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Klostergården Solstaden

Klostergården skulle kunna bli en föregångare i Lund och Sverige på solenergins område.

I 50 år har Klostergården varit ett 
av Sveriges mest lysande exempel 
på hållbar stadsplanering.
 Som en utslagen solfj äder öppnar 
sig de tio gårdarna söder- och 
väster ut. Man byggde gediget och 
hållbart.
Inget slarv med billiga material och 

dålig ven   tilation. Inget mögel. Ingen röta. 
Klostergården är Lunds bästa exempel på 
god  miljöplanering.

Men fortfarande kan Klostergården 
utvecklas. Husen och bostäderna 
med sina platta tak är utomordentligt 

lämpade för solenergi. Solcellspaneler 
sänker kostnaden för elen. Om en 
verklig energikris skulle drabba oss får 
vi fortfarande energi från solpanelerna. 
Det kostar att installera dem, men sådana 
investeringar ökar bostadens värde och 
innebär minskade elkostnader.
Det fi nns redan pionjärer bland våra 

grannar som  har börjat planera för 
solenergi i sina lägenheter. En av dem är 
Jan Engvald, som bor i Klosterlyckan. Vi 
publicerar här en artikel som beskriver 
möjligheter och förutsättningar. 

Det bästa skulle förstås vara om någon 
av hyres- och bostadsrättsföreningarna 

installerade större anläggningar på 
de platta hustaken, som lämpar sig 
utmärkt för solcellspaneler. Detsamma 
gäller takytorna i centrum och 
skolbyggnadernas tak.
Klostergården skulle kunna bli en 

föregångare i Lund och Sverige på 
solenergins område. Vi hoppas att Jan 
Engvald kan bli ett exempel för andra 
Klostergårdsbor. Kanske blir det läge att 
bilda solenergiföreningar. 

Gunnar Stensson
Läs om solcellspaneler 
på nästa sida!   

Cykeln - ibland en fara för synskadade 
Cykeln är bra. Den smutsar inte ner miljön och när man cyklar får man motion. 
Ganska många synskadade bor på Klostergården. Vi har vår föreningslokal på 
Tordönsvägen, vilket innebär att vi har besök av många synskadade. 
Cyklar och personer med synskada är inte alltid en bra kombination. Cyklar som 
står där de inte borde stå, utgör en risk för att vi ska skada oss. 
Du kan, genom att alltid ställa Din cykel i cykelstället, öka vår trygghet när vi är 
ute och promenerar på vårt Klostergården. Vi räknar med att Du tänker på var Du 
ställer Din cykel och att Du därmed minskar synskadades risk att skada sig och 
ökar vår trygghet.Tack för hjälpen!

Lars Eisner, SRF Lundabygden 

FOTO: JAN ENGVALD

KLOSTERGÅRDSGRUPPEN är en ideell samarbetsorganisation för grupper, föreningar och boende, byalag, 
skola, bibliotek och församling  m fl , med mål att främja förståelse mellan de boende och för kulturell utveckling av 
Klostergården. Ordförande är Hossein Karbassi. 2011 tilldelades Klostergårdsgruppen Lunds kommuns integrationpris. 
I september 2013 kommer ett jubileumsnummer av Klostergårdsbladet: Klostergården 50 år! Bidra med minnen och 
synpunkter! Epost hossein.karbassi@utb.lund.se.

Internationella veckan på 
Klostergårdsskolan är i år sista 
veckan i maj. Missa inte karnevals–
tåget, elevernas uppträdanden och 
den internationella maten!
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Kanske dags att bilda
solenergiföreningar

En solcellsanläggning alstrar el från 
ljus. Den består av fl era delar. Ett 

antal solcellspaneler sitter utomhus, 
fångar ljuset och omvandlar det till 
likström (som i ett batteri). Panelerna 
monteras med fäste eller stativ. En 
växelriktare omvandlar likströmmen till 
vanlig 230 V växelström. Den placeras 
vanligen vid befi ntligt proppskåp och 
ansluts till detta.
Elbehovet i lägenheten täcks då i första 
hand av egenproducerad el. Räcker inte 
den till, så tas resten automatiskt från 
elnätet. Blir det i stället överskott skickas 
det ut på elnätet. Nätägaren byter gratis 
elmätaren till en som kan hålla reda på 
i vilken riktning elenergin går, så att det 
blir rätt på räkningen. Det är f.n. mest 
optimalt att producera lika mycket energi 
som man konsumerar, sett över ett helt år.
Förväxla inte solfångare med solceller. De 
förra alstrar varmvatten, de senare  alstrar 
el. Båda är normalt svarta eller mörkblå, 
men det fi nns solceller som är i huvudsak 
genomskinliga.

För ett tag sedan läste jag ”Johans lilla 
egen elbok: en bok om att göra lite 

nytta”, ETC förlag. Den fi ck mig att inse 
att solcellsenergi är en mogen teknik, 
som numera även kan vara lönsam. Har 
man pengar är det bättre att investera 
dem i en solcellsanläggning än att sätta 
in dem på banken. Förutom att man får 
nästan gratis el, så gör man även en insats 
för bättre miljö.
För varje producerad kWh (kilowatt-
timme) solel behövs det mot svarande 
mindre el från kolkraft  i Dan mark 
eller Tyskland, så man minskar CO2-
belastningen på miljön. Och snabbar på 
omställningen till för nyelsebar energi.

Solcellspaneler innehåller inga gift er eller 
sällsynta material, och det tar mindre 
än 3 år att producera lika mycket energi 
som gick åt för tillverkningen. De kan 
producera el i 40 - 50 år och kräver inget 
underhåll. 
Anders Lindroth, professor och forskare i 
Lund i klimatpåverkan, får i Sydsvenskan 
(18/12 2012) frågan vad enskilda 
människor kan göra. ”Mycket”, svarar 
han.
– Om många gör det lilla händer det 
något. Solenergi har nått stora fr amgångar 
i Tyskland. De har politiskt sett till att det 
fått väldigt genomslag, och vi skulle kunna 
ha något liknande i Sverige. Det behövs 
incitament för att sätta igång, men när 
några gör det får det spridning. 

Om man i Sverige skulle installera 
solceller på alla de tak som 

träff as av minst 70 % solinstrålning, 
skulle vi kunna producera 40 TWh/

år (terawattimmar per år). Det mot-
svarar nästan 30 procent av dagens 
elanvändning. Det är mer än vi kan för-
vänta oss av framtida vindkraft  (30 TWh 
år 2020). Eller mer än 2/3 av svensk 
kärnkraft  (58 TWh år 2011).
Takmonterade solceller är helt tysta, 
belägger ingen åkermark, utgör ingen fara 
för fåglar och lämnar inget farligt avfall. 
I Sverige är det hittills mest villa ägare 
som installerat småskaliga solcellsan-
läggningar. Men det fi nns inga tekniska 
hinder att göra det även för lägenheter 
och bostadsrätter. Förutom tak kan 
väggar och balkongsidor användas. Man 
kan också sätta solcellspaneler som en 
markis. De som har glasat in balkongen 
kan sätta genomskinliga solceller på dess 
tak och väggar. Bostadsrättsföreningar 
kan ha egna solceller och driva pumpar, 
belysning i garage, trappor och annat.

Jan Engvald
Jan Engvalds hemsida, www.xje.se

Olika och många tak att fånga solen på

På inglasade balkonger skulle man kunna montera genomskinliga solceller, skriver Jan Engvald
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Under jullovet krossades 76 fönster på Klostergårdsskolan 
och Järnåkraskolan.
 Varje fönster beräknas kosta 4000 – 5000 kr. På 
Klostergårdskolan krossades ett tiotal fönster, och det var 
glassplitter överallt. Det brann även i en container. Enligt 
polisen ska fönstren ha krossats någon gång mellan kl 18 på 
kvällen och 7 på morgonen. 

Vi i Klostergårdsgruppen vill gärna att hundägare som 
bor i området och rastar sina hundar på kvällarna, gör det 
inom skolområdet, eft ersom skadegörelser oft a sker under 
kvällstid. Kom gärna med tips och idéer på hur vi kan stoppa 
vandalismen. Kontakta Bjarne Holmquist eller Hossein 
Karbassi (Klostergårdsgruppens ordförande) på skolan, 046-
357194.

Hundägare får gärna ta kvällspromenaden runt skolan!



Gårdarna på Klostergården skapar 
sammanhållning och integration. 

Själv har jag bott här i 40 år nu. Jag 
minns hur jag satt på lekplatsen i 
Blidvädersvägen 6 och vaktade barn 
tillsammans med andra pappor och 
mammor, skåningar, norrlänningar, 
fi nnar och chilenare, när vår familj var i 
det skedet av livet. Som Zlatan berättar: 
”Det var gården som räknades, inte det 
land dina föräldrar kom ifrån.”
   Våra barn kunde gå ensamma till 
skolan eftersom den ligger nära och 
vägen dit är bilfri. De gick tillsammans 
med sina kamrater. Kontakten mellan 
vår skola och föräldrarna blev tät. 
Skolan blev en av Lunds bästa och 
hävdade sig i många sammanhang, 
inte minst som schackskola. Och 
efter skolan lekte barnen tillsammans 
i  parken och på gårdarna. Alla bodde 
nära.
   Nu är vi, som var unga föräldrar då, 
pensionärer. Vi kanske har fl yttat från 
ett av de lägre husen utan hiss till ett av 
höghusen med bekväm hiss och utsikt 
över slätten, Lund och Öresund. Vi 
går till vårt närcentrum, köper bröd 
av bagaren, äter ibland på pizzerian, 
bär hem det vi behöver från Coop och 
Netto,  lånar böcker och läser tidningen 
på biblioteket, sitter och njuter av solen 
på bänkarna i parken.

Höga hus möjliggör en park   
Genom att husen är höga och ligger 
tätt har det varit möjligt inte bara 
att anlägga en park, ett gemensamt 
grönområde för oss alla, utan också att 
skapa närhet till naturen, till Höje å och 
Sankt Larsparken.
   Eftersom vi är många har det också 
alltid funnits ett rikt föreningsliv 
i Klostergården. De politiska 
partierna har haft lokalföreningar, 
här  fi nns ABF och PRO, 
idrottsföreningar, konstgrupper, 
byalag,  bostadsrättsföreningar, 
hyresgästföreningar och mycket annat 
som fritidsverksamheten och byggleken. 
   Så är ju också vi de lundabor som 
har närmast till Källbybadet och 
Idrottsplatsen och Arenan med dess 
matcher och arrangemang. Och 
naturligtvis, till vår Vårdcentral i 
parken med dess team av läkare och 

Här i Klostergården
Av Gunnar Stensson,
ordförande i byalaget

PRO kräver Träff punkten tillbaka
Varför stängdes Träff punkten?
Klostergården är den av stadsdelarna 
i Lund som har fl est invånare. Trots 
det saknas det tråkigt nog en lokal 
där pensionärer och äldre personer 
kan träff as och umgås. Träff punkten 
som fanns på Vårvädersvägen 
stängdes till midsommaren 2012, och 
ingen ny lokal har ersatt den gamla.
Träff punkten var och är en helt 
perfekt lokal för olika aktiviteter. 
Där fi nns inga trappor och lokalerna 
är ljusa och trivsamma. Många äldre 
personer samlades där för att spela 
kort, fi ka och umgås. Alla behöver 
komma ut och få social samvaro, var 

skall de ta vägen nu? Åka färdtjänst 
till andra lokaler? Hoppa upp och 
ner på bussen? Fungerar det? Nej, 
det har vi svårt att tro eft ersom 
färdtjänsten enligt dagspressen inte 
fungerar, och dessutom kostar det 
pengar. Gratis bussresor har vi inte 
sett till ännu. De bara lovas och 
lovas! Alla pensionärer måste se över 
sina utgift er!

Låt oss få tillbaka Träff punkten, 
som även kommer att bli en perfekt 
lokal för PRO Söder-Kloster! Vi har 
program och samvaro för alla åldrar. 
Ge oss tillbaka lokalen!

PRO Söder-Kloster, Styrelsen

Klostergårdens byalag
Vårkalender
MÖTEN klockan 19 i ABF:s lokal, 
Sunnanväg 14
Måndagen 25 februari. Årsmöte
Måndagen 25 mars
Måndagen 27 maj

FÖRELÄSNING om Klostergårdens 
historia 14 mars (datumet kan ändras)

VALBORGSMÄSSOFIRANDE med  
Lunds allmänna sångförening, Röda 
Kapellet, kanske en danstrio samt tal och 
bål.

VANDRINGAR 
Söndagen 19 maj
Nya naturleder längs Höje å. Samling vid 
St Lars vårdcentral klockan 14.
Söndagen den 2 juni
Sankt Lars historia. Samling vid St Lars 
vårdcentral klockan 14.
Söndagen den 16 juni
Gökotta vid Höje å. Samling vid 
Källbybadets entré klockan 8.

sköterskor som är välbekanta för alla 
Klostergårdsbor.

Mitt tak är grannens golv
Vi tänker kanske inte så mycket på  
Klostergårdens ekonomiska hållbarhet. 
Men den är starkt bidragande till att 
det inte bara är bekvämt och trevligt 
att bo här, utan också billigt. Hyror 
och avgifter är låga. Lägenheterna 
i huskomplexen ligger vägg i vägg. 
Mitt tak är min grannes golv. Vi har 
fj ärrvärme. Vi har till och med lite 
geotermisk värme. Husen ligger nära 
varandra. Det innebär korta rör för 
vatten och avlopp, korta elledningar. 
Ekonomi.
   Närheten till centrum med skola, 
butiker, bibliotek, fritidsgård och 
församlingshem minskar behovet av bil. 
Det gör också de täta bussförbindelserna 
till stan. Får vi nu också en hållplats för 
pågatågen underlättas vårt pendlande 
till Malmö. Vi kan komma dit lika fort 
som vi kommer till Lunds universitet.

Byalaget har fl era vandringar i Klostergårdens omgivningar under våren

FO
TO

: P
E

R
 R

O
IJ

E
R



Det händer på Klostergården...
PÅ BIBLIOTEKET
Öppettider:
Mån 10-12 & 13-17, Tis 14-19, Ons 
stängt. Tors 14-19, Fre 10-13.
epost: biblioteket.klostergarden@lund.se
Tel 046-35 58 86

FÖR VUXNA
Programmen är kostnadsfria och alla är 
välkomna!
Tis 12 mars kl 19.00
”Skånska knektar och knektnamn” med 
Guno Hasko
Tis 16 april kl 19.00
”En inblick i framtidens 
diabetessjukvård” med Damon Tojjar

FÖR BARN
Programmen vänder sig främst till barn 
mellan 3-5 år om ej annat annat angivits.
*För  stora barngrupper behövs 
föranmälan, tel 35 58 86.
Fre  1 mars kl 9.30
”Hunden Rund och känslostormen”, 
rytmiksaga med Karin*
Fre 15 mars kl 9.30
Två Hoppiga sagor med Berit
Fre 12 april 9.30
”Den modiga lilla skräddaren” med 
Banditsagor*
Fre 26 april 9.30
”Hattstugan” diabildsaga med Berit

Bokcirkla med oss!
Det fi nns två bokcirklar på 
Klostergårdens bibliotek.  Vi träff as  
oft ast kl 19 första tisdagen i månaden. Vi 
bestämmer varje gång vad vi vill läsa till 
nästa. Vill du vara med? Ring 35 58 86 
eller bara kom.

Lena Fröderberg avliden
Föreningen Klostergårdskulturs 
(KLOK) ordförande Lena Fröderberg 
avled för en tid sedan till stor sorg 
för alla oss som kände henne. 
Klostergårdsområdet låg henne varmt 
om hjärtat. Hon var en verklig eldsjäl och 
en människa som var både nyfi ken och 
öppen för det som låg i tiden. Det var en 
väldig tillgång för  biblioteket. 
KLOK är en ideell vänförening som vill 
slå vakt om biblioteket på Klostergården 
som den naturliga träff punkten för 
klostergårdsbor i alla åldrar.

Berit Hedman

HELGEANDSKYRKAN
Församlingsläger
I maj åker vi på en minisemester då vi 
får tillfälle att umgås, göra aktiviteter 
tillsammans eller bara vara. Välkommen 
att följa med ensam eller med din familj, 
hur den än ser ut. Vi är på Tostarpsgården 
utanför Hässleholm pingsthelgen 24-26 
maj. Kostnad 250 kr/vuxen, 100 kr/barn. 
Barn under ett år gratis. max 600:- per 
familj.
Samåkning sker. Välkommen!
Info och anmälan: Ellinor Burman, 
Magnus Lindberg, Hanna Malmqvist
Tel 046 - 358812.

SINNESROMÄSSA, torsdagar kl 19.00
Vi inleder med fi ka från kl 18.00.
Sinnesromässan är en mötesplats, dit 
alla är välkomna med allt det vi bär 
med oss – glädje och sorg, hopp och 
förtvivlan, framgång och misslyckande, 
tro och tvivel. Sinnesromässan är en 
enkel gudstjänst med utgångspunkt i 
sinnesrobönens ord: 
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan, 
och förstånd att inse skillnaden.

KÖRER
Intresserad av att sjunga i kör?
Helgeandskören - blandad kör i alla 

PRO Söder-Kloster fi nns på 
Klostergården. Varje måndag är 
vi i ABF-lokalen på Sunnanväg 
14 A. Kom in till oss eller ring 
Eva 148264, så får du veta mer 
och kan få vårt program.
I vår kommer vi att ha Qigong 
och Sittgympa, 100 kr för 8 gånger.  
Vi besöker Gunillas surdegsbageri, 
SVT i Malmö, Citadellet i Landskrona, 
Önneköps Lanthandel och Arnolds 
Kannibalmuseum. Vårens utfärder går 
till Ven, Stenestads park, Karlskrona 
marinmuseum och en kanaltur i Malmö. 
Det kommer att bli olika cykelturer utan 
backar men med cykelhjälm. 
Vi vandrar i Skrylle, S:t Lars parken, på 

Järavallen och runt Källby dammar, fi kar 
och grillar vår medhavda korv.
I mars startar Eva en cirkel om Matens 
Historia. Är spettkakan svensk? Hur 
mycket svensk mat är egentligen svensk? 
Kom in och hämta programmet och gör 
det som du tycker verkar intressant och 
trevligt. Välkommen!

PRO Söder-Kloster
Styrelsen

åldrar, måndagar kl 18.30-20.30. 
Jubilatekören - damkör för något äldre,
onsdagar kl 18.15-20.15.
Ceciliakören - damkör för något yngre, 
torsdagar kl 18.30-20.30.
Gospelkören – blandad kör för alla 
åldrar, tisdagar 19.00-21.00.

Alla körer träff as i Helgeandsgården. 
Ring körledarna Larsåke Sjöstedt 
046-35 87 51 och Markus Lavesson 
(Gospelkören) 04-6358757  om du vill 
veta mer.

MUSIK I HELGEANDSKYRKAN
Lörd 9 mars kl 17, Dalby kammarkör
Lörd 23 mars kl 17, Sven Hernqvist, fl öjt, 
Larsåke Sjöstedt, piano
Lörd 6 april kl 17
Gospelkonsert, Helgeands gospelkör
Lörd 20 april kl 17, Markus Klint, piano
Sönd 21 april kl 16, Bobbie Big Band, 
Vincent Nilsson, trombone, Kjeld 
Lauritsen, hammondorgel. 

På utfl ykt
med PRO
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