Protokoll Byalaget Sofia 170227
Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang
Tid: kl.1900-2030
Närvarande: Sara Frenk, Lotte Forsfält, Jonas Hamfors, Elvira Grandin
1. Mötet öppnas: Ja
2. Val av mötesordförande: Sara Frenk
3. Val av sekreterare: Jonas Hamfors
4. Val av justerare: Sara Frenk, Lotte Forsfält
5. Förra mötets protokoll: Godkänns
6. Mötets dagordning: Godkänns
7. Nästa möte: 26/3, efter årsmötet kommer konstituerande möte hållas.
Valberedningen informeras och revisorerna likaså. Vice ordförande Jonas
Hamfors skriver verksamhetsberättelse samt ordförande har ordet i Sofias brev.
8. Genomgång av ekonomi: Bordläggs till nästa möte, pga sjukdom
9. Hemsida: Jonas: Uppdateras
10. Sofias brev: Kommer delas ut senast 5/3.
11. Kalendarium: Oförändrat, se hemsidan byalagetssofia.se
12. En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Möte planeras med Hjalmar Falck i
första hand. Lotte kommer försöka bestämma en mötesdag.
13. Fastighetsägare Sofielund: Medlemmar har sett grupper av anställda som
plockar skräp i området. Medlemmar har också efterfrågat upplockning av
hundbajs. Annars hänvisar styrelsen till deras hemsida
www.fastighetsagaresofielund.se. Föreningen har bland annat skrivit ett kontrakt
med kommunen om hållbarhet. Tyvärr har ingen från styrelsen kunnat gå på
föreningens möten så hemsidan är det bästa vi kan hänvisa till.
14. Övrigt: Boende i Sofielund har via kontakter fått reda på att MKB utreder
möjligheten att bygga 4 st 5 våningshus på parkeringen längs nobelvägen.
Arkitektbyrån FOJAB har ritat förstudien och vi i styrelsen tog på mötet del av
den information som finns kring ärendet. Styrelsen uppfattar att dessa byggnader
skulle ha stor inverkan på vårt område och kommer genast att sammanställa det
vi vet och gå ut i området tillsammans med Sofia brev kommande helg. Vi
hoppas sedan att så många som möjligt engagerar sig i frågan och kommer till
årsmötet och diskuterar. Handlingar om ärendet kan fås av handläggare Julia
Johansson på stadsbyggnadskontoret Malmö.
Mötet avslutas.
Ha det så bra!

Justerare:

Lotte Forsfält

Sara Frenk

