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Klostergårdens Byalag  

2014-11-24, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14 

Protokoll/minnesanteckningar 
 

 

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

Barbro Nilsson, Astrid Eriksson 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 – med några tillägg - godkändes. 

 

§ 2  Ytterligare exploatering av S:t Lars-parken 

Kunskapskolan vill förvandla ett – intill Höje Å – strandnära område till parkeringsplats 

för s.k. ”elevutsläpp”, eftersom skolan skall utökas med ytterligare två klasser. Vi i 

Byalaget oroas av den ständigt ökande arealen av hårdgjorda platser i Sankt Lars-

parken. Den planerade parkeringen/”utsläppet” är särskilt känslig, eftersom den ligger 

bara något 10-tal meter från ån, som ofta stiger över sina breddar. Byalaget uppskattade 

och ställde sig bakom den debattartikel Gunnar Stensson skrivit i Sydsvenskan den 16 

november: ”Freda det som är kvar av parken och bevara ett viktigt strövområde”. 

 

§ 3  Träffpunkten 

Rapport lämnades av ett par byalagsmedlemmar som regelbundet besöker verksamheten 

på Träffpunkt Klostergården. De berättade, att de var nöjda med verksamheten. Särskilt 

framhölls gymnastiken på tisdagarna och bibliotekarie Berit Hedmans intressanta 

”bokprat”. Men kritiken mot de fåtaliga öppettiderna på Träffpunkten upprepades. 

Träffpunkt Klostergården är öppet endast tisdagar och torsdagar kl. 09.00-13.00.  

 

§ 4  Skrivarcirkel/Haikuverkstad  

Vid förra byalagsmötet bestämdes att ett förberedande möte skulle hållas i avsikt att 

bilda en HaikuVerkstad  i Byalagets regi. (Haiku är en japansk kortdikt.)  

Bakgrund: Ordförande Gunnar Stensson har sedan flera år tillbaka anordnat 

”byalagsvändringar”. En sådan vandring kan användas som en s.k. ”ginko”. (Att ta en 

promenad ute i naturen för att hämta inspiration till en haiku kallas på japanska för 

ginko.) 

Byalagsmedlemmen Barbro Nilsson, Svenska HaikuSällskapet, lämnade rapport från ett 

förberedelsemöte - då riktlinjerna för verksamheten drogs upp - och från ett första möte 

med sex intresserade deltagare.  
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§ 5  Rastvän – för ökad vuxennärvaro i skolan 

Marie Hegnelius, byalagets kontaktperson med Rädda Barnen/Ingela Schånberg, 

lämnade rapport om kontakter som tagits inför ett kommande möte på 

Klostergårdskolan och hon berättade att syftet med verksamheten är att få en tryggare 

skola genom att höja vuxennärvaron, så att det finns ytterligare en eller ett par vuxna – 

förutom lärare och rastvakter - som eleverna kan vända sig till. 

Rädda Barnens Rastvänskoncept består av frivilliga medlemmar i Rädda Barnen samt - i 

vårt fall - av frivilliga byalagsmedlemmar, som närvarar under rasterna på skolan för att 

förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling såsom mobbning. 

Många elever efterfrågar en högre grad av vuxennärvaro och Skolverkets rapport ”Vad 

fungerar” visar att en högre grad av vuxennärvaro i skolan är mycket betydelsefullt. 

Verksamheten har sin grund i rapporten ”Barnfattigdom i Lund”, skriven av Ingela 

Schånberg, Peter Hang och Nina Björkan.  

Jan Engvald, Byalagets webbansvarige, har lagt upp rapporten på Klostergårdens 

Byalags hemsida, www.klostergardens-byalag.se  

De som är intresserade av verksamheten kan ta kontakt med Ingela Schånberg på 

telefon 046-152867 eller 076-152867, så inbjuder Ingela och Klostergårdskolan 

(kontaktperson Hossein Karbassi) till ett informationsmöte. Man åtar sig ingen uppgift 

genom att gå på detta informationsmöte.  

 

§ 6  De hemlösa på Klostergården.  

Byalaget diskuterade EU-migranternas och de hemlösas utsatta och svåra situation inför 

vintern och uttalade stöd både för ”De hemlösas vänner” och för arbetet för de hemlösa 

i Helgeands församlingshem. Påpekades att även Lunds diakoniförening har ett 

omfattande arbete för de hemlösa i Lund. Vi beslutade inte om någon åtgärd från 

föreningens sida, utan lämnade frågan för denna gång och överlät till enskilda 

föreningsmedlemmar att visa sin solidaritet på det sätt som passar var och en bäst. 

 

§ 7  Övriga frågor 

Nästa möte äger rum den 19 januari och årsmötet den 16 februari. 

 

§ 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  

 

 


