Klostergårdens Byalag
2013-12-09, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar
Närvarande:

Gunnar Stensson, Jan Engvald, Magnus Hultgren, Sonja
Kellerman, Gunvor Ekvall och Marie Hegnelius

§ 1 Mötets öppnande
och formalia

1.1 Ordförande Gunnar Stensson öppnade mötet.
1.2 Marie Hegnelius utsågs till att föra
protokoll/minnesanteckningar.
1.3 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Vi minns Lotte

Byalagets tidigare ordförande Lotte Persson har avlidit.
Nuvarande ordföranden, Gunnar Stensson, påminde om hennes
idérikedom och goda uttrycksförmåga, som ledde till många
insändare. Lotte var mycket betydelsefull för Klostergården och
hennes stora intresse för natur och kultur ledde också till
engagemang i bl.a. Fot- och cykelfrämjandet och Vandrarlaget.
Vi avslutade minnesstunden med en tyst minut.
.

§ 3 Rapport

Gunnar Stensson lämnade rapport från Klostegårdsgruppens
loppmarknad för orkanens offer i Filippinerna. Det var
församlingen och skolan som hade det största ansvaret och
försäljningen ägde rum i församlingshemmet. Lotterivinster –
cykel, hotellvistelse och kaffekokare – var skänkta av företag.
Det var en mycket lyckad aktivitet, som inbringade drygt
22 000 kr.

§ 4 Träffpunkten vi saknar

Det konstaterades, att Klostergården är den stadsdel i Lund som
har flest pensionärer och att vi här hade en Träffpunkt - med fin
och givande verksamhet - som var öppen för alla Klostergårdens
pensionärer mellan klockan 9 och 16 varje vardag.
Vid midsommartid 2012 blev denna Täffpunkt nedlagd.
Ansvariga kommunalrådet, Tove Klette, lovade att det bara var
tillfälligt, i väntan på att i kommunens nya ”Mötesplats
Klostergården” blev klar, men nu vet vi, att det - i denna stora
byggnad – inte finns varken plats eller tid för
träffpunktsverksamheten. Vi har fått veta att endast två
förmiddagar i veckan kommer att stå till pensionärernas
förfogande. Före nedläggningen av den gamla Träffpunkten
disponerades en utmärkt lokal, som nu står tom och som Lunds
kommun fortfarande betalar hyra för.
Vi diskuterade om vi skulle ta till en ”lokalockupation”, för att
den av kommunen hyrda lokalen skall återöppnas.
Flera insändare har skrivits i denna fråga, flest av Byalagets
ordförande, Gunnar Stensson, men också av flera PROmedlemmar, t.ex. Ulla Larsson.
Vi beslutade att Byalagets samarbete med PRO skall fortsätta
genom Gunnar Stensson, som redan har ett gott och givande
sådant, och Magnus Hultgren.
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§ 5 ”Klostergårds-stationen”

I samband med järnvägsutbyggnaden till fyra spår skall en ny
station byggas söder om Lund. Kanske kommer kommunen att
välja den plats där Klostergårdens hållplats en gång låg för
några decennier sedan, vid viadukten mellan Nordanväg och
Åkerlund och Rausings väg. Vid ett möte 22/11, som initierats
av MP, Karin Svensson Smith, Ulf Nymark och Emma
Berginger, och där Byalagets ordförande Gunnar Stensson samt
representanter för LKF och Jernhusen deltog, diskuterades
denna för Klostergården intressanta fråga. Vi hoppas att
kommunen tar tag i denna fråga.

§ 6 Medborgarförslag

Våra medborgarförslag ”Renovera fontänen i
Klostergårdsparken” och ”Solceller på Mötesplats
Klostergården” kom inte upp på fullmäktigemötet den 28
november, men vi har fått meddelande att de kommer att
behandlas vid kommande möte.

§ 7 Klostergårdsbladet

Klostergårdsbladet nr 7 kommer ut i februari 2014 och det har,
som vanligt, redigerats och skrivits av Per Roijer. I det skriver
bl.a. Gunnar Stensson om Träffpunkten.

§ 8 Nästa möte

Nästa byalagsmöte äger rum den 20 januari 2014, kl 19, i ABFs
lokal på Sunnanväg 18. Då kommer vi bl.a. att få en rapport om
samarbetet med PRO angående Träffpunkten. Vi skall då också
förbereda årsmötet den 17 februari.

§ 9 Övrigt

Magnus Hultgren meddelade, att han kommer att sätta igång en
studiecirkel om Klostergården. Den börjar torsdagen den 10
april kl 10.

§ 10 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

_______________________
Marie Hegnelius
Telefon: 046-145109

__________________________
Gunnar Stensson
Telefon: 046-133171
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