vi har med det i vårt tänk, så vi kan 
samarbeta på bästa sätt. 
 
Vi fortsätter vår diskussion kring dessa tankar på nästa möte.  
 

9. Nya medlemmar 

Lena och Madde har överlämnat en blomma till Cykel & Sånt/Skönhetsrummet och önskat 
dem välkomna i föreningen. 

 
10. Lokaltidningen 

Lokaltidningen kommer att ha Veberöds uppslag 47. Under dessa veckor skriver 
Lena en krönika och Veberöds företag får rabatterade annonspriser.   
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11. Vår lokalpolis 

Nils-Åke och Jan närvarade vid mötet med Lunds polis. Mötet var positivt och de blev väldigt 
väl bemötta. Veberöd ligger på andra plats när det gäller kriminalitet. På första plats är Lunds 
central. En plan finns nu uppgjord och polisen jobbar på det.  
 
Samma problem har funnits i Södra Sandby men där har polisen agerat och visat mer 
närvaro och därmed har problemen minskat. Tyvärr försvinner inte problemen utan de flyttat 
på sig. 
 

12. Övrigt 

Företagarföreningen i Genarp (medlemsantal 40) bjöd in Lena för att de ville höra 
om vårt arbete i Veberöd.  

 
Årsmöte onsdag 7/2 kl 18.30 Plats: Gåsapågen? Bengt kollar med Gåsapågen.  
 

13. Höstens möten 

Möten på torsdagsmorgnar sista torsdagen i varje månad, kl 8.00. Höstens kvarvarande 
möten är 30/11 och 21/12. Förslag att vi ordnar någon form av julavslutning den 21/12.  
 
Vid tangenterna:   Justeras: 

 
 
 
 

Madeleine Månsson   Lena Staffansson 
 
 
 
 


