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Byalaget Sofia utlyser
Årsmöte 18/3 kl 13-15.
Vi ses på
Sofielundsskolan sal 12
kl 13-15.
Välkommna!

Vår i Sofielund!

Ordförande har ordet!
Nu har snart ett år gått till ända sedan jag fick förtroendet att vara
ordförande i Sofia Byalag. Det har varit ett mycket givande och
aktivt år, med loppis, ärtsoppekväll och deltagande i ett miljöprojekt
tillsammans med Glokala Folkhögskolan. En eloge ska ges till
styrelsemedlemmarna som verkligen har gjort ett enastående
arbete. Min förhoppning är att 2012 ska bli startåret då vi
tillsammans sätter Norra Sofielund på kartan och där övriga
Malmöbor får vetskap om att där trivs människorna, eftersom vi
tillsammans arbetar för att vi ska känna gemenskap, trygghet och
har ett miljötänkande. Mycket välkomna till Årsstämman 18/3 13:00
där ni får mer information om vad som ska hända 2012.
Vårliga hälsningar från Hans Stavrot

Stora lekan i förändring!
I höstas lämnade vi, styrelsemedlemmar i byalaget Sofia, och
Sofielunds Folketshus in en ansökan om stöd för att försöka
förändra lekplatsen på Hasselgatan/Klaragatan/Björkgatan till en
mötesplats för alla. I december fick vi veta att våra drömmar om
platsen kanske skulle kunna bli verklighet tack vare medel från
Miljöförvaltningens miljöanslag. Projektet ger oss möjlighet att
skapa en hållbar plats i vår stadsdel där alla kan mötas, vuxna och
barn, hela året om och syftet är att öka engagemanget för/i
området Norra Sofielund. Sedan januari månad är projektet
”Mötesplats i förändring” igång och tillsammans med andra boende
i området kan vi nu, under ett års tid, skapa ett forum där vi kan
samlas för att bestämma vad vi vill göra med platsen. Vi hoppas att
projktet ska sprida engagemang i området.
Vi träffas varannan onsdag kl.19.00-20.30 på Sofielunds Folketshus
för att samla våra idéer och lära oss om saker vi behöver veta.
Ibland blir det inbjudna föreläsare, ibland diskussionsgrupper,
ibland uppdatering om vad som är på gång. Vi kommer också att
göra utflykter för att inspireras av andra projekt och platser.
Träffarna är öppna för alla som är intresserade av att engagera sig i
lekplatsen. Vi har precis börjat och vi vill härmed bjuda in dig, du
som också bor i Norra Sofileund att vara delaktig i projektet. Ju fler
vi är- detso roligare! Ju fler tankar och idéer- desto bättre! Vill du
veta mer gå in på vår blogg: http://storalekan.wordpress.com/

Vårfest: Fröbytarträff och vårgrill
Var: Lekplatsen Björkgatan/Hasselgatan.
När: Lördagen den 25/3 kl 13-16
Hur: Ta med överblivna fröer/sticklingar inför
odlingssäsongen och något att sitta på.
Mat: Grill kommer finnas. Ta med eget att grilla.

Vi hoppas och tror att alla
som odlar i trädgårdar och i
lådor har många frön och
sticklingar som kan utbytas
i området. Så ta fram era
fröpåsar och möt dina
grannar på lekplatsen. Mat
och dryck tar vi med själva.
Vi ses den 25 mars kl 13.
Vad händer i vårt område?

Vad händer i vårt område?
Mycket händer i vårt område Norra Sofielund. Snart börjar några
stora byggprojekt som säkerligen kommer att påverka vårt område
i hög grad. Den första är tomten där Sofielundsskolan tidiare låg.
Enligt Malmö kommuns detaljplan, Dp 5108, finns planer för fyra
bostadsgårdar på den aktuella tomten. Tre av dem planeras att
byggas i en första etapp där den relativt nybyggda förskolan Klara
kommer att ligga kvar. Tanken är att ett fjärde kvarter med bostäder
och förskola kan byggas i ett senare skede.
Bebyggelsen ska vara stadsmässig enligt innerstadens skala.
Ambitionen är att de fyra bostadskvarteren ska ha olika identitet.
Planområdet ska tillföra liv och aktiviteter till stadsdelen och det är
därför ett tydligt önskemål att bottenvåningarna ska vara offentliga
och tillföra liv till gaturummet. De kan innehålla små butiker,
serveringar, verksamheter eller föreningslokaler. Man skriver om
olika typer av boende bland annat ett kollektivhus.
Det andra byggnationen är en större ombyggnad av Sofielunds
Folketshus. Ombyggnaden innebär bland annat en inglasning av
innergården, mellan de två flyglarna. Denna inglasning kommer att
skapa en stormötesplats med kapacitet att ta emot ca 150 personer.
I lokalen kommer det finnas en restaurang och café del där det
kommer att serveras såväl kall som varm mat. Ritningar hittar du på
byalagets hemsida www.byalagetsofia.se.

Och glöm inte Sofielund på
facebook:
Sök på ”norra sofielund” så
hittar du oss!

Kalender:
Årsmöte 18/3 kl 1 3
Fröbytardag 25/3 kl 13
Bjud din granne på ett
glas! 16/6 kl 19
Skördefest 8/9

Byalaget har följande
maskiner som
medlemmarna kan
låna kostnadsfritt:
- Borrmaskin
- Högtryckstvätt
- Lövsug
- Motorsåg
Dessa finns hos:
Leif och Marianne
Jeppsson
Palmgatan 14 tel: 92
90 06.
- Ring gärna innan
!du skall låna

Maskiner att låna
Mot uppvisande av
2011 medlemkort får
alla medlemmar ta del
av följande:

Rabatt hos:

Sofias brev ges ut av
Byalaget Sofia.
Plusgiro: 4807536-0
Medlemsavg
80kr/hushåll
Kontakt:
info@byalaget
sofia.se
www.byalagetsofia.se

Flugger färg
20% på färg
Handelsgatan 1.
Perssons Glasmästeri
Vattenverksg. 19
Tel 040- 29 00 95 ger 15% rabatt
Malmö Catering Smörgåsfolket
Lantmannagatan 11
Tel 040-97 00 05 ger 10 % rabatt
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