Klostergårdens Byalag
2015-04-13, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar
Närvarande: Gunnar Stensson, Magnus Hultgren, Jan Engvald, Kerstin Gunnarsson, Annikki
Nilsson, Sonja Kellerman, Gunvor Ekvall, Ann-Britt Hansson, Gerd Westergren, Ingrid Petersson,
Barbro Nilsson, Ove Sandell, Olle Ekstrand 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 Järnvägsstation i Klostergården
Söndagen den 12 april, dagen före detta byalagsmöte, ledde Gunnar Stensson en
vandring i det område, där Klostergårdens kommande järnvägsstation kan komma att
placeras. Det var en blåsig och småkall dag. Likväl deltog 34 personer i den cirka två
timmar länga vandringen.
Flera gamla klostergårdsboende kom ihåg att det en gång fanns en järnvägshållplats på
den plats, där tunneln nu finns. Den hållplatsen behövdes, när på 1970-talet ca 3000
personer arbetade på Åkerlund och Rausing. På 1980-talet var det cirka 2000 personer,
som arbetade i detta industriområde och idag är det endast cirka 300 stycken.
Hållplatsen hette Källbymölla (någon trodde, att den hette Höjebromölla).
Det påpekades, att vi står inför stora förändringar, när spårområdet skall utvidgas och
omfatta ytterligare ett spår. Det beräknas ta sju år och bli klart 2022.
Det har utlysts en internationell arkitekttävlan med anledning av den ut- och
ombyggnad, som Klostergårds-området nu står inför.
Jan Engvald filmade vandringen och filmen finns utlagd på vår hemsida,
www.klostergardes-byalag.se
§ 3 Rapport om mötet med Föreningen Skånska Möllor
Den 23 mars var några av Klostergårdens byalagsmedlemmar med på ett möte som
hölls av Flackarps Byförening, som nu har hand om Flackarps Mölla. .
Klostergårdens Byalag kommer att anordna en sommarmarsch till Flackarps Mölla med
musik av Röda Kapellet. Marschen är planerad till söndagen den 7 juni och skall från
utgå från Vårdcentral Sankt Lars.
Jan Engvald har lagt ut information om Flackarps Mölla på vår hemsida.
§ 4 Skrivarcirkeln/Haiku-Verkstaden
Barbro Nilsson informerade om Haiku-Verkstadens tredje sammankomst och
konstaterade att verksamheten fortsätter att växa och att alltfler vill vara med i haikugruppem. Nästa möte blir onsdagen den 6 maj.
§ 5 Förberedelser inför Valborgsfirandet
Beslutades vid förra byalagsmötet, måndagen den 16 mars, att firandet skall ske på
sedvanligt sätt - i samverkan med Klostergårdsgruppen och därmed också
Klostergårdskolan - med valborgsmässobål i Sankt Lars-parken, tal till våren av Karin
Stensson, musik av Röda Kapellet och sång av Lunds allmänna sångförening.
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§ 6 Rapport från Klostergårdsgruppens möte den 25 mars
Ingrid Petersson lämnade en utförlig rapport:
6.1 Fritidspedagog Hossein informerade om ett flertal Rädda Barnen-projekt på
Klostergårdskolan.
6.2 Den 10 mars var journalisten Katja Wagner inbjuden till Klostergårdskolan för att
berätta om nätmobbning för både föräldrar och elever.
6.3 Ett läxhjälpsprojekt är på gång.
6.4 Nu är det fem stycken rastvänner, som turas om att finnas på skolgården, när
eleverna har lunchrast.
5.5 Ingela Schånberg från Rädda Barnen kommer att informera om barnfattigdomen
vid ett senare tillfälle.
5.6 Valborgsmässofirandets program fastställdes och elever från Klostergårdskolan
kommer att sälja korv och dricka.
5.7 Fritidspedagog Leif Rosén berättade, att Klostergårdens Mötesplats skall vara
öppen hela kvällen på Valbogsmässoafton.
5.8 Den Internationella Veckan skall äga rum 1 – 5 juni.
5.9 Annikki Nilsson skall – vid klassbesök – berätta om hur det var att komma till
Sverige som finskt krigsbarn på 1940 talet.
5.10 Ann-Kristin Fast skall berätta om hur det år att vara synskadad och ha ledarhund
till hjälp.
5.11 Sofia Burman, Helgeandskyrkan, skall berätta om ”Iman möter barn”.
5.12 Den 24 maj skall det, enligt Leif Rosén, eventuellt vara invigning av kyrktorget.
5.13 Den 7 juni skall marschen till Flackarps Mölla äga rum.
5.14 Den 20 september skall det vara Klostergårdsfest. Mer information kommer
senare.
5.15 Den 20 maj, kl 17.00, skall det vara ett nytt möte i Klostergårdsgruppen.
§ 7 Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden, Gunnar Stensson, tackade för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

_______________________
Marie Hegnelius
Telefon: 046-145109
m.hegnelius@gmail.com

__________________________
Gunnar Stensson
Telefon: 046-133171
gstensson@hotmail.com
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