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Byalaget Sofia utlyser
årsmöte Söndagen den
7/4 kl 14-16. Vi ses på
Underverket
Hasselgatan 8
Korsningen
Hasselgatan/Bokgatan
Välkommna!

Ordförande har ordet!
Hej grannar!
Just nu faller det mer snö över Sofielund. På Stora lekan åker barnen
pulka och tjuter av glädje. Jag sitter vid köksbordet och drömmer
om våren och undrar när den kommer. I fönsterkarmen vilar
tomatfröna i sin jord och barnens Egyptiska luftlök tittar fram. Jag
tänker på texten jag nu skriver. Vad vill jag och Byalaget Sofias
styrelse säga här på första sidan av Sofias brev? Jo, så klart! Vi
hoppas att fler vill vara med och engagera sig i Byalaget Sofia. Vi är
just nu fyra grannar som träffas en gång i månaden ca en och en
halv timme för att hålla liv i Byalaget Sofia. Året börjar med
Fröbytardag den 13 april. Helgen innan midsommar träffas vi på
gatfesten ”Bjud din granne på ett glas”. Ta med ett par glas och
något att dricka, vi ses på gatan! Efter sommaren träffas vi på Stora
lekan och ställer till Höstfest. Då lånar vi Glokala Folkhögskolans
äppelpress och tillsammans hjälps vi åt att pressa områdets äpplen.

Vi bytar eller säljer, barnen skapar vid snickarbordet. Året avslutas
med den traditionella Julfesten där Marie-Anns härliga jullotter står
i centrum. Vi har många härliga drömmar om vad vi vill göra
tillsammans i Sofielund, skördemarknad, gemensamhetskompost,
förändra gatorna till mer gångvänliga stråk, få oss att umgås mer,
träffa nya grannar. Ja, vi drömmer helt enkelt om ett grönare och
vänligare Sofielund! Vill du vara med?
Kom då till Byalaget Sofias årsmöte 2013 den 7 april kl 14-16!
Johanna Bruun Ordförande

Mycket händer i vårt område!
Två stora byggen är i full gång i vårt kära Norra Sofielund. Det mest
iögonfallande är byggnationen av kvarteret Trevnaden på området
där de rivna delarna av Sofielundsskolan låg. Man planerar för 170
lägenheter varav 44 i form av kollektivboende och 22 st LLSlägenheter, nytt är också 9 st radhus. Arkitekt är Kanozi Arkitekter
och länkar till bilder på bygget hittar du via hemsidan
www.byalagetsofia.se eller direket hos MKB på
www.mkbfastighet.se. Fastigheterna kommer förmodigen ha stor
påverkan på vårt område, inte minst dådet öppnas 2 st nya vägar
mellan Rolfsgatan och Lantmannsgatan för att uppnå en sk
spridningseffekt av trafiken i kvarteren. Byalaget har som mål att i
vår skriva ett medborgarförslag om hur Byalaget vill se framtidens
trafiksituation i Norra Sofielund. Om du känner att du har åsikter i
denna får du gärna höra av dig på vår mailadress
info@byalagetsofia.se.
Är du är intresserad av kollektivhus kan du läsa mer om kollektivhus
i Malmö http://kollektivhus.wordpress.com.
Det andra stora bygget som är i full gång är inglasning av Sofielunds
Folketshus tidigare innergård. Där kommer en helt ny matsal att
invigas, ett kök med visioner om hållbarhet för miljö och klimat, för
människor i området och resten av världen. Mer om ritningar och
planer finns på http://www.sofielundsfolketshus.se.

Vårfest: Fröbytarträff och vårgrill
Var: Lekplatsen Björkgatan/Hasselgatan.
När: Lördagen den 13/4 kl 14-16.
Hur: Ta med överblivna fröer/sticklingar inför
odlingssäsongen och något att sitta på.
Mat: Grill kommer finnas. Ta med eget att grilla.
Vi hoppas i år igen 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 13 april kl 14-16.

Byalagets Klotterpolicy!
I området har det länge varit ett problem för många att personer
klottrar på diverse fasader. Uttrycken är ofta i form av en sk tag, dvs
en kort signatur som skrivs på liknade sätt varje gång. Mest utsatt
sista åren har hus på Nobelvägen varit som i perioder tvättats rena
så mycket som två gånger i veckan. Många uppfattar detta som
skadegörelse och då färgkvaliten ibland är hög är det mycket svårt
att ta bort den, framförallt på gammalt tegel som kan gå sönder av
upprepad borttagning. Vi har därför i Byalaget Sofia utarbetat en
klotterpolicy som vi vill uppmana alla i Norra Sofielund att följa:
1. Allt klotter skall polisanmälas på telefonnummer 11414 och
samtidigt fotograferas. Var man kan skicka fotot kan man diskutera
med polisen.
2. Allt klotter ska tas bort inom de första 24 timmarna om detta är
möjligt.
Borttagning: I fackhandeln finns många "klotterbortagningsmedel".
Man kan använda sig av Byalagets högtrycksspruta som medlemmar
får låna gratis (se under rubrik rabatter och förmåner på vår
hemsida).

Maskiner att låna
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

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

Som medlem har du
också rabatter hos
några lokala handlare
i området. Dessa
finner du under
rubriken rabatter och
förmåner på
byalagetsofia.se

Kalendarium:
Årsmöte: 7/4 kl 14-16
Fröbytardag: 13/4 kl 14-16
Bjud din granne på ett glas:
Helgen för midsommar den 15/6
kl 17 på gatan, kl 18 på lekplatsen
Björkgatan /Hasselgatan.
Höstfest: 8/9 mer info senare.
Pågående projekt:
Mötesplats i förändring
Trafiksituationen Sofielund
Läs mer på byalgetsofia.se, eller
sök på Sofielund på facebook.

