
Protokoll Byalaget Sofia  170828 
 
Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang 
Tid: kl.1900-2030 
Närvarande: Jonas, Elvira, Randi, Lotte 

1. Mötet öppnas: Ja 
2. Val av mötesordförande: Jonas 
3. Val av sekreterare: Elvira 
4. Val av justerare: Randi, Lotte 
5. Förra mötets protokoll: Godkänns, 
6. Mötets dagordning: Godkänns 
7. Nästa möte: 6/11 19.00-20.30 
8. Genomgång av ekonomi: Kassör meddelar via mejl att 39899:- finns på 

Nordea-kontot. Swedbank-konto behöver stängas, oklart exakt hur mycket 
som finns på det (ca 5000:-). Beslut om att stänga Swedbank-kontot tas på 
mötet och pengarna skall flyttas över till Nordea-kontot. 

9. Hemsida: Jonas meddelar att den är uppdaterad, senaste protokollet finns 
där. 

10.Kalendarium: Höststädning, målning, grill och annat kul kl 10-14 på Stora 
Lekan 9/9. Randi gör plansch och Lotte sätter upp dem. Jonas ordnar korv 
mm, Elvira ordnar m holkar - fågel-, fladdermus- insektshotell mm. Färg mm 
tas med. 

11.Stora lekan: Egen anslagstavla med info om odlingslådor samt möjlighet att 
annonsera kommer att bekostas av Malmö stad. Inköp av lamineringsmaskin 
behöver göras. Diskussion om permanent grill med kommunen har förts. 

12.En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Lotte tar kontakt med Hjalmar F på 
FS. Hastigheterna på våra bilgator behöver ses över. 

13.Fastighetsägare Sofielund (FS) Lotte åker till Röstånga med FS på 
studiebesök. Röstånga är ett inspirerande exempel med många 
gemensamhetsprojekt. Bok om konstnärlig utsmyckning på Norra Sofielund 
kommer att tas fram av Malmö stad, Lotte, fotograf och Johanna Bruun. Akzo 
Nobel kommer att sponsra all färg till utsmyckning av gångtunneln vid 
Nobelvägen. Halva tunneln kommer att utsmyckas med klottersäkrade 
teckningar av barn från området. Andra halvan av konstnärer från galleri 



Frank. Taket och anslutande murar kommer att göras av konstnärer från 
Bokgatan. Belysning sponsras av Eon. 

14.  Mötet avslutas 
 
 
 
Justeras:           Lotte Forsfält                   Randi Larssen 

 


