Klostergårdens Byalag
2015-08-24, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar
Närvarande: Ann-Britt Hansson, Annikki Nilsson, Barbro Nilsson, Gunnar Stensson, Gunvor
Ekvall, Ingrid Petersson, Jan Engvald, Karin Berggren, Kristian Samppa, Marie Hegnelius, Nilla
Bolding, Ninni Dahlbäck och Sonja Kellerman
§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 godkändes.

§ 2 Rapporter
2.1 Apoteket
Det kommer inom kort att öppnas ett nytt apotek i Klostergårdens Centrum.
2.2 Träffpumkten
Det arbetas på att finna en ny lokal för Träffpunkt Klostergården, eftersom den
nuvarande träffpunkten i Mötesplats Klostergården endast är öppen tisdagar och
torsdagar, klockan 09.00 – 13.00.
2.3 Plaskdammen
Vi i byalaget är glada över, att vårt medborgarförslag resulterat i den trivselskapande
plaskdammen, men vi konstaterade att det behövs flera bänkar, gärna placerade i trädens
skugga.
Marie Hegnelius berättade, att många unga föräldrapar, vars småbarn nu återigen kan
plaska omkring i dammen, har framfört tack till Klostergårdens Byalag, för att vi sett till
att plaskdammen kommit tillbaka.
2.4 ”Muddringspromenaden”
Söndagen den 23 augusti gjordes en intressant byalagsvandring för att följa Höje å och
se vilka förändringar muddringen av ån i juli månad inneburit. Vi iakttog också den
snabba förändringen av St Lars-parken, som orsakas av de stora byggnadsprojekt som
HSB, PEAB och Riksbyggen håller på att färdigställa.
Vår webb-ansvarige Jan Engvald videodokumenterade vandringen. Filmen kan ses på
vår hemsida, www.klostergardens-byalag.se ”Muddrings- och byggprojektsvandring
vid Höje å”.
2.5 Flackarps Mölla
På hemsidan finns också bilder från byalagets sommarpromenad till Flackarps mölla, då
Röda Kapellets blåsorkester gick i täten och spelade.
2.6 Nedmontering av kraftledning
En av de två kraftledningarna, väster om järnvägen, kommer att nedmonteras.
§ 3 Klostergårdsbladet och Klostergårdsgruppen
Klostergårdsbladet beräknas utkomma ett par veckor före Klostergårdens Höstfest.
Detta nummer, liksom tidigare nummer, har vår webbansvarige Jan Engvald lagt ut på
byalagets hemsida
Klostergårdsgruppen skall träffas – på Klostergårdskolan - onsdagen den 26 september
klockan 17.30. Representanter för Klostergårdens Byalag är ordförande Gunnar
Stensson, kassör Magnus Hultgren, Annikki Nilsson och Ingrid Petersson.
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§ 4 Jazzkonsert
Söndagen den 30 augusti, klockan 19, inbjuder byalaget alla klostergårdsboende till
grönområdet runt plaskdammen. På programmet står ”Water Music i skymningen” och
det blir Duo Bricol (Bo Riborg, kontrabas och gitarr, samt Carl-Henrik Olsson, piano)
som skall spela lättlyssnad jazz och en del annat.
§ 5 Klostergårdsfesten
Klostergårdsfesren/Höstfesten, söndagen den 20 september, diskuterades. Nästa
byalagsmöte, måndagen den 14 september, kommer att ha en punkt på dagordningen
angående festen.
§ 6 Haiku-gruppen
Barbro Nilsson rapporterade.
Haiku-Verkstaden skall ha sin första höstsammankomst den 2 september.
§ 7 Klostergårdskolans Internationella Vecka
Annikki Nilsson rapporterade.
Annikki har – under den Internationella Veckan - besökt flera klasser i
Klostergårdskolan och berättat om hur det var att komma till Sverige som finskt
krigsbarn år1942. Under tiden 1939 – 1944 kom 80 000 finska ensamkommande
flyktingbarn till Sverige.
§ 8 Rädda Barnens Rastvänsprojekt
Ingrid Petersson, som är med i Rädda Barnens Rastvänsprojekt på Klostergårdskolan,
berättade för nytillkomna byalagsmedlemmar vad projektet handlar om:
Vuxennärvaro under raster, huvudsakligen under middagsraster. Två stycken rastvänner
går två gånger i veckan, under en och en halv timmes tid, omkring på skolgården och
finns till hands för eleverna (åk 1 – 6), samtalar med dem och stöttar dem, som behöver
stöd.
§ 8 Byalagsvandring
Söndagen den 13 september klockan 14 planeras en byalagsvandring.
OBS! Sekreterarens tillägg: I skrivande stund konstateras att vandringen är inställd!
§ 9 Mötet avslutas
Påmindes om att nästa möte blir måndagen den 14 september klockan 19.
Mötet avslutades och ordföranden, Gunnar Stensson, tackade för aktivt deltagande.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

_______________________

__________________________

Marie Hegnelius
Telefon: 046-145109

Gunnar Stensson
Telefon: 046-133171

m.hegnelius@gmail.com

gstensson@hotmail.com

2

