
Klostergårdens Byalag
2016-03-21, klockan 19, i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Protokoll/Minnesanteckningar
Närvarande: Ordförande Gunnar Stensson, kassör Magnus Hultgren, 
arkivarie/webbmaster Jan Engvald samt 
Birgitta Borafia, Gunvor Ekvall, Kerstin Gunnarsson, Ann-Britt Hansson, 
Marie Hegnelius, Bertil Johansson, Sonja Kellerman, Ingrid Pettersson 
och Gerd Westergren

§ 1  Mötets öppnande och formalia
1.1  Ordförande Gunnar Stensson öppnade mötet.
1.2  Marie Hegnelius utsågs till att föra protokoll.
1.3  Protokoll från föregående möte, årsmötesprotokollet, 

godkändes och lades till handlingarna.
1.4  Den föreslagna dagordningen, utökad med tre paragrafer, godkändes.

§ 2  Val av vice ordförande
Årsmötet, den 22 februari, beslutade att föreningen skulle utse en 
vice ordförande och gav valberedarna, Marie Hegnelius och Ninni 
Dahlbäck, i uppgift att komma med förslag. 
Valberedningen föreslog Kerstin Gunnarsson, som varit medlem i Klostergårdens 
Byalag så gott som från starten, periodvis som sekreterare. 
Kerstin Gunnarsson valdes enhälligt till vice ordförande i Klostergårdens Byalag.

§ 3  Midsommarstång och midsommarfirande vid  plaskdammen
Byalaget har tidigare beslutat att försöka få till stånd ett midsommarfirande
på Klostergården och nu, när vårt tidigare medborgarförslag resulterat i en 
fungerande plaskdamm, beslutade vi att arbeta vidare med frågan.
Gunnar har talat med Leif på fritidsförvaltningen, som är positiv till förslaget.
Gunnar får i uppdrag att fortsätta undersöka möjligheterna.
Birgitta kontaktar dragspelare på Internationella Huset.

§ 4  Valborgsfirandet i St Lars-parken
Vi beslutade att traditionsenligt anordna valborgsfirande i St Lars-parken
med valborgsmässobål, vårtal, sång och musik.

§ 5  Svaneskolan
Vi diskuterade utbildningsnämndens förslag till ny gymnasieskola i Lund. 
Det behövs en ny gymnasieskola i Lund med tanke på att 60% av gymnasie-
eleverna i Lund kommer från andra kommuner. I utbildningsnämndens 
diskussioner har förekommit förslag att den väl fungerande högstadieskolan 
Svaneskolan skall rivas och ersättas med en gymnasieskola.
Gunnar Stensson, som varit ordförande i utbildningsnämnden, förordade
att Svaneskolan skulle kunna passa som en s.k. kombinationsskola med 
både högstadium och gymnasium. Han kommer att agera vidare i denna 
fråga genom insändare och andra skrivelser.



§ 6  Rapport från mötet med Trafikverket
Fem medlemmar i ”Stationsgruppen” – Gunnar Stensson, Jan Engvald, 
Magnus Hultgren och Birgitta Borafia - var närvarande på detta bylagsmöte 
och de rapporterade från mötet med Trafikverket. 
För byalagets del var mötet med Trafikverket en framgång:
Spåren kommer att läggas på den västra sidan av befintliga spår och 
”det gröna stråket” kommer att bevaras.

§ 7  Byalagets konto
På förslag av Byalagets kassör Magnus Hultgren beslutades att vi skall ha 
ett bankkonto, 5102-4131. Kontot kostar 600 kr om året och byalaget beviljade
den kostnaden.

§ 8  Klostergårdens Byalags intresseområde
Det beslutades att Jan skall rita in Byalagets intresseområde på hemsidans
karta.

§ 9  Byalagets presentationsfolder
Beslutades att vi skall ha en presentationsfolder att dela ut vid alla våra
aktiviteter. Birgitta åtog sig att göra en sådan.

§10  Mötet avslutades
Ordföranden avslutade mötet.

Mötessekreterare                                     Mötesordförande/justerare

-------------------------------                       ------------------------------------
Marie Hegnelius                                      Gunnar Stensson
m.hegnelius@gmail.com                         gstensson@hotmail.com 
-------------------------------                       ------------------------------------
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