Klostergårdens Byalag
2016-04-25, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/Minnesanteckningar
Närvarande: Ordförande Gunnar Stensson, vice ordförande Kerstin Gunnarsson,
arkivarie/webbmaster Jan Engvald samt Ragnar Andersson, Birgitta Borafia,
Gunvor Ekvall, Ann-Britt Hansson, Marie Hegnelius, Bertil Johansson,
Gunnar Järvstad, Sonja Kellerman, Ingrid Pettersson, Ove Sandell och Gerd
Westergren
§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.
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Valborg i Sankt Larsparken
2.1 Polistillstånd: Ordföranden har, som vanligt, sökt och betalat polistillstånd
i god tid, men på grund av omorganisation inom polisväsendet har vi ännu
inte fått tillståndet oss till handa.
2.2 Som vanligt blir det en värmande brasa, Röda Kapellet musicerar,
Lunds Allmänna Sångförening sjunger de välkända vårsångerna och
Karin Stensson står för vårtalet (uppläst av Erika Stensson).
Valborgsfirandet börjar kl 18.30, utanför Sankt Lars vårdcentral.
§ 3 Rapport från söndagsvandringen
På Klostergårdens kyrktorg samlades 17 personer och fler personer anslöt
sig under vandringens gång, så vi blev väl ett drygt 20-tal som deltog
i den ca två timmar långa vandringen. Tyvärr kunde vår webbansvarige,
Jan Engvald, inte – som vanligt - filma vår vandring och lägga upp filmen
på vår hemsida.
Vi fick under vandringens gång ta del av kommunala planer för…
… Klostergårdsstationens placering,
… utformningen av gång- och cykeltunneln vid Nordanväg,
… den ev. bebyggelsen på Korpens fotbollsplaner,
… den ev. vägförlängningen av Sunnanväg.
-----------------Byalagets ”Stationsgrupp”, bestående av Gunnar Stensson, Jan Engvald,
Magnus Hultgren, Birgitta Boafia och Gunnar Järvstad, skall fortsätta att
delta i Trafikverkets samrådsmöten.
-----------------§ 4 Sommarvandring
Söndagen den 5 juni skall vi ha en sommarvandring till Flackarps mölla.
Samling utanför Vårdcentralen Sankt Lars, kl 14.00
§ 5 Midsommarfirande
Fritidsnämnden sätter upp en midsommarstång vid plaskdammen.
Birgitta Borafia har kontaktat en dragspelare och Kerstin Gunnarsson
organiserar danslekarna.

§ 6 1. Ekonomi. 2.Byalagets organisation. 3.”Reklambladet”
6.1 Eftersom kassören, Magnus Hultgren, inte var närvarande bordlades frågan om
Byalagets ekonomi.
6.2 Vi har, alltsedan Byalaget bildades, haft en form av beslutsfattande stormöten.
Nästa gång, måndagen den 23 maj, skall vi först ha ett allmänt möte. Det skall
följas av ett styrelsemöte.
6.3 Birgitta Borafia har gjort ett ”reklamblad” för Byalaget. Det konstaterades att
det var välkomnande och upplysande.
§ 7 Långfilm från Klostergården
Ordföranden berättade om en ny långfilm från Klostergården. I det sammanhanget
påpekades och rekommenderades även de filmer, som finns på vår hemsida och
som Jan Engvald spelat in under byalagsvandringarna och i andra byalagssammanhang.
§ 8 Övriga frågor
8.1 Ragnar Andersson, som varit delaktig/ansvarig för Klostergårdsparken,
föreslog att vi – vid tillfälle – skulle göra en promenad i parken tillsammans
med en landskapsarkitekt.
8.2 Diskuterades behovet av toaletter i anslutning till dammen.
8.3 Bertil Johansson åtog sig att på Valborgsmässoaftonen dela ut vårt nygjorda
”reklamblad” i Klostergårdens Centrum kl 14-16 och på kvällen vid valborgsfirandet i Sankt Lars-parken.
§ 9 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande/justerare

-----------------------------Marie Hegnelius
m.hegnelius@gmail.com

-----------------------------------Gunnar Stensson
gstensson@hotmail.com

