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Varje onsdag morgon övar 
Marianne Johansson och 
hennes kursdeltagare Line-
dance på fritidsgården. Nu 
� yttar de till Mötesplatsen.
Klostergården är fantastiskt!

Mötesplats
Kloster-
gården 
Fritidsgård 
bibliotek
i samma 
byggnad

PRO-are känner 
sig bedragna.
                          Sidan 4

I månadsski" et februari-
mars öppnar nya Mötesplats 
Klostergården. Fritidsgård och 
bibliotek blir ett. Den o#  ciella 
invigningen äger rum lördagen 
den 29 mars.

Den gamla fritidsgården på Kloster- 
gården revs 2005, och beslut om att 
bygga en ny har dragit ut på tiden i nära 
tio år. Olika placeringar har diskuterats. 
Från början skulle bygglekplatsen, som 
nu är nedlagd, � ytta med. Tankar fanns 
på att placera både ny fritidsgård och 
byggis bakom a� ärscentrat, där fontänen 
ligger. (Fontänen renoveras i vår.)

Men planer på bygglekplats övergavs 
och Mötesplatsen � ck sin nuvarande 
placering vid kyrkplanen. Tomten är trång, 

och därför har man byggt på höjden. 

Mötesplats Klostergården är till för 
alla, men är inte planerad för de allra 
bräckligaste pensionärerna. I ett sent 

skede beslöt sig Lunds kommun för att 
stänga det som kallas Trä� punkten på 
Vårvädersvägen. Trä� punkten är till 
för gamla som o� a är upptagna av sin 
hemhjälp på förmiddagarna. 

Vård- och omsorgsförvaltningen deltog 
inte i projekteringen av det nya huset. 
Det ansvariga kommunalrådet svarade 
långt om länge på protesterna mot 
stängningen av Trä� punkten genom 
att hänvisa de gamla till nya Mötesplats 
Klostergården, men bara under två 

förmiddagar (!) i veckan. Mer � nns inte 
plats för.

Det har resulterat i ett pensionärsuppror 
från PRO. Lund måste öppna Trä� -
punkten igen. Läs de gamlas upprop på 
sidan 4. Det är bråttom, skriver de, vi har 
inte många år kvar att leva. 

Per Roijer

Det nya biblioteket har ingång från planen framför kyrkan. Hyllorna är låga för att passa barn.

Klostergårdsbladet stöds av
Coop Klostergården, Netto, 
Klostergårdens apotek,
Pizzeria Klostergården, 
Jackpotbutiken Klosterblomman, 
Klostergårdens Konditori.

Generösa Klostergårdsbor
Den 29 november arrangerade Kloster-

gårdsgruppen på initiativ av Helgeands 
församling ett klädloppis för att samla in 
pengar till Filippinerna. Klostergårdsborna 
bidrog med så mycket � na saker att för-
säljning plus lotteri och auktion gav 22 000 
kr till Rädda Barnen att översändas till 
Filippinerna.
Det blev massor av kläder över, och när 
Institutionen för Mellanösterns språk 
gjorde en insamling av varma kläder att 
skickas till � yktingläger runt Syriens 
gränser bidrog vi med sju stora säckar med 
varma barn- och vuxenkläder och en halv 
säck mjuka leksaksdjur. Ett varmt tack. 

Klostergårdsgruppen
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Här är nya Mötesplatsen

Bibliotek till vänster med ingång från torget. Fritidsgård en halvtrappa upp till höger samt i bottenplanet, ingång från hu-
sets baksida.

Klostergårdens bibliotek har 
varit stängt under hela januari 

och februari. Tre bibliotekarier har 
tillsammans sett över bibliotekets hela 
bestånd. Barnlitteratur för 
mellanåldern har delats in i 
genrer för att göra det mer 
lättillgängligt för barnen, 
och hyllornas höjd är 
speciellt anpassade för barn.

Det ska också bli lättare 
för små barn att hitta sina 
bilderboksfavoriter genom 
att vi använder bildsymboler 
för de allra mest populära 
� gurerna, som Alfons. 

För de vuxna blir det en 
”feelgood” hylla, och deckare 
och spänning kommer 
att få ett gemensamt 
utrymme. Noveller och 
korta berättelser får en mer 
framträdande plats. 

Under våren kommer vi att ha Babygrupp 
och barnprogram för hemmavarande 
föräldrar och barn. Vi har inte hunnit boka 
något vuxenprogram för våren men hoppas 
snart kunna dra igång med det. 

Här på Klostergården � nns stödföreningen 
KLOK (Klostergårdskultur) som vi gärna 
samarbetar med vad gäller vuxenprogram. 
KLOK planerar att till    hösten – om inte 
förr – ordna trä� ar med aktuella författare. 

Gå gärna in på det nya biblioteket och 
anmäl dig som medlem i föreningen; 
avgi� en är 100 kronor. Då medverkar du 
till att göra biblioteket till en kulturell 

medelpunkt i stadsdelen. Ordförande i 
KLOK är Gertrud Pettersson.

Vi hoppas på många nya besökare som 
engagerar sig så att vi tillsammans utvecklar 

Klostergårdens bibliotek och fritid. 
Välkomna!

Berit Hedman

Klostergårdens fritidsgård bedriver 
öppen verksamhet e� ermiddagar 

och kvällar. På e� ermiddagar är årskurs 
4 och äldre välkomna. På kvällarna 
är årskurs 7 och äldre välkomna. 
E� er påsklovet V.13 är även årskurs 6 
välkomna på kvällarna. 

Ett av fritidsgårdens mål är att de 
som kommer till fritidsgården ska bli 
delaktiga i verksamheten. Vi är därför 
alltid ny� kna på vad våra besökare har för 
önskemål och behov. 

Fritidsgårdens öppettider.
Mån-Fre 14.00-17.30
Tis-Tor 18.00-21.00
Fre 18.00-23.00
På lov och studiedagar kan öppettiderna 

variera.

För barn på Biblioteket
Tors 13 mars kl 10.00 ”BOOM” med 
Bandit-teatern. För barn 3-5 år.
Tors 27 mars kl 10.00 Film för barn 3-5 
år
Tors 10 april kl 10.00 ”Nils Holgerssons 
resa” med Dockteater Speldosan.
Tors 24 april kl 10.00 ”Tummelisa” med 
Sagofén Isadora. För barn 2-4 år

För 0-1 år & deras föräldrar:
Följande måndagar Babygrupp kl 10.30: 
17 mars, 31 mars, 14 april. 

Tel till biblioteket 046-35 58 86

FritidsgårdenKlostergårdens biblioteks" lial

Fritidsgården är inte bara till för ungdomar. Här är det 
vuxna som spelar seriespel i bordshockey FOTO PER ROIJER

Berit Hedman, Hanna Enarsson och Frida 
Carlgren är  bibliotekarier. Leif  Rosén är 
platschef  på Mötesplats Klostergården.

Bibliotekets öppettider
Månd  10 – 17
Tisd     10 – 19
Onsd   10 – 15
Torsd   10 – 17
Fred      10 – 13



Nästan 
alla går
i för-
skole-
klass

Samling för en sångstund i förskoleklassen på Vindspelet.

F
örskoleklassen är en frivillig 
skolform som styrs av ”Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011” (Lgr11).

Förskoleklassen utgör en länk mellan 
förskolan och den obligatoriska 
grundskolan.

Elever kan börja förskoleklass i augusti 
det år man fyller sex år.

Nästan alla barn går i förskoleklass.

I förskoleklassen arbetar vi i första 
hand med individ- och gruppstärkande 
övningar. Eleverna ska känna sig 
trygga med både den nya miljön, 
nya klasskompisar och personalen på 
skolan. Utan trygghet är all annan 

skolverksamhet bortkastad.

Vi arbetar mycket med sång, dans, lekar 
och samarbetsövningar. Förutom det lär 
sig barnen alfabetet – hur bokstäverna 
låter, rim och ramsor, och så småningom 
att skriva. Si� ror, att koppla si� ra till 
antal, matematiska begrepp som plus och 
minus, att kunna se mönster. Bild och 
form ingår också och sist men inte minst 
lek och spel i olika former.

En stor skillnad som driver på barnens 
utveckling i förskoleklassen är att de – 
från att i förskolan kanske ha�  en eller 
två jämnåriga kompisar – plötsligt har 
fyrtiofem kompisar i samma ålder. Barn 
lär oerhört mycket av varandra.

Förskoleklassen är en integrerad del av 
Klostergårdsskolan. 

Internationella 
veckan
Första veckan i juni har Klostergårds-

skolan sin årliga internationella vecka. 
Veckan innehåller intressanta före-
drag, roliga aktiviteter och många 
fantastiska uppträdanden.
Under hela veckan är du välkommen 

till Klostergårdsskolan, särskild 
torsdagen den 5 juni då programmet 
innehåller karnevalståg, lotteri, 
elevuppträdanden och matservering 
från jordens alla hörn. 

Två av tre 
sexåringar på 
Klostergården går 
på Vindspelet på 
Klostergårdsskolan. 
Personalen är fyra 
förskollärare och en 
$ itidspedagog.

Många Klostergårdsbor minns honom, 
den vänlige polacken som brukade 

sitta utanför Rabban  på sommarkvällarna 
under 2000-talets första årtionde. Många 
pratade med honom, Jan Kunicki.

Framför mig har jag hans diktsamling 
”Det är enkelt att leva”, utgiven 1977 på 
Cavefors förlag. Jans liv var aldrig enkelt. 
Han växte  upp under kriget: ”Det var feb-
ruari 1945. Jag är ute vid husets ena vinkel, 
trä� as av ett splitter.” Han var sex år då.

I mitten av 60-talet kom han till Sverige. 
Att vara invandrad polsk poet var inte 
lätt. Han skriver: ”om igen bostadslös. Jag 
har varit bostadslös 1966, 1969, 1972, 

1974, 1976.”

Men nu var han en erkänd författare. 
Ett av de största ögonblicken i hans liv var 
när han stod och läste dikter tillsam-
mans med Göran Sonnevi under ett stort 
solidaritetsmöte för Vietnam i stadsbib-
liotekets hörsal.

När Café Ariman hade öppnat blev han 
stamgäst under ett par årtionden, alltid 
beredd att samtala med alla. Han var 
passionerat # lmintresserad och under 
90-talet medlem i studenternas # lmcirkel. 
Filmerna visades på söndagskvällarna på 
Kino. Han brukade sitta hemma hos oss  
och prata om # lmen han såg förra veckan 

och # lmen han skulle se på kvällen.  Sedan 
tog han bussen upp till stan. Han hatade 
våld och beslöt plötsligt att aldrig mer gå 
på bio. 

I fortsättningen bodde han permanent 
på Gråvädersvägen och lämnade 
Klostergården alltmer sällan. Han tyckte 
om att sitta under träden utanför Rabban, 
kanske för att han kände gemenskap med 
de invandrare som o� a handlade där.

Vänner från många håll samlades vid 
hans begravning i maj 2008.

Gunnar Stensson

Under träden vid Rabban satt en poet
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2012 förlorade vi vår Trä� punkt 
i Klostergården. De styrande 
politikerna lade ner den för att 
spara pengar.
Men Allianspartierna lovade att vi skulle 

få en ny och mycket bättre Trä� punkt i 
Mötesplats Klostergården, när den var 
färdig.
I den gamla Trä� punkten kunde vi 

samlas för att umgås, spela kort, sy, dricka 
ka� e, sjunga och få olika slags service 
som fotvård, sittgympa, reparation av 
rollatorer och viss sjukvård. Ibland kom 
någon underhållare eller tjänsteman 
med samhällsinformation. Det var 
öppet alla vardagar från klockan nio 
på morgonen. Vi kunde komma och 
gå som vi ville under dagen. Vackra 
sommare� ermiddagar � ck vi ka� e med 
bullar och kakor i den vackra trädgården.

Vi saknade den gamla Trä� punkten, 
men hade stora förväntningar på 
den nya som vi såg växa fram vid 
torget mellan Helgeandsgården och 
Klostergårdsskolan.

Därför blev besvikelsen mycket stor 
när vi � ck veta att den nya Trä� punkten 
bara skulle bli en sorts Mini-trä� punkt, 
en inhyrd lokal i Kultur- och 
Fritidsförvaltningens hus, öppen endast 
två förmiddagar i veckan, om den inte 
behövs för andra ändamål. Där saknas 
riktigt kök, toalett och handikappshiss. 
Den ska inte ha egen personal utan någon 
ska komma från de andra Trä� punkterna.

I Klostergården bor mer än tusen 
pensionärer varav � er än hundra är över 
åttio år. Äldst är en kvinna som nyss fyllt 
97 och som varit tvungen att sitta hemma 
de senaste två åren sedan den gamla 
Trä� punkten lades ner.

Inför kommunalvalet 2014 vill vi ställa 
följande frågor till kommunens politiska 
partier.

1. Är ni villiga att satsa på en ny 
Trä� punkt som är öppen alla vardagar 
från 9 till 16 och är utrustad på samma 
sätt som den tidigare var?

2. Hur snabbt kan detta ske? (Den 
gamla lokalen är fortfarande tom, och 
vi har inte många år kvar att leva).  A) 
Hösten 2014?   B) Våren 2015?  C) 
Hösten 2015?

3. Klostergården är ett stort och växande 
bostadsområde. Under 2014 kommer 
många nya lägenheter byggas mellan 
Klostergården och Arenan. Planerar ni 
att bygga nya Trä� punkter i området när 
behoven växer?

4. Det är viktigt att hemtjänsten håller 
hög kvalitet och är väl samordnad med 
Trä� punktsverksamheten. Planerar 
ni att öka kommunens satsning på 
hemtjänsten?

5. Det händer att äldre går ner i vikt 
på grund av otillräcklig eller dålig 
näring. Kan ni tänka er att erbjuda 
lunchmåltider, antingen i den framtida 
Trä� punktslokalen eller på en privat 
lokal som Klostergårdens Pizzeria?

Det är valår i år. Vi kommer noga att 
studera de inkomna svaren. Även ett 
uteblivet svar på någon av frågorna kan 
utgöra ett tydligt svar. Vi kommer att 
hålla ögonen på hur lö� ena infrias under 
den kommande mandatperioden.

Torsten Norrman
Ordförande i PRO söder, Klostergården 

Gunnar Stensson
Ordförande i Klostergårdens Byalag                                                                                                    

Klostergårdens byalag
Byalagsmöte följande måndagar kl 19: 17 
mars, 14 april, 19 maj, 9 juni, 25 augusti.
Onsd 30 april: Valborgs� rande
Sönd 18 maj: Vandring. Tema: Kvarnar 
vid Höje å.
Sönd 8 juni : Vandring. Tema: Sankt Lars 
till år 1920.
Sönd 21 sep: Höstfest på Klosterg.

PRO Söder-Kloster
Arrangerar vandringar i egen takt med 
korvgrillning, studiecirklar, studiebesök. 
Utfärder med egna bilar och samåkning 
samt i vår resor till Glasriket och 
Holland.
Studiecirklar i samarbete med ABF Mitt 
Skåne i deras lokal på Klostergården i 
hörnet av Sunnanväg 14H. Tel 046-14 
82 64 eller 0768-526 380. Ämnen under 
våren bl a qigong, bridge, skånska mord 
och pensionssystemet.

Kyrkan
Lördagskonsert 22 mars, 5 april kl 17.

Sopplunch varje torsdag 12.15, däre� er 
Caféprogram kl 13: 6 mars: Kyrka på 
teckenspråk; 13 mars Iona community; 
20 mars Hebreerbrevet; 27 mars 
Frälsargestalten i min koptiska text; 
3 april Musikunderhållning; 10 april 
Klostergården i maktens skugga.

Odlingslotten Källan; Internationellt 
forum; middagsbön månd—fred kl 12, 
kvällsmässa onsd kl 20.30, sinnesromässa 
torsd kl 19, högmässa sönd kl 11.

Ungdomsverksamhet; babyrytmik; körer.

LKF positivt till solceller
På Norra Fäladen driver LKF ett  
ett pilotprojekt med solceller. Om det 
utfaller väl ska det bli � er installationer, 
troligen i samband med att man reno-
verar fastigheter. Det berättar LKF-
chefen Håkan Ekelund för Kloster-
gårdens solcellsnätverk. Om hyresgäster 
vill ha egna solceller beslutas det från fall 
men i positiv anda.

Jan Engvald,solcellsnatverk@xje.se

Urval av kalendarier

Sex partier har svarat: MP, DV, V, S, C och FP. Alla utlovar framtida trä� punkts-
verksamhet av hög kvalitet. Oppositionspartierna är mest positiva. Ann-Margreth 
Olsson (S) satsar på ”en välfungerande Trä� punkt på Klostergården som upplevs ännu 
bättre än den gamla.” Hon säger också att det är viktigt att ta chansen att använda den 
lokal som redan � nns. Den skulle kunna fungera som ett viktigt komplement till den 
nya Mötesplatsen. Naturligtvis tar vi i detta så fort vi kan e� er en valseger, säger hon. 
    PRO Söder och Byalaget påpekar att en fungerande Trä� punkt måste � nnas 
senast vårterminen 2015, vilket uppnås om man hyr den tidigare trä� punktslokalen. 
Tove Klette, FP, erkänner att ”den korta nyttjandetiden (tisdag och torsdag kl 9 
till 13) är olycklig.”  Mest konkreta är John Lager och Lars Bergwall, C: ”Fungerar 
inte samarbetet med Kultur och Fritid tillfredsställande så måste vi ta fram nya och 
ändamålsenliga lokaler till halvårsski� et 2015.”

Öppna Trä� punkten igen!
Fem frågor till de politiska partierna

Så svarade partierna

KLOSTERGÅRDSGRUPPEN är 
en ideell samarbetsorganisation för grupper, 
föreningar, boende, byalag, skola, bibliotek, 
församling  m # , med mål att % ämja förståelse 
mellan de boende och arbeta för kulturell 
utveckling av Klostergården. Ordförande 
är Hossein Karbassi, hossein.karbassi@utb.
lund.se. 
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