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Klostergårdens Byalag  

2015-05-25, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 

Protokoll/minnesanteckningar 
 

Närvarande: Gunnar Stensson, Jan Engvald, Gunvor Ekvall,  

Ove Sandell, Olle Ekstrand och Marie Hegnelius. 

(Sekreterarens kommentar: Ovanligt få deltagare p.gr.a.  

föreningsstämma i brf Ljungelden, Lunds största brf.) 

 

§ 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 godkändes. 

 

§ 2  Om valborgsfirandet 

Firandet skedde 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.  

Foton finns, som vanligt, på vår hemsida www.klostergardens-byalag.se 

 

§ 3  Rapport från Klostergårdsgruppens möte den 20 maj 

Ingrid Petersson, som inte var närvarande på detta byalagsmöte, utan på Ljungeldens 

föreningsstämma, hade lämnat en utförlig skriftlig rapport, som lästes upp – och 

kommenterades av - ordförande Gunnar  Stensson, som i egenskap av Byalagets 

ordförande alltid är med på Klostergårdsgruppens möte. 

3.1  På grund av sjukdom och andra orsaker var endast sju personer närvarande. 

3.2  Ingela Schånberg, Rädda Barnen, informerade om barnfattigdomen i Lund. 

Barnfattigdomen beror oftast på att…  

… föräldrarna är arbetslösa 

… många kvinnor är ensamstående med barn 

… föräldrarna studerar 

3.3  Rädda Barnen och Klostergårdskolan anordnar den 14 juni en familjeutfärdtill 

Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. 30 barn med föräldrar har visat intresse för denna 

utfärd.Byalaget uttryckte stor respekt för detta initiativ. 

3.4   Kyrktorget invigs den 24 maj kl 12.15 med tal, sång och musik. 

3.5  Det kommer att vara sommarcafé på kyrktorget varje torsdag, om vädret tillåter, 

från den 4 juni till den 20 augusti. 

 

§ 4  Klostergårdsbladet 

Nytt nummer av Klostergårdsnladet utkommer i början av september och då som webb-

tidning. En smärre upplaga trycks upp av skolan. Kostergårdsbladet skrivs av Per Roijer 

och byalagsordförande Gunnar Stensson medverkar med artiklar. Klostergårdsbladet 

.kan läsas på Byalagets hemsida, där vår webb-ansvarige JanEngvald publicerar dem. 

 

§ 5  Skrivarcirkeln/Haiku-Verkstaden  

Barbro Nilsson var inte närvarande, så Marie Hegnelius berättade om Haiku-

Verkstadens fjärde sammankomst och konstaterade att verksamheten fortsätter att växa. 

Vid sammankomsten, onsdagen den 6 juni, hade ytterligare två personer anslutit sig till 

gruppen.  

 

 

 



 

2 

 

§ 6  Klostergårdsskolans Internationella vecka 

Klostergårdskolans sedvanliga Internationella vecka äger i år rum vecka 28, 1 – 5 juni. 

4.1  Annikki Nilsson skall – vid klassbesök under måndagen den 1 juni – berätta om hur 

det var att komma till Sverige som finskt krigsbarn på 1940 talet. 

4.2  Ann-Kristin Fast skall berätta om hur det är att vara synskadad och ha ledarhund till 

hjälp. 

4.3  Det blir gymnastik utomhus varje morgon klockan 08.30 

4.4  Den sedvanliga internationella paraden äger rum den 5 juni, då det även är 

loppmarknad på skolan.  

 

§ 7  Uttåg i sommarhagen 

Söndagen den 7 juni görs en promenad till Flackarps Mölla. Röda Kapellet går i täten 

och spelar som gamla tiders blåsorkester. Samling vid Sankt Lars vårdcentral kl 14.00. 

 

§ 8  Övriga frågor 

8.1 Ett av Klostergårdens byalags medborgarförslag har nu förverkligats och 

plaskdammen invigs fredagen den 12 juni klockan 13.30 av Lena Fällström, vice 

ordförande i Tekniska nämnden. Lunds kommun bjuder på förtäring och det blir sång av 

Klostergårdskolans elever. Reningen av dammens vatten sker genom att nytt vatten fylls 

på genom fontänen och sedan rinner det ut genom dagvattenbrunnen. 

I byalaget finns många idéer om hur gräsplanen runt dammen kan användas. Jan 

Engvald föreslår, att en grillhäll skall sättas upp. Ulla Sandell har tidigare föreslagit, att 

det skall vara olika musikarrangemang där och att de skall annonseras i Sommar-Lunds 

program.  

8.2  Olle Ekstrand föreslog, att vi skall bevaka och agera, när busslinjerna läggs om, så 

att vi får behålla den sträckning som buss 1 nu har. Frågan skall tas upp till hösten. 

8.3 Det beslutades, att detta möte skulle vara vårens sista och att nästa möte blir 

måndagen den 24 augusti. 

 

§ 9  Mötet avslutas 

Mötet avslutades och ordföranden, Gunnar Stensson, önskade alla byalagsmedlemmar 

en bra sommar. 

 

  

 

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare  

 

 

_______________________ __________________________  

Marie Hegnelius Gunnar Stensson 

Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171  

m.hegnelius@gmail.com gstensson@hotmail.com 
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