Klostergårdens Byalag
2015-02-16, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar
Närvarande: Gunnar Stensson, Magnus Hultgren, Jan Engvald, Annikki Nilsson, Kerstin
Gunnarsson, Nilla Bolding, Sonja Kellerman, Gunvor Ekvall, Olle Ekstrand, Ann-Britt Hansson,
Gerd Westergren, Ingrid Pettersson, Birgitta Frostin, Barbro Nilsson 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 godkändes och lades till handlingarna.
Den föreslagna dagordningen – med några tillägg - godkändes.

§ 2 Årsmötesförhandlingar enl särskild dagordning
innehållande ett Konstituerande möte
§ 3 Samarbete med Skånska Möllor
Ordförande Gunnar Stensson, kassör Magnus Hultgren och webb-ansvarige Jan
Engvald har - enligt tidigare byalagsbeslut - blivit medlemmar i föreningen Skånska
Möllor. Gunnar Stensson informerade att Byalaget kan ställa upp med visning av
Flackarps Mölla i olika sammanhang samt att Lunds turistbyrå kunde kontaktas i
samband med visningarna. Magnus Hultgren informerade om att han har åtagit sig att ha
tillsyn över möllan ca var 14:e dag samt att åta sig gräsklippning.
§ 4 Skrivarcirkeln/Haikuverkstaden
Barbro Nilsson informerade om Haiku-gruppens verksamhet och konstaterade att
gruppen fortsätter att växa. Grupper träffas första onsdagen i varje månad och leds –
enligt Svenska HaikuSällskapets rekommendationer till uppläggning av
sammankomsterna – av Barbro Nilsson. Gunnar Stensson och Marie Hegnelius ansvarar
för kontakterna med ABF. Nästa möte blir den onsdagen den 4:e mars.
§ 5 Rastvän – för ökad vuxennärvaro i skolan
Ingrid Pettersson, som ställt upp som Rastvän på Klostergårdskolan, informerade från
Rastväns-projektets senaste möte. Närvarande på mötet var två personer från Rädda
Barnen, tre representanter för Klostergårdskolan samt tre personer/seniorer från
Klostergården.
Ingrid Petterson berättade, att man som Rastvän skall förbinda sig att ställa upp ca ett år,
en gång – eller ett par ggr - i veckan och två timmar per gång (under lunchtid).
Vidare… Klostergårdskolan (elever i klass 1-6/ålder 6-12 år) har 280 elever, ca 60% av
dem har utländsk bakgrund. Personalen består av 40 personer.
Av Rastvännerna krävs sekretess och de skall visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. Nästa möte blir den 26:e februari.
§ 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.
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§ 7 Övriga frågor
Flera frågor – bl.a. de två nerlagda apoteken, Träffpunkten och servicebussen diskuterades, varav de flesta kommer att behandlas på kommande .
§ 8 Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden, Gunnar Stensson, tackade för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

_______________________
Marie Hegnelius
Telefon: 046-145109

__________________________
Gunnar Stensson
Telefon: 046-133171
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