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Välkomna till årsmötet den 21 mars!
Visst är byalagets årsmöte ett säkert vårtecken? Alla små
antydningar till att busvädret är på väg att ta slut måste lyftas
fram, hur långsökta de än må vara.
Kom gärna till årsmötet och ta en fika och träffa lite
grannar!
Vi är på Sofielunds Folkets hus på söndagseftermiddagen
(se särskild ruta med inbjudan) och nu är det är lite ruggigt ute
kan det vara ett lite lättare sätt att träffas.

Liten uppdatering om vad som händer med Rolfsgatan:
just nu vet inte Gatukontoret riktigt vad de kan göra eftersom
det går ledningar genom den tomt som ska bebyggas och det
påverkar det som ska göras på Rolfsgatan. De går nämligen
mitt i gatan också.
Inom två månader ska de ha kommit överens (VA Syd, MKB,
Gatukontoret) och då vet Gatukontoret mer om
förutsättningarna för både tidplan och vad som är möjligt att
göra. Om det går ledningar så kan man t ex inte plantera träd
hur som helst.
Gatukontoret är dock mycket positiva till dialog och vi kommer
träffa dem gemensamt med skolor och dagis när det blivit ett
beslut angående ledningarna. Fortsättning följer!
Ha det gott!
Stina Åkesson, ordf

SÖKES: VEM SOM HELST
Nu är det dags att välja ny styrelse för byalaget Sofia. Vill
du eller känner du någon som vill kandidera? Inga meriter
eller specifika kvalifikationer krävs. Mer än att du bor i Norra
Sofielund och vill engagera dig i områdets utveckling och
verka för en god grannsämja. Ingen nackdel om du
dessutom gillar att fika.
Skulle det vara nåt för dig så skicka omedelbums ett mail till:
info@byalagetsofia.se

.

I en gapande tom industrilokal
belägen i Sofielund i Malmö
samlas tre rutinerade
artistgrupper för att bygga upp
något tillsammans.
En nedlagd bilverkstad som ska
bli en glimt av en värld fylld av
magi, halsbrytande konster och
inspiration

Damer och herrar, låt oss presentera
Karavan, Malmös nya smultronställe.
Nycirkuskompaniet Cirkus Saga, scenkonstduon Lur och
världsmusikbandet Faela har sedan länge sökt lokaler i Malmö
till sin verksamhet. Utöver att ha en fast arbetsplats ville de
etablera professionell nycirkus i södra Sverige, som tidigare
inte haft någon permanent plats att samlas kring och utvecklas.
Den 1´a oktober 2009 hittade de den optimala lokalen i
Sofielund i Malmö. Med en golvyta på 318 m², nio meter till tak,
en stor hall och två mindre rum har lokalen perfekta
förutsättningar för luftakrobatik, jonglering och
musikverksamhet. Det finns även flera nödutgångar, ett rum för
foajé och gott om ström vilket manar till en gemensam vision.
Att bygga en scen och mötesplats där de kan göra egna unika
arrangemang för publiken och artister i södra Sverige.
Den 16 april öppnar Karavan portarna för allmänheten med en
glimrande premiär men redan den 20 mars finns det möjlighet
att få en tjuvtitt då Karavan är en del av Teaterns dag i Malmö.
Karavan hälsar alla sina grannar på Sofielund hjärtligt
välkomna!
Se mer på www.facebook.com/karavanmalmo

Söndagen den 21 mars
kl. 16
Sofielunds Folkets hus
Just nu händer det en hel del i Norra Sofielund. Nya
verksamheter och butiker har flyttat in senaste åren, ett helt
nytt bostadskvarter kommer att byggas vid
Sofielundsskolan och flera gator kommer förmodligen att
förändras den närmaste tiden. Bland annat finns planer för
den hårt trafikerade Rolfsgatan.

Hur vill du se Norra Sofielund utvecklas?
Kom och fika och snacka med dina grannar på Sofielunds
Folkets Hus söndagen den 21 mars kl. 16. Byalaget Sofia
kommer samtidigt att hålla årsmöte men du behöver inte
vara medlem för att vara med på fikat efteråt och vi försöker
avklara det formella mötet snabbt.

Välkommen!
Vill du få nyheter via e-post? Vårt nyhetsblad Sofias brev
som kommer i brevlådan några gånger per år kompletteras
också med ett nyhetsbrev via e-post. Ett enklare och snabbare
sätt att kommunicera.
Prenumerera genom att skicka ett tomt mail till:
info@byalagetsofia.se
Sofias brev ges ut av
Byalaget Sofia.
Plusgiro: 4807536-0
Medlemsavgift:
80 kr/hushåll
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