Klostergårdens Byalag
2014-08-25, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande: Gunnar Stensson, Jan Engvald, Annikki Nilsson, Ann-Britt Hansson, Sonja
Kellerman, Gunvor Ekvall, Barbro Nilsson, Astrid Eriksson, Nilla Bolding, Ulla Sandell, Ove
Sandell, Gerd Westergren, Eric Andersson, Malena Kjellstrand och Marie Hegnelius.

§ 1
1.1
1.2
1.3
1.4

Mötets öppnande och formalia
Ordförande Gunnar Stensson öppnade mötet.
Marie Hegnelius utsågs till att föra protokoll/minnesanteckningar.
Protokoll från föregående möte saknades.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Rapporter om utvecklingen sedan i våras
2.1 Konstaterades att vårt medborgarförslag angående öppnandet av plaskdammen,
som varit avstängd i ca 15 år, har blivit godkänt. Alltså kommer dammen –
förhoppningsvis - att vara i funktion nästa sommar.
2.2 Även vårt medborgarförslag angående servicebussarna, som skrivits av Barbro
Nilsson och Gunnar Stensson, kommer att behandlas i kommunfullmäktige.
Barbro Nilsson har i två år kämpat för att återfå en servicebuss på Klostergården, så att
områdets många äldre - drygt 1 200 klostergårdsboende är i pensionsåldern, därav är ca
130 personer över 80 år - kan åka buss till vårdcentralen på Sankt Lars.
2.3 Promenadvägen, ”Gröna Stråket”, mellan de gamla koloniområdena, som ligger
längs med järnvägsspåret, och idrottsplanerna håller på att ersättas med en infartsväg till
Arenans baksida och en parkeringsplats för tung trafik anläggs bakom Arenan. Arbetet
är i full gång.
2.4 Det s.k. Arenahuset håller på att byggas och kommer att innehålla 450 lägenheter.
§ 3 Förberedelser inför Klostergårdsfesten, söndagen den21 sptember
Festen förbereds av Klostergårdsgruppen och kommer att äga rum dagen efter
Kulturnatten. Även i år kommer en cykel att lottas ut bland dem som går/springer
Klostergårdsrundan. Nilla Bolding åtog sig att fråga om Kyrkan kan stå för
ponnyridningens kostnader.
§ 4 Klostergårdsbladet
Klostergårdsbladet har hitintills utkommit med 9 nummer, men gör ett uppehåll i
utgivningen under hösten.
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§ 5 Hjärt- och lungstartare i kommunens bibliotek
Eric Andersson, huvudinstruktör i Hjärt- och Lungsjukas Förening, informerade om att
hjärtstartare finns i COOPs butik och att han har utbildat personal i några av butikerna i
Centrum. Konstaterades att det finns behov av hjärtstartare på kommunens bibliotek.
Beslutades att Eric Andersson och Gunnar Stensson - vid Byalagets nästa möte,
måndagen den 29 september - skall presentera underlag till ett medborgarförslag om
hjärtstartares utplacering i kommunens bibliotek.
§ 6 Tider för möten och vandringar
Beslutades att verksamhetsårets återstående möten skall äga rum i
ABFs lokal, Sunnanväg 14, kl. 19.00 måndagarna 29 september, 27 oktober, 24
november och 19 januari samt att årsmötet skall hållas den 16 februari.
Beslutades att höstens två vandringar skall äga rum 1) söndagen den 28 september,
kl.14. Samling vid Vårdcentralen. Vandringens tema: ”Sankt Lars under 2000-talet”.
2) söndagen den 26 oktober, kl 14. Samling vid Källbybadets entré. Vandringens tema:
”Den nära vildmarken”.
§ 7 Övriga frågor
Diskussioner och samtal fördes. Beslutades, på förslag av Ulla Sandell, att Byalaget
skall verka för att det blir en bättre belysning på Klostergårdens gång- och cykelvägar.
Det behövs - i synnerhet – i kvarteret Solglittret.
§ 8 Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

_______________________
Marie Hegnelius
Telefon: 046-145109

__________________________
Gunnar Stensson
Telefon: 046-133171
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