
Klostergårdens Byalag 
2012-08-20

Protokoll/minnesanteckningar

Närvarande: Gunnar Stensson, Kerstin Gunnarsson, Annikki Nilsson, Olle 
Ekstrand och Marie Hegnelius

§  1   Mötets öppnande Ordföranden, Gunnar Stensson, öppnade mötet och
Marie Hegnelius utsågs till att föra 
protokoll/minnesanteckningar.

         
§  2   Föregående mötes protokoll Protokollet fanns inte tillgängligt från föregående möte, dvs 

2012-05-21, men det kommer att presenteras, justeras och 
fastställas vid septembermötet.
För övrigt bestämdes följande angående hanteringen av 
protokoll/minnesanteckningar: Protokollen skall undertecknas 
av ordförande och sekreterare och därefter skickas till 
webbansvarige Jan Engvald samt slutjusteras och fastställas på 
nästkommande möte.

§  3   Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes, men några punkter 
tillkom och några bytte plats under mötets gång.

§  4   Rapporter a) Klostergårdskolans fotbollsplan har under sommaren 
renoverats och är snart färdigställd.
b) Klostergårdsskolans elevantal har ökats med 30 elever, från 
220 elever till 250.
c) Ett nytt apotek skall öppnas i Klostergårdens Centrum 
måndagen den 3 september.
d) Byggandet av ”Mötesplats Klostergården” skall påbörjas i 
september. Det kommer nog att dröja ett par år, innan det blir 
klart.
e) Dammen/fontänen kommer inte att bli klar i år, först år 2013.
f) Bostadsbyggandet vid Arenan har blivit uppskjutet, kommer 
att påbörjas år 2014.
g) Meddelades att stadsdelsbiblioteket i Järnåkra är 
nedläggningsdrabbat.
h) Byalagsvandringen söndagen den 19 augusti gick till 
Flackarp. Sex personer deltog i vandringen. Gunnar Stensson 
hade mycket att berätta om Flackarps by, bl.a. att byn hade 
bestått av 13 gårdar år 1810, men att greve Wachtmeister, som 
ägde marken lät riva gårdarna och den lilla kyrkan, byggd 1160, 
för att få sammanhängande stora jordbruksytor.
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§  5   Klostergårdsgruppen Ordförande rapporterade från Klostergårdsgruppens möte den 
16 augusti och berättade att den pensionerade SDS-journalisten 
Per Roijer har åtagit sig att ansvara för Klostergårdsbladet.

§  6   Planering inför hösten Byalagsmöten skall äga rum den 10 september, den 22 oktober 
och den 26 november samt byalagsvandringar  den 16 september 
(OBS! ändrat datum), den 21 oktober och den 25 november.

Vidare fastslogs att höstfesten skall äga rum lördagen  den 22 
september, kl 11 – 15. Röda Kapellet skall inleda festligheterna.
Det skall hyras ut loppisbord och anordnas ponnyridning och 
musiklärare Bo Riborgs trio skall spela i Centrum. Charlotte 
Edim skall tillfrågas om matservering och solidaritetsföreningar 
om utställningar/försäljning.

Det föreslogs att Karin Svensson Smith skulle tillfrågas om hon 
kunde hålla föredrag om kommunens miljösatsning och/eller om 
järnvägsutbyggnaden och hur den påverkar oss på 
Klostergården. Föreslaget datum: onsdagen den 17 oktober. 
Det uttalades även önskemål om att byalaget skall anordna två 
föreläsningar om året, en på våren och en på hösten.

§  7   Övrigt Vid de byalagsmöten då det serveras kaffe/the och kaffebröd 
skall priset vara 5 kronor, vilket skall gå till byalagskassan, 
liksom den ”tjuga” gör, som betalas vid byalagsvandringarna.

§  8   Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare

_______________________
Marie Hegnelius

Mötesordförande

_______________________
Gunnar Stensson
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