
Klostergårdens Byalag 
2012-11-26, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande: Gunnar Stensson, telefon 046-133171, Jan Engvald, telefon 
0702-073707, Einar Hulting, telefon 046-2110613, Annikki 
Nilsson, telefon 046-120253, Olle Ekstrand, telefon 046-
146544, Nilla Bolding, telefon 046-147550, Magnus Hultgren, 
telefon 046-127087 och Marie Hegnelius, telefon 046-145109

§  1   Mötets öppnande Ordförande 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 information om Hjärt- och lungsjukas förenings 
hjärtstartarekurs. 

§  4   Planering av vårterminen 4.1: Möten: måndagen den 28 januari, måndagen den 25 
februari, måndagen den 18 mars, tisdagen den 30 april 
(valborgsmässofirande) samt måndagen den 27 maj. 
Tisdagen den 15 januari träffas Klostergårdsgruppen.
4.2: Datum för byalagsvandringarna bestäms på nästkommande 
möte. Ordföranden skall undersöka om vi kan ha dem i 
samarbete med Turistbyrån.
4.3: Bestämdes att vi skall ha en föreläsning på våren 
(miljötema) och en på hösten (historiskt tema). Vårens 
föreläsning föreslås äga rum onsdagen den 20 mars (ev. 
måndagen den 25 mars, OBS inte på tisdagar!) F.d. 
stadsarkitekten Bengt Aronsson skall tillfrågas.

 
§  5   Klostergården 50 år Klostergårdens 50-årsfirande skall äga rum år 2013, eventuellt 

söndagen den 22 september, i samband med Höstfesten.

§  6   Inför årsmötet i februari Valberedningen består av Ninni Dahlbäck och Marie Hegnelius. 
Valberedningen tar gärna emot förslag till Marie Hegnelius, 
telefon 046-145109, marie.hegnelius@bredband.net 
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§  7   Höstvandringen den 25 nov Årets sista byalagsvandringen, söndagen den 25 november, gick 
till Trolleberg och till det område i Staffanstorp, norr om 
lundagränsen och Höje å, som skall bebyggas med ett 60-tal 
småhus, en till två våningar höga. Med parkeringsplatser 
kommer denna ”stadsdel” uppta en mycket stor yta av den goda 
åkerjorden, en av Sveriges allra bästa. Konstaterades att det 
kommer att bli problem med allmänna kommunikationer till 
området.

§  8   Övrigt 8.1: Jan Engvald informerade om en solcellsanläggning, som 
alstrar elektricitet från ljus och som han planerar att installera i 
sin lägenhet i brf Klostervallen. Han kommer att skriva en 
artikel i Klostergårdsbladet om detta projekt.
8.2: Marie Hegnelius informerade om Hjärt- och lungsjukas 
hjärtstartareutbildning. I föreningens lokaler, som ligger på 
Virvelvindsvägen, hålls kurser i hjärt- och lungräddning. 

§  9   Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet.
 

Mötessekreterare

_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande/justerare

_______________________
Gunnar Stensson
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