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Klostergårdens Byalag  

2014-10-27, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 

Protokoll/minnesanteckningar 
 

 

 

 

Närvarande: Gunnar Stensson, Annikki Nilsson, Sonja Kellerman, Gunvor Ekvall,  

Barbro Nilsson, Gerd Westergren, Olle Ekstrand, Ove Sandell och Marie Hegnelius samt  

från Rädda Barnen, Ingela Schånberg 

 

 

§ 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  Söndagen den 26 oktober ledde Byalagets ordförande, Gunnar Stensson, höstens 

sista byalagsvandring - en ”djungelvandring” - i ovårdade naturområden, sydöst om 

Klostergården, områden som blivit över när man anlagt dammarna, reningsverket och 

Åkerlund och Rausing. Vandringen gick runt dammarna, bakom industriområdet och 

reningsverket och där fann gruppen förvildade trädgårdar med frukt och bär på gamla 

bortglömda träd och buskar. Det märktes att utbyggnaden av Lund i anslutningen till 

Klostergården innebär en stor ökning av hårdgjorda områden, som i sin tur leder till 

översvämningar.   

 

§ 3  Träffpunkten och servicebussen  

Torsdagen  den 23 oktober hade nya kommunfullmäktige sitt första sammanträde. Vi 

talade om hur vi skall påminna fullmäktige om våra krav och de löften vi fått.  

Barbro Nilssons tidigare insändare angående servicebussen väcktes till liv och… Marie 

Hegnelius berättade, att hon hade läst en haikudikt, en japansk kortdikt, som Barbro fått 

pris för. Den finns att läsa på en glasvägg i Lunds Domkyrkoforum och den lyder: 

På servicebussen: 

jag är född i Betlehem 

sa han som körde 

-------- 

I samband med detta beslutades att Barbro och Marie – inför nästa byalagsmöte - skall 

träffas för att diskutera ett förslag om en haikuverkstad i Byalagets och KLOKs regi. 

-------- 

 

§ 4  Ingela Schånberg presenterade en 12-sidig rapport från Rädda Barnens 

lokalförening i Lund, ”Barnfattigdom i Lund”.  

Den är skriven av Ingela Schånberg, Peter Hang och Nina Björkman.  

Onsdagen den 22 oktober hade Rädda Barnen och Klostergårdskolan ett möte i 

Klostergårdskolans matsal. Det gavs information om Barnkonventionen och det 

beslutades då att ett projekt angående ”vuxennärvaro i skolan” skall inledas mellan 

Klostergårdskolan och Rädda Barnen samt att Klostergårdens Byalag skulle tillfrågas 

om medverkan.  

Annikki Nilsson, styrelseledamot i Byalaget, anmälde sig till denna arbetsgrupp, som i 

första hand skall handla om ”rastvänner” (inte rastvakter). 
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Vi beslutade, att 

a) fråga vår webbansvarige, Jan Engvald, om rapporten ”Barnfattigdom i Lund” kan 

läggas upp på Klostergårdens Byalags hemsida. 

b) Marie Hegnelius skall vara Byalagets kontaktperson med Ingela/Rädda Barnen. 

 

§ 5  Byalaget har fått en högtalare av Demokratisk Vänster.  

Gunnar Stensson fick i uppdrag att framföra Byalagets tack. 

 

§ 6  Övriga frågor 

Ove Sandell framförde synpunkter från Ulla Sandell gällande fler klostergårdsfester -  

t.ex. midsommarfest och allsångskvällar - i samarbete med Träffpunkt Klostergårdens 

Leif Rosén. 

 

§ 7  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  

 

 


