
Protokoll Byalaget Sofia Byastämma 2018-03-18 
Lokal: Sofielunds Folkets hus restaurang 
Tid: kl.14-16 
 
Närvarande: 
Jonas Hamfors, Elvira Grandin, Randi Larsen, Lotte Forsfält, Claes Gylling, Karin Linder, 
Mari-Ann Lundberg, Bo Bremer, Tord Rydén, Bengt Danielsson, Lisa Hamfors 

1. Mötet öppnas. 
2. Dagordning godkänns. 
3. Val av mötesordförande: Jonas Hamfors 
4. Val av sekreterare: Elvira Grandin 
5. Val av justerare/rösträknare: Bo Bremer, Lisa Hamfors 
6. Kallelse till stämma godkänns. 
7. Genomgång av verksamhetsberättelse. 

Byalaget har under året arbetat med följande frågor: 
a. Informationsspridning om byggnadsplanerna på parkeringen. Malmö stads 
stadsbyggnadskontor har nu meddelat att planärendet är avskrivet och avslutat. Bo 
Bremer har haft tät kontakt med Malmö stad samt tagit fram informationsmaterial kring 
områdets historia. 
b. Byalagets medverkan i Fastighetsägarna Sofielund (FS, f.d. BID). Lotte Forsfält har 
deltagit på möten med FS varje vecka och haft mycket kontakt med Hjalmar Falck från 
Gatukontoret som är FS projektledare. 
c.Styrelsen har dessutom en aktiv dialog med FS och Malmö stad kring byalagets 
trafikvision "En grön och lekande stadsdel". FS genomför en rad projekt i närområdet 
och styrelsen ser fortsatt stora möjligheter i samarbetet både när det gäller inflytande 
och ekonomi. Till exempel har diskussioner hållits kring att alla områdets fastighetsägare 
skulle kunna få hjälp med klottersanering. FS ligger även bakom att Sofielundsgruppen 
patrullerar i området och bland annat sköter renhållning. FS kommer att annordna och 
finansiera en inspirationsresa till Lissabon för FS medlemmar samt politiker från Malmö 
stad m.fl. i april. På resan kommer goda utvecklings- och upprustningsexempel att 
studeras. Från byalaget kommer ordförande (Jonas Hamfors) att följa med. Jonas gör 
detta på egen tid och hans resa bekostas av FS. 
d. Byalagets skötselavtal med Malmö stad på Stora lekan. Byalaget har bl.a. tillåtelse att 
ha odlingslådor på Stora lekan. Byalaget har med anledning av skötselavtalet haft möte 
med gatukontoret samt fått en ny informationsskylt som upplyser om 
skötsel-/odlingsavtalet och som även kan användas för övrig information. Malmö stad 
har under året på eget initiativ förbättrat belysningen, beskurit buskar och bytt ut staketet 
på Stora lekan. Från byalaget har vi framfört att vi uppskattar att lekplatsen tas omhand 
men att vi gärna sett en mindre hård beskärning av buskarna samt ett vackrare staket i 
trä. 
e. Digitalisering av kassörens uppgifter har genomförts i syfte att få en smidigare 
hantering och enklare överlämning vid byte av kassör. Vi har bland annat skaffat 
bank-ID. Styrelsen har även infört att fysiska medlemskort inte ska delas ut per 



automatik från utan att den som är intresserad av ett fysiskt medlemskort (för till exempel 
rabatter m.m.) ska kunna få ett genom att mejla kassören på adressen: 
sara.jansson-frenk@hotmail.com 

8. Efter diskussion på mötet bestämdes att Mari-Ann Lundberg ska dela ut fysiska 
medlemskort för 2018 och att förändringen ska träda ikraft först 2019. 
10. Ordnat sociala aktiviteter för alla medlemmar som Vårfest/trädgårdsförmiddag, "Bjud 
din granne på ett glas" och ljuständning på Stora lekan. 
11. Genomgång av ekonomi: Kassör Sara Frenk har inte möjlighet att medverka men 
har förberett material till mötet. Nuvarande kassör Sara Frenk tillträdde 26/3 och 
redovisar därför för perioden 26/3 2017- 31/12 2017. 
Utfall 31/12 2017 var på Nordeakontot: 37 779,38 kr (inklusive måleripengar till elskåp 
från FS) och kontant: 229 kr. 
13. Revisionsberättelse från revisor Marianne Jeppson. Marianne meddelar att hon 
granskat styrelsens protokoll och räkenskaper och inte funnit något att anmärka på. Hon 
vill därför tillstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2017. 
14. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 
15. Inga motioner har inkommit. 
16. Medlemsavgift 100 kr, antal medlemmar ca 45. 
17. Val av ledamöter 2 år: Jonas Hamfors (omval), Lotte Forsfält (sittande), Elvira 
Grandin (sittande), Sara Frenk (omval), Randi Larsen (ny ledamot), Viktor Wennberg (ny 
ledamot). 
18. Suppleanter 1 år: Elisabeth Jaensson (nyval), Lisa Hamfors (omval), Mari-Ann 
Lundberg (omval). 
19. Val av revisor: Marianne Jeppsson 
20. Val av revisorssuppleant: ingen kandidat, utgår 
21. Val av valberedning: Bo Bremer och Fabian Karlsson 
22. Kalendarium – sociala aktiviteter 2018: Trädgårdsförmiddag 14/4, Bjud din granne 
på ett glas! 16/6, Höstfest 25/8, Ljuständning 25/11 (mötet beslutade att ljusen på Stora 
Lekan släcks när det blir sommartid). Information om tider m.m. finns på hemsidan. 
23. Övriga frågor. Mötet diskuterade lite kort att det inte längre finns någon betalautomat 
på parkeringen samt att övergångsstället vid Sofielundsvägen kan komma att tas bort till 
följd av den nya cykelbanan. Styrelsen tog på sig att undersöka dessa frågor. 
24. Byastämman avslutades. 

　 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 


