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Välkomna till Sofielunds folketshus
och Byalaget Sofias byastämma
2015!
Byalaget Sofia kallar medlemmar till årsstämma lördagen den 14
mars kl.14-16 sal 16 Sofielunds folketshus Rolfsgatan 16.
Det bjuds på kaffe och kakor.
Varmt välkomna!
Byalaget Sofias Styrelse
____________________

Hej grannar!
Vill du engagera dig för att få till förändringar i kvarteren i
Sofielund?
Hör då av dig till Byalaget Sofia info@byalagetsofia.se senast den 14
mars, då är det dags för Byalagets årsmöte kl.14-16 hos Sofielunds
Folketshus. Sittande styrelse bakar kakor och om jag räknar rätt så
bjuds det på fem sorters kakor vid årsmötet! Bara det är en
anledning att bege sig till årsmötet tycker jag.
Men vi kommer givetvis också att berätta vad vi har arbetat med
under året som gått. Jag vill redan nu lyfta tre saker som Byalaget

Sofia har engagerat sig i. Vi har ingått ett samverkansavtal med
gatukontoret. Avtalet innebär att vi sköter ett par områden på Stora
lekan (lekplatsen på Hasselgatan) resten sköter kommunteknik och
servicepatrullen. Upptäck de “hemliga” gångarna i den täta häcken
runt sandlådan. Det växer nu vinbärsbuskar vid den stora entrén
och en smultronstig börjar ta form i slänten ut mot Klaragatan. Alla
med trädgård vet att det behövs en trädgårdskompost att samla löv
i. Nu måste ni bara komma till Stora lekan den 21.3 då är det
premiär för vårens Trädgårdsförmiddagar på Stora lekan. Denna
lördag behöver vi hjälp med att måla, odla och flytta på
odlingslådorna. Vi tänder grillen så ta med något att grilla. I
november beslutade extrastämman att Byalaget Sofia skulle gå med
i föreningen BID. Läs mer om BID längre fram i brevet.
Nu behöver Byalaget Sofia en verksamhetsplan för 2015. Kom till
årsmötet den 14 mars och berätta hur du vill ha det i området.
Till sist vill jag tipsa om Familjebrunchen på Sofielunds folketshus
som har blivit en mötesplats för grannar i området och Sofielunds
Folketshus har därför valt att bjuda in till brunch varannan söndag
denna vår. Nästa Familjebrunch är den 1 mars kl.11:30- 14:00.
Varmt välkomna!

Vi ses i kvarteren!
/Styrelsen

INFORMATION OM FASTIGHETSÄGARE BID
SOFIELUND
På Byalagets extrastämma den 5 november beslutade Bylaget Sofia
att gå med i Fastighetsägare BID Sofielund. Vi är nu medlemmar och
har därmed insyn i verksamheten och en plats BIDs styrelsen. Vi i
Byalagets styrelse turas om att gå på möten och har information
och frågor om BID som en fast punkt på våra byalagsmöten.
Just nu driver vi frågan om hur vi kan arbeta vidare med och
fördjupa vår trafikvision "En grön lekande stadsdel". På senare tid
har BID Sofielund fått flera nya medlemmar i form av flera
bostadsrättsföreningar och några stora fastighetsägare som Eon,
Pågen och Stadex. Totalt har föreningen nu ett tjugotal medlemmar
och har etablerat sig fysiskt i området på Nobelvägen 23 ( fd EM
Möbler). I lokalen har utvecklingsledaren Hjalmar
Falk sin arbetsplats och tanken är att en mängd olika aktiviteter ska
knytas hit under de närmaste åren.
BID jobbar fortsatt med huvudfokus på att skapa en tryggare och
mer attraktiv stadsdel. Ett flertal projekt och initiativ har påbörjats
och vi i Byalaget kommer att lägga ut information på hemsidan om
de delar av verksamheten som rör vårt område. Information om BID
och aktuella projekt finns även att läsa på föreningens hemsida.
www.bidsofielund.se

Maskiner att låna
Byalaget har följande
maskiner som
medlemmarna kan låna
kostnadsfritt:
- Borrmaskin
- Högtryckstvätt
- Lövsug
- Motorsåg
- Partytält

Som medlem har du
också rabatter hos
några lokala handlare
i området. Dessa
finner du under
rubriken rabatter och
förmåner på
byalagetsofia.se

Dessa finns hos:
Leif och Marianne
Jeppsson Palmgatan 14
tel: 92 90 06.
- Ring gärna innan du
skall låna!

Kalendarium:

Sofias brev ges ut av
Byalaget Sofia.
Plusgiro: 4807536-0
Medlemsavg
80kr/hushåll
Kontakt:
info@byalaget
sofia.se
www.byalagetsofia.se

14/3 Årsmöte Sofielunds folket
hus kl 14
21/3: Premiär trädgårdsförmiddag
Stora Lekan kl 10
12/4 Fröbytardag Stora Lekan
4-10/5 Framtidsveckan Sofielund.
Byalaget håller grillning 6/5 på
Stora Lekan kl 17.
13/6 Bjud din granne på ett glas!
Vi ses på din gata!

Läs mer på byalagetsofia.se,
eller sök på Sofielund på
facebook.

