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Klostergårdens Byalag  

2014-05-19, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 
Protokoll/minnesanteckningar 
 

 

 

 

Närvarande: Gunnar Stensson, Jan Engvald, Magnus Hultgren, Ann-Britt Hansson, Sonja 

Kellerman, Gunvor Ekvall, Barbro Nilsson, Olle Ekstrand, Leif Franzén 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 lästes upp och godkändes. 

1.4   Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

 

§  2   Servicebuss 11 och Träffpunkten 

 

2.1    Barbro Nilsson har i två år kämpat för att återfå buss 11, den indragna 

servicebussen på Klostergården. Frågan har diskuterats under två tidigare byalagsmöten 

och det har konstaterats att många äldre och handikappade har svårt att åka med de stora 

bussarna. Dessutom är det ett mycket stort problem, att man inte kan åka buss till 

vårdcentralen på Sankt Lars, vilket innebär att många tvingats byta vårdcentral. 

Beslutades att Barbro Nilsson får i uppdrag att skriva ett förslag till ett medborgar-

förslag till nästa byalagsmöte den 9 juni. Vi kan då diskutera det, anta det och skicka det 

till Kommunfullmäktige. 

 

2.2    Det är ett stort missnöje på Klostergården med den nya Träffpunkten på 

Mötesplats Klostergården, eftersom den enbart är öppen två dagar i veckan, tisdag och 

torsdag, och då endast klockan 09.00 - 13.00.  

Beslutades att Gunnar Stensson får i uppdrag att skriva ett förslag till ett medborgar-

förslag till nästa byalagsmöte den 9 juni. Vi kan då diskutera det, anta det och skicka det 

till Kommunfullmäktige 

 

 

§  3  ”Gröna stråket”  

Ordföranden informerade om att promenadvägen längs järnvägen, bakom idrotts-

platserna, kommer att bli infartsväg till Arenans baksida och att en parkeringsplats för 

tung trafik anläggs bakom Arenan. 

 

 

§  4  Ny cykelbana och nya byggen 

Ordföranden informerade, att en cykelbana håller på att anläggas längs Sankt Larsvägen 

och att där också skall byggas hus. Peab och HSB har också startat nya byggen i Sankt 

Lars-parken. 
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§  5  Rapporter   

 

5.1   Det traditionella valborgsmässofirandet, med brasa i Sankt Lars-parken, blev en 

succé även i år. Konstaterades att allt fler klostergårdsbor och även andra lundabor 

söker sig till vårt valborgsmässofirande och det beräknades att nästan 1000 personer 

deltog i firandet. Byalagets ordförande, Gunnar Stensson, höll välkomsttalet, Röda 

Kappellet spelade och Lunds Allmänna Sångförening sjöng. Talet till våren hölls av 

Karin Stensson.  

Beslutades att betala Lunds Allmänna Sångförening 1500 kronor för dess medverkan. 

 

5.2   Byalagsvandringen, ”kvarnvandringen”, den 18 maj ägde rum i regn och rusk. 

Likväl samlades fem personer och genomförde den. Marie Hegnelius rapporterade att 

byalagsvandringen - som vanligt - leddes av Gunnar Stensson och att han hade berättat 

om tragiska historiska händelser, visat nästan igenvuxna stigar till platser där det legat 

byggnader och ”vattenkvarnar”. Vandringen avslutades vid Flackarps mölla. Det var en 

intressant och spännande byalagsvandring. 

 

5.3   Magnus Hultgren rapporterade från Klostergårdsgruppens möte den 5 maj. Mötet 

hade huvudsakligen handlat om Klostergårdskolans Internationella Vecka, som äger 

rum fr.o.m. måndagen den 2 juni t.o.m. torsdagen den 5 juni. Karnevalståget kommer att 

avgå vid 13-tiden på torsdagen.  

 

5.4   Rapporterades att Klostergårdens Höstfest skall äga rum söndagen den 21 

september. 

Beslutades att ge kassören Magnus Hultgren i uppdrag att ta kontakt med Lunds 

kommun för att söka bidrag till Höstfesten, 2000 kronor till Röda Kappellet.  

 

 

§  7   Övrigt/Mötet avslutas 

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och tackade för visat 

intresse.  

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare  

 

 

_______________________ __________________________  

Marie Hegnelius Gunnar Stensson 

Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171  


