Klostergårdens Byalag
2012-10-22, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande:

Gunnar Stensson, telefon 046-133171, Jan Engvald, telefon
0702-073707, Kerstin Gunnarsson, telefon 046-2112502,
Olle Ekstrand, telefon 046-146544 och Marie Hegnelius,
telefon 046-145109

§ 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).
§ 3 Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes med ett tillägg
angående byalagsvandringarna.
§ 4 Klostergården växer

Mellan Sunnanvägen och Klostergårdsvägen skall det byggas
hus med 70 lägenheter. Vi ser fram emot samrådshandlingar
angående denna utbyggnad av Klostergården.
Mellan Arenan och Stattenavägen kommer 450 lägenheter att
byggas.
Konstaterades att Mötesplats Klostergården vid Kyrktorget skall
börja byggas i november 2012 och beräknas vara klart i
november 2013

§ 5 Klostergården 50 år

År 2013 skall Klostergården fira sitt 50-årsjubileum. Föreslogs
att be f.d. stadsarkitekten Bengt Aronsson hålla ett föredrag
under våren.

§ 6 Rapporter

Höstfesten, lördagen den 22 september
Höstfesten blev lyckad och – i stort sett – som planerat, men det
konstaterades att var kallt och det hade nog varit bättre om den
ägt rum ett par veckor tidigare. Positivt är att festen flyttats från
söndag till lördag. På lördagarna rör sig fler personer i
affärscentrumet.
Karin Svensson-Smiths miljöföreläsning den 16 oktober
Det var ett uppskattat och ett intressant föredrag, som samlade
ett 25-tal personer. Karin Svensson-Smith talade om
klimatproblemen, miljön, den kommande ”snabbcykelvägen”
mellan södra Lund och Malmö samt järnvägsutbyggnaden.
Regeringens beslutade satsning på järnvägsutbyggnad innebär
nämligen att vi kommer att få fyra spår mellan Malmö och
Högevall i Lund. Kanske Klostergården då – återigen – kan få
en hållplats, sades det.
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Vandring till Knästorp, söndagen den 16 september
Gunnar Stensson ledde vandringen. Vi studerade
jordbrukslandskapet och bebyggelsens utbredning.
Vandring i Sankt Lars-parken, söndagen den 21 oktober
Gunnar Stensson ledde vandringen och visade på parkens
urbanisering. Ett 10-tal skolor finns nu i området, ett nytt
korttidsboende har byggts och en paviljong har byggts om till
hospis för palliativ vård för döende. Vidare planerar PEAB
bygga tre flerfamiljshus.
§ 7 Övrigt

Konstaterades att nästa möte är den 26 november och att vi då
skall planera vårens föreläsningar och möten, bland annat
årsmötet. Nästa söndagsvandring, årets sista, äger rum den 25
november.

§ 8 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare
_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande
_______________________
Gunnar Stensson
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