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Klostergårdens Byalag  

2013-08-26, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 

Protokoll/minnesanteckningar 
 

 

Närvarande: Gunnar Stensson, Jan Engvald, Magnus Hultgren, Annikki 

Nilsson, Nilla Bolding, Ann-Britt Hansson, Kerstin Gunnarsson 

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 mötes protokoll godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§  3   Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§  4   Rapporter och planering Klostergårdsgruppen träffades tisdagen den 20 augusti och 

Gunnar Stensson rapporterade att det bestämts att 

Klostergårdens 50-årsjubileum skall firas söndagen den 22 

september i samband med Klostergårdens Höstfest (dagen efter 

Kulturnatten). Klostergårdskolan planerar att då anordna en 

kapplöpning längs Gröna Stråket och Höje Å till Sankt Lars och 

tillbaka till skolan. Startavgift 20 kronor. Första pris blir en 

cykel. För övrigt kommer Höstfesten traditionsenligt inledas av 

Röda Kapellet klockan 11.30 och Bo Riborgs musiktrio spelar 

klockan 15.00. Nilla Bolding åtog sig att kontakta ansvariga för 

ponnyridningen och Marie Hegnelius skall kontakta Charlotte 

Edim för servering av afrikansk mat och solidaritetsföreningen 

SAFRAN för försäljning av afrikanskt hantverk. Även 

Celanders förlag skall inbjudas. 

Klostergårdsgruppens nästa möte blir på Klostergårdskolan  

torsdagen den 5 september klockan 18.00.  

 

§  5   Klostergårdsbladet nr 6  Klostergårdsbladet, som redigeras av Per Roijer, utkommer den 

15 september. Nästa nummer beräknas utkomma i början av år 

2014. Per Roijer tar emot bidrag och upplåter plats till 

föreningar, som vill presentera sig och sitt program.  

 

§  6   Finansiering Finansieringen av Klostergårdsbladet och Klostergårdsgruppens 

aktiviteter diskuterades och i samband därmed frågan om 

eventuell sponsring och annonsplatsförsäljning. Konstaterades 

att Klostergårdsgruppen borde ha eget konto. I väntan på ett 

sådant beslöt vi, på förslag av Byalagets kassör, Magnus 

Hultgren, att ställa vårt föreningskonto till förfogande, om så 

behövdes. Dessa bidrag skall då vara tydligt märkta 

”Höstfesten” och/eller ”Klostergårdsgruppen” och skall anses 

som en tillfällig lösning tills Klostergårdsgruppen har ett eget 

konto. Detta beslut förklarades omedelbart justerat. 
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§  7   Höstens byalagsvandringar Höstens byalagsvandringar kommer att äga rum söndagen den 6 

oktober klockan 15 och temat kommer att vara Sankt Lars 

historia samt söndagen den 10 november också klockan 15 och 

då promenerar vi till Knästorp. Båda gångerna utgår 

vandringarna från vårdcentralen. 

 

§  8   Höstens byalagsmöten Höstens byalagsmöten äger rum den 7 oktober, den 11 

november samt den 9 december. 

Vårens byalagsmöten föreslås äga rum den 20 januari samt den 

17 februari (tillika årsmöte). Samtliga byalagsmöten äger rum 

måndagar kl 19 i ABFs lokal. på Sunnanväg 18. 

 

§  9   Mötesplats Klostergården Tisdagen den 17 september klockan 19.00 har 

stadsdelsbibliotekets stödförening, KLOK, ett möte i 

Klostergårdskolans matsal om den nya fritidsgården/biblioteket, 

Mötesplats Klostergården, som beräknas vara klar i februari år 

2014. På mötet kommer kommunrepresentanter att presentera 

hur och till vad fritidsgården kan användas. Redan nu är känt att 

det kommer att vara mycket generösa öppettider och att 

fritidspersonal kommer att finnas tillgänglig under öppettiden 

samt att även bibliotekarie skall finnas där vissa tider. Det 

påpekades, att det var viktigt att datorarbetsplatserna för 

allmänheten är handikappanpassade. 

 

§  9   Övrigt Jan Engvald och Nilla Bolding i solcellsnätverket skall träffa 

LKFs chef Håkan(?), för att diskutera ett solcellsprojekt. 

(Solcellsnätverket bildades på bylagsmötet den 15 april 2013.) 

 

 Beslutades att uppdra åt Gunnar Stensson att skriva ett 

medborgarförslag till kommunfullmäktige angående en 

vattenkonst, som skall uppföras där den gamla plaskdammen en 

gång fanns. 

 

 Trygghetsprojektet, som startade 2011, med representanter från 

polisen, gatukontoret, park- och naturkontoret samt 

brottsförebyggande rådet, kommer att – tillsammans med 

boende - anordna en ”trygghetsvandring” i Klostergården för att 

undersöka om det finns områden som av de boende uppfattas 

som otrygga. Vandringen äger rum onsdagen den 18 september, 

samling i Klostergårdens Centrum. 

 

§ 10   Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet. 

  

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare  

 

 

_______________________ __________________________  

Marie Hegnelius Gunnar Stensson 

Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171  


