Klostergårdens Byalag
2012-09-10, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande:

Gunnar Stensson, Jan Engvald, Kerstin Gunnarsson, Magnus
Hultgren, Inga-Britt Pettersson och Marie Hegnelius

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden, Gunnar Stensson, öppnade mötet och
Marie Hegnelius utsågs till att föra
protokoll/minnesanteckningar.

§ 2 Föregående mötes protokoll Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till
handlingarna, d.v.s. dels digitalt på Byalagets hemsida,
dels i pappersformat (som förvaras av Marie Hegnelius).
Föregående mötes beslut angående protokollshanteringen
ändrades. Det bestämdes nu att protokollen skall fastställas på
nästkommande möte, därefter undertecknas och läggas till
handlingarna.
§ 3 Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Förberedelser inför Klostergårdsfesten den 22 september
a) Byalagets bidrag: Röda Kapellet, som blåser in festen kl 11.
b) Solidaritetsgrupper får hyra bord, visa sina varor och sälja
dem.
c) Charlotte Edim serverar afrikanska grillspett.
d) Kl 14 blir det musik av Bostolicks (Bo Riborgs trio).
e) Ridning för barn
f) Klostergårdsskolan arrangerar femkamp
g) Biblioteket och skolan ordnar bokloppis.
h) Coop, Konditoriet, Pizzerian, Netto samt Tobaks- och
spelbutiken gör egna arrangemang.
§ 5 Klostergårdsgruppen

Klostergårdsgruppen har möte onsdagen den 12 september
klockan 18 i Klostergårdsskolans lärarrum. Byalaget kommer att
representeras av ordförande Gunnar Stensson och Magnus
Hultgren.

§ 6 Klostergårdsbladet

Klostergårdsbladet nr 4 är klart och det trycktes i 2000 ex.
Kostnaden blev 5 900 kr. Klostergårdsskolans elever får ta hem
var sitt ex och 150 ex delas ut av skolans elever. Exemplar läggs
också ut på biblioteket, kyrkan och konditoriet.
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§ 7 Byalagsvandring

Söndagen den 16 september anordnas en höstvandring till
Knästorp under ledning av Gunnar Stensson.
Samling vid Sankt Lars Vårdcentral klockan 14.00.
Tema: Den goda jorden, vår försörjning, bebyggelsens
utbredning och jordbrukets utveckling.

§ 8 Föredrag om Klostergårdens miljö och kommunikationer
Karin Svensson Smith föreläser tisdagen den 16 oktober om
kommunens miljösatsning och om järnvägsutbyggnaden och hur
den påverkar oss på Klostergården. Föredraget äger rum i
Klostergårdskolans matsal klockan 19.00.
§ 9 Övrigt

Det startades en intressant diskussion om hur man gör sin egen
el och om solceller. Det fördes inga anteckningar under denna
diskussion.

§ 10 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare
_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande
_______________________
Gunnar Stensson
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