Klostergårdens Byalag
2013-04-15, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar
Närvarande:

Gunnar Stensson, Jan Engvald, Einar Hulting, Mats Hultgren,
Annikki Nilsson, Nilla Bolding, Olle Ekstrand, Miguel Lund,
Ove Sandell 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 Rapport

Gunnar Stensson och Jan Engvald rapporterade från
föreläsningen den 21 mars om solenergi och solcellspaneler.
Föredraget hölls i Klostergårdens församlingshem av
Ola Persson: Solceller på taket – erfarenheter från en egen
installation.
Rapporten gav upphov till en lång debatt om miljöfrågor,
kostnader och solpotential. Jan Engvald informerade om att
Lunds kommun kommer att ge ut en solpotentialkarta den 22
maj.

§ 5 Medborgarförslag

Det beslutades inlämna ett Medborgarförslag: Bygg en
solcellsanläggning på Mötesplats Klostergården.
Medborgarförslag arkiveras dels på vår hemsida dels i
protokollspärmen och det undertecknades av Jan Engvald,
Gunnar Stensson, Miguel Lund, Nilla Bolding, Mats Hultgren
och Marie Hegnelius.

§ 6 Nätverk för solcellsananvändning

Det beslutades, att bilda ett nätverk för solcellsanvändning och
solenergi. Till nätverket anslöt sig:
Jan Engvald, Miguel Lund, Nilla Bolding och Magnus Hultgren.
Jan Engvald utsågs till sammankallande.

§ 7 Valborgsfirandet

Byalagets sedvanliga valborgsfirande äger numera rum i
samverkan med Klostergårdsgruppen. Såsom tidigare år spelar
Röda Kapellet, Lunds allmänna sångförening sjunger vårsånger
och Karin Stensson håller vårtalet. Klostergårdsskolan
medverkar och åk 4 säljer grillad korv för att få bidrag till sin
resa till Stockholm, där de skall delta i den nationella schacktävlingen. Fritidsgården organiserar insamling av bränsle till
bålet. En musiktrio är intresserad av att medverka. Vi beslöt att i
så fall ersätta dem med 500 kronor. Vidare beslutades, att
kassören, Magnus Hultgren, skall värva betalande
byalagsmedlemmar.
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§ 8 Nästa byalagsmöte

Nästa byalagsmöte äger rum måndagen den 27 maj och inte det
datum, som tidigare meddelats.

§ 9 Övrigt

Vid förra byalagsmötet berättade Nilla Bolding, att hon hört
sägas att Klostergårdsskolans fotbollsplan inte blivit bättre efter
omläggningen och att Byggleken är nedläggningshotad. Magnus
Hultgren hade i anledning av dessa farhågor tagit reda på, att
gräs skall sås in på fotbollsplanen, när tjälen går ur jorden, samt
att Byggleken kommer att vara kvar, men att den skall flyttas.

§ 10 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare
_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande/justerare
_______________________
Gunnar Stensson
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