
Protokoll från Klostergårdens byalag 27 maj 2013 

 

Närvarande 6 personer 

 

1. Ordförande öppnade mötet  

 

2. Protokoll från förra mötet godkändes . Magnus valdes att föra dagens protokoll.  
 

3. KLOSTERGÅRDENS SOLCELLNÄTVERK:  

 

Jan rapporterade om nätverkets första möte. 4 av 7 deltog och man 

fördelade olika uppgifter. Jan rapporterade om sina kontakter med 

journalister på SDS och Skånskan för att få dem att skriva om 

solceller. Sydsvenskan hade en helsida om seminariet där 

solpotentialkartan presenterades. Jan tyckte att den artikeln var bra. 

Sedan presenterade han flygbilder över klostergården där takens 

lämplighet klart framgick. Byggnader norr on nordanväg hade alla bra 

tak. Husen i västra delen hade tyvärr hisschakt som störde med 

skuggor, i öster var det bättre. Centrum och kyrkan hade bra tak. Delar 

av skolans tak skuggas av träd men norra delen av taken var bra. 

Avslutningsvis diskuterades att EU evt tänker införa skyddstullar på 

40% på kinesisktillverkade solceller. Vi protesterar mot detta. Skriv 

gärna under protesten som ni får i mailen. Jan fick lov att skicka 

protesten till byalagets maillista. Vi beslutade att ordna nytt 

offentligt möte om solceller till hösten. 

 

4. Samarbete med skånska möllor:  

 

26/5 invigdes Flackarps möllas nya vingar. I samband med detta hade 

föreningen Skånska Möllor årsmöte som Gunnar Stensson 

bevistade. Byalaget har inlett ett samarbete med föreningen avseende 

visning av Flackarps mölla, Gunnar Stensson har fått nyckel till 

kvarnen. 

 

5. Planering inför hösten 

 

Byalagsmöten planerades till 26 augusti, 7 oktober, 4 november och 2 

december. I september blir det Klostergårdens 50 års jubileum. 

 

6. Klostergårdsbladet nr 6:  

 

Det blir presstopp ca den 15 augusti. Bladet ska vara färdigtryckt i 

början av september i god tid före 50-års jubiléet. Byalaget bidrar med 

inslag om höstens vandringar och en föreläsning. Till jubileet blir 

det utställning om Klostergårdens historia som en ABF cirkel står för. 

Det blir också ett klostergårdslopp och en sedvanlig höstfest. 

Byalaget beslutade efter diskussion att försöka få till stånd ett 

föredrag om Klostergården tillkomst och planering i en större lokal i 

Lunds centrum (stadshallen?) Samarbete med Gamla Lund? 

 

7. Biblioteksföreningen KLOK: 

 

Arrangerar möte om Mötesplats klostergården den 17 september. Då kommer 

bakgrunden till bygget presenteras av Gunnar Stensson, huset ritning 

och lokaler presenteras av servicenämnden och verksamheten innehåll av 

kultur och fritid. Det blir bibliotek, fritidsgård och kanske ny 

träffpunkt för äldre. Räcker biblioteket som lokal eller behövs större 

( kyrkan eller skolan). 

 



8. Klostergårdsgruppen har planeringsmöte den 4 juni kl . 18.30 på skolan.  
 

9. Den 2 juni har vi promenad på temat S:t Lars historia.   

Detta är upptagit i Klostergårdsbladet. Den som är intresserad finner 

litteratur om S:t Lars i Lunds bevarandeprogram "Utanför Vallarna". 

 

10. Övrigt:   

Magnus rapporterade att han tänker sälja litteratur om 

Klostergårdens historia i samband med jubileet. Vidare ska han skriva 

om litteraturen på byalagets hemsida. 

 

Lund den 29 maj 2013 

 

 

Vid protokollet Magnus Hultgren 


