Verksamhetsberättelse Byalaget Sofia 2013
Byalaget Sofias styrelse har bestått av följande ledamöter: Linda Nielsen, MarieAnn
Lundberg, Jonas Hamfors, Johanna Brun. (två vakanta platser)
Suppleanter: Susanne Rapp, Jörgen Åkerlund och Stefan Bergmark.
Ordförande har varit Johanna Brun och vice ordförande Jonas Hamfors.
Kassör har varit MarieAnn Lundberg.
 Byalagets ledamöter har haft som mål att tillsätta de två vakanta platserna men de är
fortsatt vakanta. Styrelsen tycker det har varit svårt att få någon att vara med.
Styrelsen har genomfört fem styrelsemöten under året.
Byalaget Sofias informationsblad Sofias brev har kommit ut en gång under året.
Under år 2013 har följande aktiviteter genomförts:
1. Fröbytardag på Stora lekan där ett 20tal mötte upp på lekplatsen en tidig vårdag för att
byta fröer, grilla medhavd mat och umgås. Byalaget hade med ett bokoch inspirations
bord.
2. “Bjud din granne på ett glas”: En dag i början av juni bjöd några av medlemmarna i
Byalaget Sofia ut sina grannar på något gott att dricka. Några sällskap satt på Björkgatan
och några andra i korsningen Hasselgatan/Björkgatan. Vi samlades sedan på
Hasselgatan. Grannar från Södra Sofielund kom och var med denna kväll. Regnet
överraskade oss.
3. Höstfesten, som är något av en tradition vid det här laget. Den äger rum i början av
september. Byalaget hjälpte till att pressa äpplen. Byalaget serverade korv och kaffe och
informerade om Byalaget Sofia. Ett par loppisbord fanns också på plats . I år fanns det
också en målarverkstad. Barnen fick måla på papptallrikar, som vi sedan satte upp på
anslagstavlan. Det var populärt. Många grannar kom och besökte Höstfesten.
4. Julfesten genomfördes med många besökare. Byalaget bjöd på glögg, pepparkakor
och clementiner. MarieAnn arrangerade lotteri med många vinster. Denna kväll tände vi
även belysningen i träden på Stora lekan.
5. Trafikvision. Under året har Byalaget tagit fram en trafikvision för området som skickats
in till gatukontoret samt sett till att en “trafikvandring” ägt rum i området. Arbetet fortgår
2014 och går under namnet “En grön lekande stadsdel”.
6. Byalaget håller sig informerad om LAROmottagningen på Hasselgatan samt
situationen “Gamla valvet” ,som just nu förfaller och inte tas om hand.
7. Styrelsen är aktiv på fbgruppen Sofielund och uppdaterar ständigt Byalagets Sofias
hemsida för att göra Byalaget mer synligt.

8. Projektet Mötesplats i förändring är avslutat och en redovisning har lämnats till
Miljöförvaltningen och godkänts i oktober 2013.
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