
Klostergårdens Byalag 
2013-01-21, 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, Nilla Bolding, telefon 046-147550 
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.
 
§  4   Rapport Gunnar Stensson lämnade rapport från mötet med 

Klostergårdsgruppen tisdagen den 15 januari. Det var tretton 
personer, som deltog i mötet och de representerade bl.a. 
Klostergårdskolan, PRO,  ABF och Byalaget. Byalaget 
representerades av Gunnar Stensson och Magnus Hultgren. 
Klostergårdsbladet diskuterades och det konstaterades att 
Klostergårdsbladet hitintills kommit ut med fyra nummer. 
Senaste numret kom ut i 2000 ex, men det räckte inte till alla 
hushåll i Klostergården. Det behövs ca 2800 ex för att täcka hela 
området. Tryckkostnaden var 7000 kronor. 
Bostadsrättsföreningen Vårregnet hade bidragit med 2000 kr och 
bostadsrättsföreningen Ljungelden med 1500 kronor. Även 
Snödrivan, LKF, hade gett bidrag till tryckkostnaden. Det hade 
diskuterats om områdets butiker skulle erbjudas annonsplats i 
Klostergårdsbladet, för att på så sätt sänka tryckkostnaderna.
I det kommande numret kommer Jan Engvald att presentera ett 
pilotprojekt för solceller i bostadsrättsföreningen Klostervallen  
och PRO kommer att skriva om sin verksamhet.
Det beslutades, att Byalagets webb-ansvarige, Jan Engvald, skall 
lägga upp  Klostergårdsbladet på Byalagets hemsida, 
www.klostergardens-byalag.se 
Nästa möte med Klostergårdsgruppen blir tisdagen den 26 
februari.

 
§  5   Miljö och energi Jan Engvald presenterade sin artikel om ett pilotprojekt för 

solceller på Klostergården. Efter det följde en diskussion om 
solcellspaneler, vind- och vågkraft som alla alstrar elektricitet.
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http://www.klostergardens-byalag.se/


§  6   Inför årsmötet i februari Bestämdes att arkivarie Jan Engvald skall ansvara för 
verksamhetsberättelsen och kassören Einar Hulting för den 
ekonomiska berättelsen avseende verksamhetsåret 2012 samt  att 
ordförande Gunnar Stensson skall ansvara för  
verksamhetsplanen inför år 2013. 
Valberedningen, som består av Ninni Dahlbäck och Marie 
Hegnelius, tar emot förslag på telefon 046-145109 eller e-post 
marie.hegnelius@bredband.net 

 
§  7   Föreläsningen i mars Vårens föreläsning föreslås äga rum i mitten av mars (dock inte 

på en tisdag). F.d. stadsarkitekten Bengt Aronsson skall 
tillfrågas.

§  8   Övrigt  Inga övriga frågor hade anmälts.

§  9   Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet.
 

Mötessekreterare

_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande/justerare

_______________________
Gunnar Stensson
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