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Klostergårdens Byalag  

2015-01-26, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 

Protokoll/minnesanteckningar 
Närvarande: Gunnar Stensson, Jan Engvald, Annikki Nilsson, Magnus Hultgren, Sonja Kellerman, 

Gunvor Ekvall, Olle Ekstrand, Siw Andersson, Ingrid Petersson, Ann-Britt Hansson, Gerd 

Westergren, Ingar Kerstensson 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  Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 

1.4  Den föreslagna dagordningen – med några tillägg - godkändes. 

 

§ 2  ”Syndaflodspromenaden” 

Söndagen den 18 januari ledde Gunnar Stensson en vandring längs Höje Å från 

järnvägsbron i väster fram till Malmövägen i öster. Det var 26 personer som deltog i 

vandringen. Det var en mycket intressant och ganska strapatsrik vandring, cirka två 

timmar lång. Även om vattennivån inte var så hög som den varit några veckor 

dessförinnan, så såg vi de tydliga spår som översvämningarna lämnat efter sig. (Se Jan 

Engvalds foton på Byalagets hemsida, klostergardens-byalag.se!) Vi såg på det område 

som Kunskapskolan vill förvandla till en parkeringsplats och vi oroades över den 

ständigt ökande arealen av hårdgjorda platser i Sankt Lars-parken. 

Kontakt knöts med representanter för Höje Ås åråd. En kontakt, som ordförande Gunnar 

Stensson kommer att ansvara för. 

 

§ 3  Samarbete med Skånska Möllor 

Föreningen Skånska Möllor har kontaktat Byalaget och önskar samarbete.  

Vi beslutade att ordförande Gunnar Stensson, kassör Magnus Hultgren och webb-

avsvarige Jan Engvald, skall vara Byalagets representanter i Skånska Möllor.  

Vi beslutade att Klostergårdens Byalag skall betala medlemsavgifter för dem i 

föreningen Skånska Möllor. 

 

§ 4  Skrivarcirkeln/Haikuverkstaden  

Ett andra möte har hållits i vår haiku/skrivarcirkel under Barbro Nilssons ledning. Elva 

personer är medlemmar i gruppen och ytterligare tre personer har anmält, att de är 

intresserade av medlemskap. 

(Läs mer om verksamheten i föregående protokoll.)  

 

§ 5  Rastvän – för ökad vuxennärvaro i skolan 

Marie Hegnelius, byalagets kontaktperson med Rädda Barnen/Ingela Schånberg, 

lämnade rapport om ett första möte på Klostergårdskolan. Ett nytt möte skall hållas 

torsdagen den 12 februari, då utbildningen av rastvänner skall påbörjas. 

(Läs mer om verksamheten i föregående protokoll.) 

 

§ 6  Fontänen/ plaskdammen på Klostergården.  

Konstaterades att vårt medborgarförslag om reparation och igångsättande av 

fontänen/plaskdammen har gett resultat och nu repareras dammen för att vara klar till 

sommaren. 

 

§ 7  Förberedelser inför årsmötet. 

Sedvanliga förberedelser inför årsmötet, måndagen den 16 februari, vidtogs. 
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§ 8  Övriga frågor 

Flera frågor – bl.a. de två nerlagda apoteken, Träffpunkten och servicebussen - 

diskuterades, varav de flesta kommer att behandlas på kommande möten och finnas med 

i den verksamhetsplan inför verksamhetsåret 2015, som ordförande Gunnar Stensson 

kommer att föreslå årsmötet. 

 

§ 9  Mötet avslutas 

Mötet avslutades och ordföranden, Gunnar Stensson, tackade för visat intresse.  

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare  

 

 

_______________________ __________________________  

Marie Hegnelius Gunnar Stensson 

Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171  

 

 


