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Ordförande har ordet!
Hej grannar!

Byalaget Sofia utlyser
årsmöte Söndagen den
23/3 kl 14-16. Vi ses på
Sofielunds Folkets Hus
Rolfgatan 16.

Ikväll har jag tillsammans med
Sofielunds folketshus och ett gäng
grannar planerat premiären för
Familjebrunchen söndagen den 30 mars
kl.11-14 i Världshuset Marilú,
Välkomnna!
Sofielundsbornas lokala restaurang!
Vi har ett Världshus i kvarteren!
För er som inte vet var Marilú ligger så
hittar ni restaurangen i Sofielunds folketshus i hörnan av Lönngatan
och Rolfsgatan. Det blir god mat till en billig peng och hela familjen
är varmt välkommen. Byalaget tar med brädspel, film och leklådor
så att även barnen är på gott humör och vi vuxna kan ta en extra
kopp kaffe och prata lite till. Kan väl inte bli bättre?!

Men innan vi ses den 30 mars så bjuder Byalaget Sofias styrelse in
till årsmöte den 23 mars kl.14-16 hos Sofielunds folketshus.
Motioner vill vi gärna ha in en vecka innan. Något vi saknar i
Byalaget Sofia är styrelsemedlemmar så kom och var med. Vi träffas
ca 8 gånger per år och vi har mycket roligt planerat i år.
Fröbytardag, Bjud din granne på ett glas, Höstfesten och
Ljuständning.

Och om ni någon lördag förmiddag behöver kaffe och grannesnack
så bege er till Stora lekan från kl.09.30 då är vi där. Varmt välkomna!
Vi ses i kvarteren!
Byalaget Sofias styrelse:
Johanna Brun, Jonas Hamfors och Marie-Ann Lundberg

Vårt kära Norra Sofielund!
Byggandet är i full gång vid Sofielundsskolan. Vi ser med spänning
fram emot slutresultatet. Allt skall vara klart till efter sommaren är
det sagt. Under året har vi arbetat med en trafikvision som ni i
helhet kan läsa på vår hemsida. I korthet handlar den om att våra
gator skall vara mysiga att gå på, kännas säkra för alla och att
bilarna skall hålla jämn fart samtidigt som gröna inslag ökar och bil
byts mot cykel. Vi har haft ett möte med trafiksäkerhet som
utgångspunkt med gatukontorets representant Olle Thor. Vi kom
gemensamt fram till att vår vision mer handlar om miljö och
förtätning och att vi skall fortsätta vår strävan med fokus på just
miljö. Då kommer också trafiken att följa med på köpet hoppas vi.

Vi planerar att skicka vår omarbetade miljövision som fått namnet
”En grön lekande stadsdel” till bland annat stadsträdgårdsmästaren
i kommunen för att se om vi kan få gehör för våra idéer. Vill du vara
med och hjälpa till, hör av dig! Skicka ett mail till oss på
info@byalagetsofia.se med idéer och det är samma adress om du är
intresserad att försöka göra vår stadsdel lite roligare.

Årets första fest: Fröbytardag/vårträff
Var: Stora Lekan Björkgatan/Hasselgatan.
När: Lördagen den 5/4 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 har många
frön och sticklingar att byta. Så ta fram era fröpåsar
och möt dina grannar på lekplatsen! Som vanligt blir
det fest om vädret tillåter senare på kvällen.

Sofielunds Folkets Hus
Byalaget Sofia har till sammans med vår fina Folkets hus, som efter
ombyggnaden 2013 kanske har Malmös bästa lokaler, tagit initiativ
till en Familjebrunch med premiär den söndagen den 30/3. Klockan
11 öppnar dörrarna till vår lokala restaurang som kanske är just vad
vårt område behöver. Vi äter en billig brunch, det kommer finnas
leksaker för barnen, filmvisning och om det regnar så är vi ju ändå
inomhus. Sprid detta och så ses vi den 30!

Och glöm inte för tredje året i rad.
Succén fortsätter!

Bjud din granne på ett glas!
Vi möts utanför ditt hus kl 15 lördag
den 14/6, dvs helgen före midsommar.
Kl 18 är det fest på Stora lekan för de
som inte vill sluta.

Maskiner att låna

Byalaget har följande
maskiner som
medlemmarna kan låna
kostnadsfritt:
- Borrmaskin
- Högtryckstvätt
- Lövsug
- Motorsåg
- Partytält
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: 23/3 kl 14-16
Fröbytardag: 5/4 kl 14-16
Bjud din granne på ett glas:
Helgen för midsommar! Den 14/6
kl 17 på gatan, 18 på Stora Lekan
Höstfest: 6/9 mer info senare.
Pågående projekt:
Mötesplats i förändring
Grön lekande stadsdel Sofielund
Läs mer på byalagetsofia.se,
eller sök på Sofielund på
facebook.

