
Klostergårds
bladet

 i Klostergårdens centrum 
Lördagen 22 september kl 11 - 16

Dags igen för höstfest

 Röda Kapellet blåser in festen i centrum klockan 11.
 Afrikagruppen och andra solidaritetsgrupper har bokbord.
 Biblioteket är öppet 11—14. Biblioteket, dess stödförening 
KLOK och Helgeands församling har bokloppis. Behållningen 
går till Klostergårdsbibliotekets stödförening.
 Tipsrundor vid biblioteket för barn och vuxna.
 Ponnyridning.

 Klostergårdsskolan ordnar femkamp för barn och vuxna, 
start kl 11.30.
 Karateuppvisning av föreningen Real Fighter kl 13.00.
 Trion Bostolicks under ledning av Bo Riborg spelar         
populära låtar utanför pizzerian kl 14.
 Affärerna i centrum, pizzerian, Coop, tobaksaffären, 
konditoriet och det nya apoteket stöder festen och har särskilda 
arrangemang. Konditoriet gör en Klostergårdskaka.

Så ska det nya
biblioteket
se ut med 
Mötesplats
Klostergården

Illustration Grontmij Arkitektur.

För drygt två år sedan påbörjades ett arbete för att utveckla Kloster-
gården som bostadsområde. 

ABF Mittskåne, Klostergårdsskolan, SRF Lundabygden och 
Byalaget var de första som ingick i arbetsgruppen, som numera har 
växt ordentligt med bostadsrättsföreningarna, Hyresgästföreningen,      
biblioteket, Helgeands församling m fl. I gruppen som kommit att 
kallas Klostergårdsgruppen finns också intresserade privatpersoner.

Syftet är att Klostergården ska bli ett bostadsområde där människor 
från olika länder, kulturer och med olika religionsuppfattningar möts, 
kan lära känna varandra och utveckla förståelse och tillit till varandra. 

Stolta och glada över integrationspriset
Klostergårdsgruppen arrangerar aktiviteter som höstfest, föreläs-

ningar, fester med internationella teman, loppis m m. Klostergårds-
gruppen tilldelades Lunds kommuns integrationspris 2011 vid en 
ceremoni på Stortorget den 23 april 2012. Det är självklart att  
deltagarna vid ceremonin uttryckte stor glädje och en god portion 
stolthet över att ha fått utmärkelsen. 

Kontaktperson i Klostergårdsgruppen är Hossein Karbassi, hossein.
karbassi@utb.lund.se. 

Lars Eisner

Läs på nästa sida om 
hur Klostergården 

växer!Torget med nya biblioteket

Nr 4 September 2012
Utgivet av Klostergårdsgruppen
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Häromdagen beslöt regeringen om en 
stor järnvägssatsning. Snart får vi fyra 
spår mellan Malmö och Lund. Då kan 
Klostergården få en järnvägshållplats. 
Kanske finns den redan om sex år. Det 
kan leda till nya etableringar.

Vi, de sydligaste lundaborna, får också 
tillgång till en snabbcykelväg till Malmö.

En eventuell spårväg förbi Stadsparken 
och Tetrapak till Staffanstorp är väl mest 
till för pendlare till Lund, men kan kom-
ma till nytta för oss också.

CENTRUM UTVECKLAS
Äntligen byggs den nya Mötesplats 

Klostergården mitt emot församlings-
hemmet. Den får många funktioner: 
bibliotek, samlingslokal, repetitionslokal 
för musik och teater, fritidsgård och 
skollokal. In i det sista har planeringen av 
interiören pågått.

Genom Mötesplats Klostergården får 
Kyrktorget en fjärde sida. Det blir ett 

fint offentligt rum, för möten, utomhus-
gudstjänster, kanske lite torghandel på 
lördagen! Den slitna stenläggningen från 
60-talet håller på att läggas om.

Vattnet kommer tillbaka till dammen 
mitt i den vackra ängen vid centrum. 
Beslutet har fattats i Tekniska nämnden 
och i fullmäktige och snart (förhopp-
ningsvis) ersätts den fula cementkakan 
med en porlande fontän och en speglan-
de vattenyta. 

Klostergårdens Apotek invigdes den 3 
september. Det gör livet bekvämare för 
många äldre. Men vi hoppas att vi också 
får behålla apoteket nere i St Lars med 
dess närhet till Vårdcentralen.

Klostergårdsskolans fotbollsplan var 

Hur det går med Byggleken vet vi inte. 
Kanske flyttas den intill Nordvästans 
dagis.

NYA SANKT LARS
Sankt Lars ägs nu av ett konsortium 

som kallas Hemsö. Så de som bor där får 
väl kallas Hemsöborna.

Första etappen av Riksbyggens utbygg-
nad av Källby är snart färdig. Både stads-
villorna och radhusen är i det närmaste 
inflyttningsklara. Men tre fjärdedelar av 
projektet återstår att bygga, innan allt är 
klart enligt byggnadsplanen.

PEAB ska ersätta de gamla paviljonger 
som rivits i västra Sankt Lars med tre fler-
familjshus. Arbetet har ännu inte påbör-
jats, men flera bostadsrättslägenheter har 
beställts.

MVB bygger om en paviljong till hospis 
för palliativ vård av döende. Åtta platser 
blir klara i höst, men det är bara hälften 
av det planerade antalet. Behovet är 
stort. Många är kritiska till Region Skåne 
för att utbyggnaden sker för sakta.

En ny stor byggnad för korttidsboende 
står färdig intill Medicinskt centrum. 

Vägnätet i Sankt Lars håller på att 
renoveras. Trafiken är intensiv, särskilt på 

Klostergården växer och får
tätare band med omvärlden

Riksbyggens nybygge vid gamla BUP, inflyttning troligen vid årsskiftet

Plaskdammen ska byggas om, men 
oklart när.

Byalagets ordförande Gunnar Stens-
son samtalar med Amani Khankan, 
innehavare av det nyöppnade Klos-
tergårdens apotek.  

Apotekare Amani Khankan kommer 
från Roskilde i Danmark. Där är 
apoteksmarknaden lika  reglerad som 
tidigare i Sverige.   Nu startar hon 
eget i Lund, med mycket modern, au-
tomatiserad  lagerutrustning. ”Det är 
bara två andra apotek i Sverige som 
är lika avancerade”, säger hon.

Avregleringen lockar 

Forts nästa sida

länge sumpig och sliten och liknade på 
höstar och vintrar mest ett kärr. Nu har 
den dränerats och restaurerats. I mer än 
en månad har grävmaskiner, vältar och 
lastbilar med jord och grus arbetat. Allt 
detta är en konsekvens av engagemanget 
hos föräldrar och elever med  namnin-
samling och annat opinionsarbete.



morgnarna då skolorna börjar.  
Montessoriskolan växer och utvecklas, 
men flera gymnasieskolor har svårighe-
ter.

HSBs planerade bygge av bostadsrätts-
lägenheter på södra sidan Höje å ser 
däremot ut att ha lagts på is.

På andra sidan av gränsen till  
Staffanstorps kommun byggs småhus.

 

FÄRDIGSPELAT RUNT ARENAN
Under många år har vi följt turerna 

kring Arenan, fotbollsplanens placering 
och de planerade bostäderna mellan 
Klostergårdens idrottsplats och Statte-
navägen. Det skulle man kunna skriva 
mycket om. Nu är det klart att det bara 
blir en mindre justering av fotbolls-    
planens läge.  

Arkitekt Gunilla Svenssons djärva 
förslag att bygga ett sammanhängande 
”Holmenkollenhus” med 450 lägenheter 
förverkligas inte. Det blir i stället en rad 
fristående byggnader. Men fortfarande 
blir huset närmast Arenan störst med 16 
våningar. Övriga hus blir successivt lägre 
ju närmre Klostergården de hamnar. De 
första husen börjar byggas 2014.

När Klostergården växer får det kon-
sekvenser. Då ökar behovet av samhälls-
service. Skola, vård och omsorg måste 
byggas ut. På skolan märks ökningen 
redan. Den får ökat utrymme genom att 
överta hela den byggnad där nuvarande 
bibliotek är beläget och så småningom 
också lokaler i Mötesplats Klostergår-
den. Sedan får man se om det räcker. Det 
behövs förstås också flera lärare till flera 
klasser. Och flera dagis.

Behovet av butiker, restauranger och 
konditorier kommer att växa. Kloster-
gårdens framtid ser ljus ut – så länge 
Lund och Sverige inte drabbas av en 
allvarlig kris.

Gunnar Stensson
FOTO Per Roijer

Fotbollsplanen är dränerad och nysådd

Skolan ökar starkt

Detta påverkar:
 Yngre befolkning 
 En välkomnande 
och öppen atmosfär.
 Alla pedagoger
behöriga.
 Engagerade       
föräldrar, personal och 
elever.
 Vi jobbar med   
inte gration,mångfald 
och solidaritet.

Antalet elever på Kloster-
gårdsskolan har  ökat med 
30 procent på 
två år.
2010 194 elever
2011 220 elever
2012 255 elever

Klostergårdsskolans personal använder schack 
som ett pedagogiskt verktyg. Det främjar både 
integration och lärande. Skolans elever är mycket 
duktiga och brukar delta i rikstävlingen Schackfy-
ran.

Utöver den dagliga skolverksamheten 
arbetar vi bland annat med solidaritet med 
omvärlden. 

Under de senaste åren har Klostergårds-
skolan samlat in cirka 50 000 kronor, som 
gått till barn i Haiti, Pakistan och på Afrikas 
Horn. Vi har haft en föreläsningsserie om 
några av världens länder: Indonesien, Iran, 
Irak, Eritrea, Somalia, Colombia, Bosnien, 
Italien samt de skandinaviska länderna. 
Tillsammans med föräldrar och elever har vi 
genomfört uppskattade kvällsaktivteter med 
föredrag, mat och musik.

Under ”Internationella veckan”, som  
arrangerats i 17 år, varvas undervisning med 
föreläsningar, utställningar och andra  
aktiviteter. Eleverna lär sig konkret om  
världens länder samt får insikt och förståelse 
för omvärlden. Ökad medvetenhet och  

stolthet över sin bakgrund är andra syften 
med Internationella veckan.

Skolan engagerar föräldrar i undervis-
ningen genom att erbjuda dem möjlighet 
att delta som föreläsare, danspedagog , kock 
eller annat. Skolans utvärderingar  visar att 
eleverna uppskattar Internationella veckan, 
och att de tycker den är bland det roligaste 
under deras tid på Klostergårdsskolan.

 Klostergårdsskolan samarbetar med flera 
föreningar, bland annat  Lunds akademiska 
schackklubb LASK samt Giant´s ishockey- 
lag, där eleverna kostnadsfritt kan få låna 
utrustning. 
 Klostergårdskolan vann Lunds kommuns 
integrationspris 2004 samt är med i  
Klostergårdsgruppen, som fick integrations-
priset 2011.

Bjarne Holmquist, Hossein Karbassi

Biblioteket till din tjänst
Klostergårdens bibliotek
Nordanväg 13
Tel 046-35 58 86
e-post: biblioteket.klostergarden@lund.se
Öppettider:
Mån 10-12 & 13-17
Tis 14-19
Ons stängt
Tors 14-19
Fre 10-13
På biblioteket finns bl a:
Tidskrifter, tidningar, ljudböcker, musik, 
datorer, samhällsinformation, programverk-
samhet för vuxna och små barn...
…och BÖCKER för alla åldrar.

Beställ din bok på webben
http://www.lund.se/Biblioteken/Folkbibli-
oteken/Biblioteket-hemifran/

Vill du bokcirkla med oss?
Det finns två bokcirklar på Klostergår-
dens bibliotek. Vi träffas ungefär en 
gång i månaden, vanligen kl 19 första 
tisdagen i månaden. Preliminära datum: 
11 sept, 2 okt, 30 okt, 4 dec.
Anmäl ditt intresse eller bara dyk upp!
Ring 35 58 86 för närmare upplysningar.

Hitta höstens program på nästa sida!

Alla evenemang är gratis, fika serveras till 
självkostnadspris.
Stödföreningen kallas KLOK, Kloster-
gårdskultur. Medlemsavgift 100 kr per år. 
Ordförande: Lena Fröderberg
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PÅ BIBLIOTEKET

FÖR VUXNA
Tis 25 september, kl 19.00:
Att medla
Mellan brottsoffer och förövare. Anne-Karin 
Guth.
Tis 16 oktober, kl 19.00:
Tidningar och böcker i Lund 
Med Per Rydén, professor em. i litteraturve-
tenskap.
Tis 6 nov, kl. 19.00 :
Om Colombia och Barns rätt
Hossein Karbassi, fritidspedagog och Marita 
Christoffersson, rektor vid Klostergårdssko-
lan om sin resa i Colombia och SIDA- pro-
jektet Child Rights, Classroom and School 
Management.
Tis 27 november, kl 19.00:
Kungen av Upp- och Nerlandet 
Ulla Zetterlind, med dr. och socionom, har 
skrivit en sagobok för barn och vuxna om 
missbruk i familjen.
Lör 8 dec, kl 10.30:
Hårda klappar till alla, 
mormor, pappa och lilla Malla
på Klostergårdens bibliotek.

 

Det händer på Klostergården...

FÖR BARN
Programmen vänder sig främst till barn mel-
lan 3-5 år om ej annat angivits.
Fre 31 augusti kl. 09.30: 
Rödluvan och Vargen
Knitte och hennes dockor. Sagostunden 
avslutas med ett litet pyssel.
Fre 14 september kl 09.30: 
Sagostund med Mollysagor.
Fre 28 september kl 09.30:
Var är mina fem små grå ullgarnsnystan?
Knitte och hennes dockor. Litet pyssel.
Fre 12 oktober kl 09.30:
Rim & Ritsagoshow!
Välkommen på KALAS hos…?? Med Eva 
Bengtsson. Fritt efter Gunilla Bergströms 
”Hurra, för pappa Åberg!”
För barn 3-6 år 
Fre 26 okt kl 09.30:
Sagostund med katten Mjau
Vad ska han hitta på?
(Berättelserna av Sebastien Braun)
För barn 2-5 år 
Fre 9 nov kl 09.30: 
Stadsmusikanterna i Bremen
Diabildsaga av Bröderna Grimm
Fre 23 nov kl 09.30: 
Allsång med Anna och Martin
Rörelselekar och sånger med Anna Ceder-
qvist och Martin Harborg
Fre 7 dec kl 09.30: 
Julsångsjakten med Berit.
Rörelselek, sång och pyssel.

PRO har program
varje vecka 

Sinnesromässor i
Helgeands församling 

Den nyutkomna ”Hackspettens tillfälliga 
tystnad”  kan ses som ett tidsdokument från 
70-talets Klostergården. En miljö som  
författaren Anne Hollingby känner väl till då 
hon bodde här i femton år. 

Boken kommer att säljas på Klostergårds-

festen den 22 september men går också att 
beställas via ABF, ring då 046- 211 96 19 
Ewa Tibbelin. Anne Hollingby skrivit fyra 
deckare: ”Kommer snart hem” , ”Prome-
naden”,  ”Skyddslingarna”, och den senaste 
”Hackspettens tillfälliga tystnad”,  2012.

Med start torsdag 13/9 kl19.00 kommer 
Helgeands församling att fira Sinnesromäs-
sor varje vecka. Sinnesromässan handlar 
främst om att dela gemenskap tillsammans 
med människor som längtar efter andlighet, 
stillhet och bön oavsett hur vår tro ser ut. 
Tanken är att Sinnesromässan ska få vara 
en plats som ger rum för vårt sökande, vårt 
tvivel, våra brister och vår längtan efter 
sammanhang. Utöver det firar vi veckomässa 
onsdagar 19.00 och högmässa söndag 11.00.

 Lördagar året runt är det lördagsmusik 
klockan 17.00. Duktiga musiker kommer 
och spelar, ingen kostnad för att komma och 
lyssna.

Varje vecka är det torsdagscafée kl 13 i 
Helgeandsgården. Öppet för alla. Program-
met består av föreläsningar av olika slag med 
möjlighet att ställa frågor. Föreläsningarna 
skiftar mellan stort och smått.

Ur programmet: Martin Lind om Dietrich 
Bonhoeffer, martyr under nazisterna (20/9); 
Monica Håkansson och Larsåke Sjöstedt om 
kvinnliga psalmförfattare (27/9); Yvonne 
Maria Werner om katolicismen i Norden 
(4/10); Hilin Sabah om brandsäkerhet hem-
ma (11/10), Kristina Lindström om Svenska 
kyrkan i OS i London; Eva Helen Ulvros 
och Anita Larsson om nya boken Dom-
kyrkan i Lund; Lars Eckerdal om Svenska 
kyrkans kropp och själ (15/11).
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PRO på Klostergården har programpunkter 
varje vecka. Vårt program ligger på hemsidan 
Pro Lund/Söder-Kloster.

 Nyligen har vi haft Feministiskt initiativ 
–  en kurs i självförsvar.  Den 20 sept besöker 
vi utgrävningarna i Uppåkra, och sedan tittar 
vi på fynden Historiska museet i oktober. 
Den 11 oktober besöker vi Leksaksmuseet i 
Eslöv, den 1 november Lantbruks- och vagn-
museet i Alnarp, 22 november Planetariet i 
Lund. Fonus kommer den 29 november och 
berättar om bl.a. testamente, vita arkivet och 
begravningsprocessen.

 Mellan varven har vi medlemsmöte varje 
månad. Vi vandrar , i lugn takt, runt Källby 
dammar, vid Långa längan i Bjärred, Boisens 
dammar i Måryd osv. Där det är möjligt har 
vi med engångsgrillar, grillar korv och sitter 
och pratar.

PRO Klostergården har flera olika studie-
cirklar i ABF:s regi. En handlar om Lund 
från 1940 och framåt, Qigong finns, en kurs 
om försäkringsfrågor ska genomföras och en 
golfkurs startar i september. 

PRO Söder-Kloster har en liten expedition 
i ABF-lokalen, höghusgaveln på Sunnanväg 
14, som är öppen måndagar mellan 12.00-
13.30. Alla är välkomna dit, om så bara för 
att prata en stund.
Elsbeth Nilsson
elsbeth.stig.nilsson@comhem.se

Byalaget bjuder in trafikexpert
Klostergårdens byalag  inbjuder alla  

Klostergårdsbor och andra att lyssna på  
miljöpartiets Karin Svensson-Smith. Hon  
talar tisdagen 16 oktober kl 19.00 i  
Klostergårdsskolans matsal. Karin Svensson- 
Smith hade som riksdagsledamot stort  
inflytande över  dåtidens trafikpolitik i  
Sverige. Hon ska prata om järnvägs- 
utbyggnaden, den eventuella hållplatsen vid 
Klostergården, cykelbanan till Malmö och 
miljön på Klostergården. 

Byalaget inbjöd i våras media och politiker 
till träff där en järnvägshållplats utanför 
Klostergården skulle kunna ligga.

”Hackspettens tillfälliga tystnad”
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