Byalaget Sofias Styrelseprotokoll 20130901
Närvarande: Johanna Bruun, Marie-Ann Lundberg, Jonas Hamfors
1. Mötet öppnas
2. Sekreterare: Johanna Bruun. Mötesordförande: Jonas Hamfors
3. Dagordning skapas
4. Förra mötesprotokollet justeras.
5. Val av justerare: Marie-Ann Lundberg, Johanna Bruun
6. Ekonomin redovisas: Pg:16629,82 Kon:470, Bank: 5727,96 Medlemmar: 59st
7. Hemsida: Medlemsmail har skickats ut till ca 25 st. Mailfunktionen på hemsidan är nu igång.
Medlemmarna fick en kopia på beroendecentrums info om nya öppettider på LARO-mottagningen
samt en kopia på vår Trafikvision.
8. Facebook: Fler medlemmar tillkommer.
9. Sofias Brev: Vi väntar med att göra ett nytt brev.
10. Trafikvisionen: Har varit tillgänglig för medlemmar sedan en månad tillbaka. Kommentarer
rörande boendeparkering har inkommit som Malmö stad har infört i området sedan 1 oktober.
Avgift: för de som inte har särskild boendeparkering kostar parkering 15kr/dygn för boende i
området. Byalaget tar beslut att Trafikvisionen ligger fast. Och fortsätter arbetet med att ta kontakt
med den grupp av grannar som var engagerade i början av sommaren. Byalaget jobbar för en sk.
Framtids/Trafikvandring i området. Jonas mailar kommunen och Lari. Byalaget undersöker hur vi
kan gå vidare.
11. Biprojektet: Johanna berättar om Biprojektet. Övriga medlemmar är inte pigga på att Byalaget
är med. Vi är för få i styrelsen. För stort ansvar.
12. Utvärdering av Höstfesten: Välbesökt, bra väder, 47 korvar såldes, aktiviteterna var
uppskattade, Vi fortsätter att arrangera Höstfesten 2014.
13. Efterlysning av Byalagets övriga pärmar.
14. LARO-mottagningen. Mottagningen är öppen mellan kl.9-13. Inga klagomål har inkommit. Vi
följer utvecklingen.
15. Boendet i fd. Valvet i Hörnan Hasselgatan/Sofielundsvägen. Huset förfaller mer och mer.
Fönsterna är krossade och igenspikade med träplaywood. Byalaget ämnar fortsätta att ha kontakt
med den grannsamverkan som har startat upp ang. störningarna från boendet.
16. Övrigt. Marie-Anne föreslår att styrelsen äter ute.
17. Nästa möte. Torsdagen den 21.11 kl.19
18. Mötet avslutas.
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