
Klostergårdens Byalag 
2015-11-16, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande: Ann-Britt Hansson, Annikki Nilsson, Gunnar Stensson, Gunvor Ekvall, Ingrid 
Pettersson, Jan Engvald, Kristian Samppa, Magnus Hultgren, Marie Hegnelius, Olle Ekstrand och 
Sonja Kellerman 

§ 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 förelåg inte.
1.4  Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2  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.

§ 3.1  Rapport från föreningsmöte på Flackarps mölla (i september)
Gunnar Stensson och Ingrid Pettersson lämnade rapport:
Föreningen hade i september 39 betalande medlemmar. 
Under sommaren har det varit 6 cafékvällar. De har varit välbesökta.
Gunnar Stensson, Klostergårdens Byalags ordförande, har anordnat vandring till möllan 
med Röda Kapellet i spetsen.
Föreningen skall söka bidrag under 2016 för att bl.a. få råd att reparera möllan.
Under hösten har det varit två inbrott och dörren har blivit förstörd.
§ 3.2  Flackarps Mölla bjuder på adventskaffe
Beslutades att Gunnar leder en byalagsvandring till möllan för dem som vill dricka 
adventskaffe, söndagen den 29 november.

 
§ 4  Trafikverkets uppstartsmöte för arbetsgrupper…
… gällande järnvägsutbyggnaden mellan Lund-Flackarp med tillhörande tågstation äger
rum den 7 december kl 18 på Sparbanken Arena.
Alla intresserade är välkomna. Gunnar Stensson, Jan Engvald och Magnus Hultgren 
meddelade, att de kommer att gå på mötet.

§ 5  Medborgarförslaget undertecknades
Vi beslutade på förra byalagsmötet, att vi skulle lägga fram ett medborgarförslag om 
byggande av en musikestrad vid och utplacering av bänkar runt dammen. Ordföranden 
presenterade förslag till text. Medborgarförslaget undertecknades.
Texten bifogas (pappers)protokollet.

§ 6  Byalagets nya konto-nummer
Kassören, Magnus Hultgren, meddelade att Klostergårdens Byalag har ett nytt konto:
8313-9   534017047-0
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(8313-9 är clearing-nummer för Sparbanken Skåne)

§ 7  Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och vi bestämde att årets sista möte skall äga rum den 14 
december.

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare

_______________________ __________________________

Marie Hegnelius Gunnar Stensson
Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171

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