
 

 

Årsberättelse Veberöds företagarförening för 2022 

Året inleddes på ett sorgligt sätt då förra ordföranden, Lena Staffansson, gick 
bort efter en tids sjukdom. Lena gjorde mycket för föreningen under sin tid som 
ordförande. Hon lade       bl. a. ner mycket arbete på att strukturera föreningens 
arbetssätt samt på att få till ett närmare samarbete, och en dialog, med Lunds 
kommun. Vi kommer att sakna Lena glada humör och hennes varma, 
omtänksamma sätt.  

Under året som gått har styrelsen haft blandat digitala och fysiska 
månadsmöten. 

Under 2022 har VFF fortsatt haft en suppleantplats i Byarådet för att 
representera byns företagare. Byarådet träffas första tisdagen i varje månad och 
även de mötena var till att början med digitala och sedan fysiska.  

Företagarföreningen i Dalby har varit nedlagd under ett par års tid, men under 
våren har ett antal engagerade företagare samtal sig under namnet ”Vi 
företagare i Dalby”.  Gruppen har startat upp en mycket uppskattad företags 
afterwork (FAW) på puben i Dalby gästis, sista onsdagen i varje månad, dit man 
även har bjudit Veberöds och Genarps företagarföreningar. 

Föreningen har också ordnat egna afterwork sammankomster på Veberöds Pub 
& Pizzeria (som är medlem sedan många år). Det har kommit 4-12 medlemmar 
vid dessa träffar och det har upplevts som en trevlig och avslappnad avrundning 
av arbetsdagen.  

”Vi företagare i Dalby” var också initiativtagare till en mingelmässa på gästis. 
Detta var en första test som föll väl ut. Det var 12 företag från Östra byarna som 
deltog.   

Efter många års påtryckning har Lunds näringsliv äntligen satt mer fokus på 
näringslivet i byarna och vi har fått en egen kontakt, Helén Forssander vars 
dedikerade uppgift är att arbeta för företagen i Östra byarna. Helén har varit 
mycket engagerad i sitt arbete och har bl. a varit med vid varje FAW i Dalby för 
att möta företagarna på plats och ta del av företagarvardagens fram- och 
motgångar.  

I maj ordnades en uppskattad HLR kurs tillsammans med 
Civilförsvarsförbundet. Kursledare var Stefan Bäckstrand, som numera också är 
medlem i föreningen.  



Årsmötet förlades även detta år till augusti och till Körsbärsdalens B&B, så att 
vi skulle ha möjligheten att vara utomhus om några pandemisrestriktioner 
började gälla igen. Men några restriktioner trädde inte i kraft och vi hade en 
gemytlig kväll inomhus med ett tjugotal medlemmar närvarande.  

Julskyltningen blev som vanligt årets största arrangemang och pandemiåren 
känns nu glömda. VFF representerades i eventgruppen av Pernilla Christensson 
och Lis-Lott Andersson och arrangemanget fick mycket uppskattning av både 
deltagare och besökare för genomtänkt logistik och bra förberedelse.  

I början av december representerade Lis-Lott Andersson VFF vid en information 
om YH-utbildningar (YrkesHögskolan) i Stadshallen i Lund. Arrangör var Lunds 
Näringslivsavdelning och syftet var att berätta om möjligheter att sätta samman 
utbildningar efter näringslivets behov.  

Vid årsmötet beslöt medlemmarna att förlägga årets julbord till Östarp, då det 
var sista chansen till ett julbord dirigerat av ägarna Gunilla och Lennart Vollmer 
innan de lämnade ifrån sig taktpinnen och gick i pension. Julbordet blev en fin 
och gemytlig avslutning på året.  

Som nämndes vid förra årsmötet, har vi bytt bank samt öppnat nytt bankgiro. 
Det gamla bankkontot och bankgirot stängdes av den 25/1 2023. 

Under året har 13 medlemmar officiellt avgått ur föreningen. Några av slutade 
att betala in medlemsavgiften redan under 2021, men kontaktade inte föreningen 
och meddelade att de ville avsluta sitt medlemskap. Anledningarna har till 
största del varit att företag har lagt ner sin verksamhet eller flyttat ifrån byn 
samt att ägare gått i pension. Men 7 nya medlemmar har också tillkommit: Capio 
Nova AB, Naturcentrum AB, Hästkuren, Eva Fredlund keramik, Dacke Outdoors 
/ Flowness AB, Entreprenadställningar i Sweden AB och Elians Lund c/o DIS 
solutions. Vi hälsar er varmt välkomna!  

Vid årets slut var vi totalt 47 medlemmar.  
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