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Klostergården � rar 50 år

Klostergården byggdes från väster till öster. Längst bak i bilden syns Socionomhuset som byggdes som studentbostäder till Socialhög-
skolans föregångare, Socialinstitutet.  

Ibland hörs marschmusik 
från Sankt Larsparken. Det 
är Hemvärnets Orkester som 
övar sig i att marschera och 
spela. 
Klostergården är fantastiskt!

Ponnyridning 11 – 14
Röda Kapellet spelar 11.30 
Klostergårdsloppet startar 12
Servering av mat 13
New York Dance 14
Poptrion B.O.O.S 14.30

Prisutdelning 15
Biblioteket visar Utställ-
ningen om Klostergårdens 
historia 11 –15
Festligheterna avslutas ca 16

Höstfest 
söndag 22 september

1964
Nu  byggs det! 
”Inom våra landamären här på 

Klostergårdsområdet är det liv och rörelse 
hela dagarna. Där hörs slagen � ån bygg-
nadssnickarnas hammare, där hörs det 
dova bullret � ån cementvibratorerna, 
där rasslar traktor- och lastbilsfororna 
bort med de uppgrävda schaktmassorna i 
långa rader och där syns armarna � ån den 
hundrahövdade byggnadskran-skogen röra 
sig hit och dit under arbetet med att ly� a 
byggnadsmaterialet på rätt plats.

   Ja, faktum är att den nya staden stadigt 
och målmedvetet börjar växa sig allt större 

Ur Skånska Dagbladet den 17 december 
1964. Av Martin Tärnfors.

Coop Klostergården öppet dagligen från 7 till 22
Apoteket i Klostergårdens centrum, vard 10 – 18. lörd 10 – 15
Pizzeria Klostergården – Tapas Restaurang
Jackpot-butiken Klosterblomman, Klostergårdens Konditori, KG Market på 
Tordönsvägen samt Löplabbet i Lund.

Klostergårdsfesten stöds av 

Fortsättning nästa sida

   År 1959 fattade kommunfullmäktige i Lund beslutet att bygga bostäder i 
Klostergården. 1960 revs gårdsbyggnaderna vid nuvarande Gråvädersvägen. 
   De storslagna och i detalj genomarbetade planerna ritades av arkitekterna Carl 
Grandinson, Birger Gustavsson och Curt Strelenert. 1962 var planeringen färdig, och 
i oktober började man bygga. Det är idag 51 år sedan.
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