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Klostergårdens Byalag  

2014-03-17, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 
Protokoll/minnesanteckningar 
 

 

Närvarande: Gunnar Stensson, Jan Engvald, Magnus Hultgren, Einar Hulting, Annikki Nilsson, 

Kerstin Gunnarsson, Ann-Britt Hansson, Sonja Kellerman, Ingrid Pettersson, Gunvor Ekvall, 

Birgitta Frostin, Barbro Nilsson, Niklas Hallgren, Ingar Kerstensson, Ninni Dahlbäck, Olle 

Ekstrand och Marie Hegnelius. 

 

 

§  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 godkändes och lades till handlingarna. 

1.4 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

 

§  2   Kompletterande årsmöte enligt särskild dagordning 

Se protokoll, fört vid kompletterande årsmöte, måndagen den 17 mars, 2014. 

 

 

§  3  Rapporter 

 

3.1 Gunnar Stensson och Magnus Hultgren rapporterade från Klostergårdsgruppens 

samordningsmöte den 13 mars och de diskussioner som förts angående 

Valborgsmässofirandet, onsdagen den 30 april, och invigningen av Mötesplats 

Klostergården, lördagen den 29 mars. Det rapporterades att Klostergårdsbladet 

utkommer i slutet av mars, men det konstaterades att Jan Engvalds artikel om Nätverket 

för Solceller inte kommer med i detta nummer. 

 

3.2 Arbetsgruppen, bestående av Nilla Bolding, Sonja Kellerman och Magnus Hultgren 

(sammankallande), som arbetar med anpassningen för funktionshindrade i Mötesplats 

Klostergården meddelade, att de kommer att börja sitt arbete, när Mötesplats 

Klostergården öppnats. 

 

 

§  4  Klostergårdsbladet  

Vår/mars-numret av Klostergårdsbladet kommer att finansieras och distribueras av 

Lunds kommun. 

 

 

§  5  Planering av firandet av Valborgsmässoaftonen 

Beslutades att firandet skall ske på traditionellt sätt d.v.s. med valborgsmässobål i Sankt 

Lars-parken, manskören kommer att sjunga kl 19.30. Röda Kapellet skall medverka och 

Karin Stensson kommer att hålla ”Talet till Våren”. Klass 5 på Klostergårdskolan skall 

servera korv med bröd. Ordförande Gunnar Stensson kommer att söka polistillstånd. 

 

 

§  6  Fontänen på Klostergården skall renoveras 

Några byalagsmedlemmar har – för några månader sedan – lämnat in ett 

medborgarförslag till Kommunfullmäktige om att fontänen på Klostergården bör 

renoveras. Gunnar Stensson kunde meddela att så kommer att ske. 
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§  7   Övrigt 

 

7.1 Höje Å  

I anledning av det föregående mötets diskussion angående risken för översvämningar i 

Höje Å lämnade Olle Ekstrand rapport om de kontakter han haft med Cecilia Backe 

(kommunekolog), Jonas Johansson och Anna Olsson samt de organisationer som 

samverkar angående Höje Å. Olle Ekstrand informerade om Höje Å Vattenråd 

(hemsida: hojea.se, konsult: Ekologgruppen i Landskrona), Vatteninformationssystem 

Sverige (VISS) och Va syd (kontaktperson: Lars Öström) och berättade att det hävdas 

från ansvarigt håll att kontrollen av Höje Å är bättre än tidigare p.gr.a. samarbetet – 

genom Höje Å Vattenråd - mellan kommunerna längs Höje Å. 

 

7.2 Den indragna servicebussen på Klostergården 

Barbro Nilsson informerade om sitt arbete för att vi skall få ha kvar vår servicebuss, 

linje 11, mellan klostergårdsområdet (Vårvädersvägen/Tordönsvägen/Gråvädersvägen) 

och Sankt Lars vårdcentral. Bodil Nilsson har skrivit insändare och brev till politiker i 

servicenämnd, teknisk nämnd och socialnämnd, men det var endast ett fåtal svarade. Vi 

beslutade, att Barbro Nilsson och byalagets ordförande, Gunnar Stensson, skall ha 

fortsatt kontakt i denna fråga samt att vi eventuellt skall ha ett offentligt möte i denna 

fråga. Vi kommer att fortsätta våra diskussioner på byalagsmötet måndagen den 14 

april. 

 

§  8   Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare  

 

 

_______________________ __________________________  

Marie Hegnelius Gunnar Stensson 

Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171  


