Klostergårdens Byalag
2012-05-21
Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande:

Gunnar Stensson, Kerstin Gunnarsson, Annikki Nilsson, Lotte
Persson, Olle Ekstrand, Åke Henriksson och Marie Hegnelius

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden, Gunnar Stensson, öppnade mötet.
De närvarande presenterade sig. Marie Hegnelius utsågs till att
föra protokoll/minnesanteckningar.

§ 2 Föregående mötes protokoll Protokollet/minnesanteckningarna lästes upp, godkändes och
lades till handlingarna.
§ 3 Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes, men några punkter
tillkom under mötets gång.
§ 4 Rapporter

a) Klostergårdsgruppens integrationspris: Lunds stads
integrationspris gick i år till Klostergårdsgruppen. Priset
överlämnades vid en ceremoni på Stadshallen i närvaro av bl. a.
Byalagets ordförande och flera barn från Klostergårdskolan.
Förutom äran fick Klostergårdsgruppen 20 000 kronor.
b) Valborgsfirandet: Det konstaterades, att ca 400 – 500
personer besökte Byalagets valborgsmässobål i Sankt Larsparken. Vädret var fint. Åk 4 sålde varm korv med bröd för att
få bidrag till sin klassresa till Stockholm. Åk 4 skall tävla på
nationell nivå i ”Schack för fjärdeklassare”. Klostergården
Konsum hade skänkt korvarna och brödet.
c) Vårens byalagspromenader: 20/5 och 3/6 samt 10/6.
Vid gårdagens promenad (20/5) hade 13 personer promenerat i
en och en halv timme i Sankt Lars-området och Gunnar
Stensson hade hållit föredrag om b.a. Östra Borggården. Den 3
juni planeras en gökottevandring och den 10 juni skall Västra
Borggården, Kyrkogården och Asylen besökas.

§ 5 Kommande projekt

a) Skolans fotbollsplan skall renoveras för ca 150 000 kr
b) Dammen/fontänen skall renoveras, beräknas färdigställd
sommaren 2013
c) Mötesplats Klostergården återupptar sin verksamhet till
hösten med start i augusti/september.
d) Det nya apoteket i Klostergårdens Centrum beräknas tas i
bruk till hösten.
e) Tyvärr planerar PEAB, i sin pågående utbyggnad av bostäder
i Källby vid Höje, en parkeringsplats till varje lägenhet.
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f) Bygget vid Arenan påbörjas – kanske – till hösten. Det
planeras ca 450 lägenheter.
g) Vi talade om vårt hopp att få en hållplats här vid
Klostergården i samband med järnvägens utbyggnad. I så fall
skulle det kunna bli år 2018.
§ 6 Planering inför hösten

Preliminärt bestämdes byalagsmöten den 20 augusti, den 10
september, den 22 oktober och den 26 november samt
byalagsvandringar den 19 augusti, den 9 september, den 21
oktober och den 25 november. Vidare föreslogs att höstfesten
skall äga rum antingen lördagen den 15 september eller lördagen
därpå, den 22 september. Även en föreläsning om miljön i
närområdet diskuterades.

§ 7 Övrigt

Inget övrigt att protokollföra.

§ 8 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare
_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande
_______________________
Gunnar Stensson
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