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Nu byggs nya biblioteket och fritidsgården

och om ett år skall därute på det stora 
Klostergårdsfältet, där för endast tre år 
sedan säden och grödan vajade för vin-
den, minst 7000 människor vara bosatta. 
Bebyggelseområdet är nu helt inramat 
av gator och vägar, och ramen utgöres av 
Östanväg, Sunnanväg, Västanväg och 
Nordanväg. Det är tio fyrkanter med 
gårdskomplex som ska stå färdiga inom ett 
par år förutom socialinstitutets elevkårs 
byggnad.

   Fyrkanterna ska ju bestå av åttavå-
ningarshus åt norr och öster och tvåvå-
ningarshus åt söder och väster. Då man 
ser dessa fyrkanter kommer man osökt att 

tänka på familjen – far står i öster, mor i 
norr och pojken i väster och � ickan i söder, 
och dessa båda önskebarn håller varandra 
i händerna.
   Där blir lekgårdar mellan kvarteren, 
där blir parkeringshus och en massa öppna 
parkeringsplatser, där blir parkanlägg-
ning där berg- och dal-idén kommer att 
tillämpas – en nyhet för Lund – där blir 
a� ärscentrum, bank, post. Där blir vidare 
skolor som enligt den uppg jorda planen ska 
omfatta 23 klasser. Kyrka med � istående 
klockstapel skall byggas. Vidare blir det en 
� itidsgård med ungdomslokaler m.m.
   Fjärrvärmeverket som är byggt å Kloster-
gårdsområdet ska värma cirka 2000 lägen-
heter och är ett av landets � ämsta.”

Fortsättning � ån sidan ett

Torrlagd i tio år. Gunnar Stensson, byalagets ordförande, vill ha fontänen tillbaka.

   Ge oss tillbaka fontänen, Klostergårds-
fältets levande hjärta! 
När parken i Klostergården anlades ville 
man skapa ett naturområde med kul-
lar och dalsänkor, avgränsat från husen 
genom vallar med höga avenbokar. En 
mångfald träd skulle planteras: lönnar, 
popplar, lindar, askar, almar och ekar.
   Parkens mittpunkt och hjärta 
skulle vara en damm med en 
levande fontän omgiven av en 
äng med bänkar.
   Idag kan vi se resultatet. En böl-
jande park som, med sina höga 
träd är den vackraste i Lund. 
Snart kommer de gröna lövmas-
sorna ski$ a i gult, rött och brunt.
   Men en sak skämmer parken. 
För ett decennium sedan ströp 
kommunen fontänen och tor-
rlade dammen. I stället för ett 
levande vatten % ck vi en död betongplatta 
i parkens mitt!

   Nu, när Mötesplats Klostergården håller 
på att bli färdig måste också parken återfå 
sin forna skönhet! 
   Vi måste få tillbaka den spelande 
fontänen och det speglande vattnet där vi 
brukade samlas  under sommarkvällarna!

Gunnar Stensson

Renovera fontänen!

Sunnanväg 14. FOTO: Stadsarkivet

Provisoriet med 
fritidsgård i hyrda 
baracker blev en 
både trist och dyr-
bar affär för Lunds 
kommun
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Fontänen 1969. Pojkarna heter 
Mats Söderberg och Jonny Nilsson. 
FOTO: Sydsvenskan, R Grönwald.

Här spelade Tages, Shanes och Hep Stars. 

FOTO: Sydsvenskan, Rolf Olsson

Invigningen beräknas bli i februari.
Om den gamla fritidsgården skrev Jonny 
Ambrius, Ung i Lund 1950-79, Sportför-
laget 2005:
“Den nya stora fritidsgården blev 
ett Mecka för älskare av popmusik. 
Klostergården slog ut Pilegården/Club 

West och blev stället där de största 
svenska popbanden spelade. Utöver detta 
spelade givetvis alla de lokala lundaban-
den på Klostergårdens fritidsgård.”


