Klostergårdens Byalag
2014-02-17, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar
Närvarande:
Gunnar Stensson, Magnus Hultgren, Jan Engvald, Annikki Nilsson, Nilla Bolding, Kerstin
Gunnarsson, Sonja Kellerman, Gunvor Ekvall, Olle Ekstrand, Ann-Britt Hansson 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 Föregående mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.
1.4 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Årsmöte enligt särskild dagordning
Se protokoll, fört vid årsmöte, måndagen den 17 februari, år 2014.

§ 3 Träffpunkten
Gunnar Stensson redogjorde för de svar Byalaget och PRO fått angående Träffpunkten på
Klostergården: ”Fem frågor till de politiska partierna i Lund från PRO och Klostergårdens Byalag”.
Ordföranden gick igenom svaren från DV och V. Svar har också inkommit från Miljöpartiet.
Alla svar ligger på och kommer att läggas ut på Byalagets hemsida.
Det nya stadsdelsbiblioteket/fritidsgården, Mötesplats Klostergården, kommer att invigas den 29
mars. Det konstaterades, att byggnaden inte är riktigt bra ur handikappsynpunkt, t.ex. finns det
endast en handikapptoalett och hissen verkar vara för liten för att rymma handikappfordon.
Mötet tillsatte en arbetsgrupp, som skall undersöka dessa frågor närmare. Arbetsgruppen består av
Nilla Bolding, Sonja Kellerman och Magnus Hultgren (sammankallande).

§ 4 Ny- och ombyggnad i Klostergården och Sankt Lars
Gunnar Stensson redogjorde för om- och nybyggnadsplaner i Klostergården och Sankt Larsområdet. I korthet:
Klostergårdens idrottsplats håller nu på att byggas om. Vallarna tas bort/flyttas, fjärrvärmeledningar
grävs ner och byggandet av ett 16-våningshus förbereds.
I Sankt Lars-parken bygger Peab tre bostadsrättshus.

§ 5 Höje Å
Risken för översvämningar i nutid och framtid diskuterades.
Olle Ekstrand berättade om samarbetsorganet Höje Vattenvård och han utsågs att ta kontakt med
Cecilia Backe (kommunekolog) för ett eventuellt allmänt möte i denna fråga.
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§ 6 Klostergårdsbladet
Deadline för Klostergårdsbladet är dagens datum. Jan Engvald åtog sig att kontakta Per Roijer, så
att Jans artikel om Nätverket för Solceller kommer med i detta nummer.

§ 7 Övrigt
Gunnar Stensson rapporterade om Kommunfullmäktiges behandling av vårt medborgarförslag om
solceller. Trots avslag var fullmäktige positiv till att installera solceller på Mötesplats Klostergården
i framtiden.

§ 8 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

_______________________

__________________________

Marie Hegnelius
Telefon: 046-145109

Gunnar Stensson
Telefon: 046-133171
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