
Klostergårdens Byalag 
2013-02-25, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande: Gunnar Stensson, Jan Engvald, , Einar Hulting, Mats Hultgren, 
Annikki Nilsson, Nilla Bolding, Eric Andersson och Marie 
Hegnelius

§  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 tillägget att Hjärt- 
och Lungsjukas Förenings ordförande Eric Andersson skulle ges 
tillfälle att informera om föreningens hjärtstartarutbildning.

§  4   Information Hjärt- och Lungsjukas Förenings ordförande Eric Andersson 
informerade om föreningens aktiviteter och hjärtstartar-
utbildning. Föreningen kommer under hösten att anordna kurser 
i hjärt- och lungräddning. Kurserna är ungefär tre timmar långa 
och utförs enligt Cardiologförbundets och Svenska HLR-rådets 
modell. Eric Andersson hade med sig teckningslistor och – så 
gott som - samtliga på mötet närvarande anmälde sig till 
hjärtstartarutbildningen.

 §  5   Årsmötesförhandlingar Årsmötesförhandlingar hölls enligt särskild dagordning och 
protokollsfördes som ”Klostergårdens Byalag, årsmötet 2013”.

 
§  6   Klostergårdsbladet nr 5 Ordföranden presenterade och delade ut det femte numret av 

Klostergårdsbladet. Det föregående numret kom ut i 2000 ex, 
men det räckte inte till alla hushåll i Klostergården. Därför har 
detta nummer en upplaga på 2800 ex. 
Klostergårdsbladet ges ut av Klostergårdsgruppen, som är en 
ideell samarbetsorganisation för grupper, föreningar och boende, 
byalag, skola, bibliotek och församling. Detta femte nummer av 
Klostergårdsbladet har underrubriken ”Klostergården Solstaden” 
och byalagets ordförande Gunnar Stensson har bidragit med 
flera artiklar och byalagsmedlemmen Jan Engvald har skrivit en 
artikel, som beskriver möjligheter och förutsättningar för 
solcellsanläggningar. Gunnar Stensson påpekade hur väl 
lämpade Klostergårdens platta tak är för denna teknik. 
Klostergårdsbladet nummer 5 läggs som bilaga till detta 
protokoll.
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§  7   Föreläsningen i mars Det föreslogs att föreläsningen i mars skall handla om solenergi 

och solcellspaneler.

§  8   Övrigt Nilla Bolding rapporterade, att hon hört sägas att 
Klostergårdsskolans fotbollsplan inte blivit bättre efter 
omläggningen och att ”Byggleken” är nedläggningshotad. Det 
påpekades, att fotbollsplanen inte är klar och att vi får avvakta 
det färdiga resultatet samt att vi skulle fråga  
byalagsmedlemmen Ninni Dahlbäck, som arbetar på 
fritidsgården, hur det förhåller sin med ”Byggleken”.

§  9   Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet.
 

Mötessekreterare

_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande/justerare

_______________________
Gunnar Stensson
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