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Klostergårdens Byalag  

2014-09-29, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 
Protokoll/minnesanteckningar 
 

 

 

 

Närvarande: Gunnar Stensson, Magnus Hultgren, Sonja Kellerman, Gunvor Ekvall, Ann-Britt 

Hansson, Barbro Nilsson, Nilla Bolding, Gerd Westergren 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. 

1.4   Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

 

§  2  Rapporter  

2.1   Klostergårdsfesten blev - liksom tidigare år - ett mycket trevligt och välbesökt 

evenemang. Röda Kapellet inledde festen. KLOK medverkade med bokbord. 

Klostergårdskolan hade loppis till förmån för Syriens folk. Skolelever bjöd på 

orientalisk dans. En pop- och jazz-trio spelade. Brandkåren/räddningstjänsten 

medverkade. Det bjöds på både varm korv och afrikansk mat. Klostergårdsloppet 

samlade många deltagare och bland dem lottades en cykel ut. 

 

2.2   Byalagsvandringen, söndagen den 28 september, med temat ”St Lars under 2000-

talet”, samlade ett 15-tal deltagare. Byalagets ordförande, Gunnar Stensson, lät oss få 

jämföra Lunds Bevaringsplan för Sankt Lars med verkligheten. Vi fick ta del av den 

förtätning av bebyggelsen, som nu äger rum samt kunde också notera att biltrafiken i 

området ökat – även på en söndagseftermiddag.  

På byalagsmötet fortsatte diskussionen om Lunds ”Bevaringsplan för St Lars”, i vilken 

det bl.a. står, att… 

… byggnadsstilen skall bevaras, när St Lars förtätas 

… Östra Borggården skall byggnadsminnes-förklaras. 

... även Västra Borggården (Asylen) har stora kulturvärden. 

… karaktären av fredad park skall behållas. 

… asfalterade ytor bör minimeras. 

… det skall vara begränsad trafik och parkeringar skall vara utanför området. 

Men… vi hade ju dagen dessförinnan sett hur biltrafiken var livlig – även på en söndag. 

Bestämdes att vi skall vara uppmärksamma på hur väl bestämmelserna i 

Bevarandeplanen följs av ägaren, Hemsö. 

 

§  3  Servicebussen till St Lars vårdcentral 

Vi ser fram emot att vårt medborgarförslag angående servicebussarna, som skrivits av 

Barbro Nilsson och Gunnar Stensson, kommer att behandlas i kommunfullmäktige. 

 

§  4  Vi diskuterade – än en gång - Träffpunkten för de äldre på Mötesplats 

Klostergården och bestämde att vi skall hålla frågan levande. 
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§  5  Hjärt- och lungstartare i Klostergårdens Centrum 

Konstaterades att utplaceringen av hjärt- och lungstartare i Klostergårdens Centrum var 

förenat med vissa problem, men  Byalaget kommer att – tillsammans med Eric 

Andersson, huvudinstruktör i Hjärt- och Lungsjukas Förening – återuppta frågan om ev. 

medborgarförslag. 

 

§  7  Övriga frågor 

Det informerades om att St Lars Vårdcentral inbjuder klostergårdsbor över 75 år till 

Öppet Hus torsdagen den 9 oktober. Syftet är att informera om ”Äldremottagningen”.  

 

§  8  Mötet avslutas 

Mötet avslutades och ordföranden, Gunnar Stensson,  tackade för visat intresse.  

 

 

 

Mötessekreterare Mötesordförande/justerare  

 

 

_______________________ __________________________  

Marie Hegnelius Gunnar Stensson 

Telefon: 046-145109 Telefon: 046-133171  

 

 


