Klostergårdens Byalag
2015-10-19, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar
Närvarande: Ann-Britt Hansson, Colette Benyamine, Eva Lagervall, Gerd Westergren, Gunnar
Stensson, Gunvor Arrhén, Gunvor Ekvall, Ingrid Pettersson, Jan Engvald, Kristian Samppa, Marie
Hegnelius, Ove Sandell, Sonja Ekman, 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 förelåg inte.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Utvärdering av Klostergårdsdagen
Det konstaterades att det – även i år - blev en lyckad Klostergårddag.
Röda Kapellet och Bo Riborgs jazzgrupp spelade. Gospelkören sjöng.
Klostergårdsloppet lockade många deltagare och en cykel lottades ut bland deltagarna.
Polisens och Brandkårens information och visningar var mycket populära.
Visning av kyrkan, KLOKs bokloppis och den afrikanska maten var också uppskattade
inslag.
§ 3 Rapport från Klostergårdsgruppens möte, den 13 oktober
Gunnar Stensson och Ingrid Pettersson lämnade rapport:
Klostergårdsgruppen firar femårsjubileum i höst och Cecilia Lindblom gav återblickar
ur gruppens historia.
Ingela Schånberg rapporterade om Rädda Barnens aktiviteter på skolan.
Utvärdering av Klostergårdsdagen gjordes.
§ 4 Rapport från Haiku-gruppen
Marie Hegnelius lämnade rapport:
Måndagen den 23 november skall haikugruppmedlemmen Karin Stensson, tillsammans
med poeten Jonas Rasmusson, läsa sina dikter interfolierade av toner från Saxdax.
Det är ett arrangemang i Mötesplats Klostergårdens samarbete med KLOK.
§ 5 Rapport från byalagsvandringen, den 18 november
Gunnar Stensson, Byalagets ordförande, ledde vandringen och han berättade om den
eventuella kommande fyrspårsutbyggnaden, Klostergårdsstationen, bostadsutbyggnaden
på båda sidor om spåret.
Även den historiska bakgrunden till Klostergården presenterades. Vandringen och vad
Gunnar berättade filmades av vår webbmaster Jan Engvald och den finns utlagd på vår
hemsida: klostergardens-byalag.se Det går också bra, att – helt enkelt – googla:
Klostergårdens Byalag.
§ 6 Fontänen – mötesplats under sommaren
Vi i Byalaget är glada över att vi fick gehör för vårt medborgarförslag för ett par år
sedan och att vi nu återigen har en fungerande fontän som vi klostergårdsboende kan
samlas kring på sommaren. Vi beslutade att lägga fram ett nytt medborgarförslag om
byggande av en musikestrad vid och utplacering av bänkar runt dammen. Ordföranden
åtog sig att – vid nästa möte - ge förslag på text till detta medborgarförslag.
§ 7/8 Träffpunkten (vi saknar) och Apoteket (vi saknar) diskuterades.
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§ 9 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och påminde om att nästa möte blei den 16 november.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

_______________________

__________________________

Marie Hegnelius
Telefon: 046-145109

Gunnar Stensson
Telefon: 046-133171

m.hegnelius@gmail.com

gstensson@hotmail.com
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