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Välkomna till Byalaget Sofias
årsmöte 2016!
Söndag den 13/3 kl.14-16
Lokal: Sofielunds folketshus
(fika serveras som vanligt)
Dagordning för Byalaget Sofias extrastämma 2016.
1. Öppnande av mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av rösträknare/justerare 2st
6. Godkännande av kallelse till stämma 2016.
7. Styrelsen informerar om verksamheten 2015.
8. Årets kalendarium
9. Byalagets framtid
10. Inkomna motioner
11. Övriga frågor.
12. Stämman avslutas.

Byalaget Sofias Styrelse
____________________

Ordföranden har ordet!

Hej grannar!
Här kommer årets Sofias brev med inbjudan till Byalaget Sofias
årsmöte den 13 mars kl 14-16 hos Sofielunds folkets hus sal 12. Då
kan du träffa grannar och fika. Vill du kunna påverka styrelsen och
verksamhetsplanen för 2016 behöver du eller hushållet bli medlem i
Byalaget Sofia. Det kostar 80 kr och kan betalas den 13 mars innan
årsmötet. Varmt välkommen!
Byalaget fortsätter att driva visionen “En grön lekande stadsdel”.
Om du vill veta mer så gå in på vår hemsida byalagetsofia.se och vill
du engagera dig så hör av er till oss info@byalagetsofia.se
Vi vill gärna att vi alla träffas i kvarteret och bjuder därför in till
festligheter ett par gånger om året. Kom gärna till årets första
Trädgårdsförmiddag den 17 april start kl 10 på Stora lekan. Vi byter
fröer och sticklingar, grillar vid lunch och berättar kvartershistorier.
Den 18 juni träffas vi igen på gatorna och Bjuder grannarna på ett
glas. Start kl 17 på din gata, samling kl 18 på Stora lekan där festen
fortsätter. Den 27 november är det dags för Ljuständning på Stora
lekan med pepparkakor, glögg och grannar. Start kl 17. Har du några
idéer du vill genomföra med oss så hör av dig.
Men först är det Årsmöte den 13 mars kl 14-16 hos Sofielunds
folkets hus sal 12.
Varmt välkommen!
Hälsar
Johanna Bruun

Arbetet i BID forsätter.
BID Sofielund har nu varit verksam sedan september 2014 och fler
fastighetsägare, föreningar och företag ansluter. Byalaget Sofia är ju
del av arbetet i föreningen sedan nov 2014. Vi i styrelsen försöker
följa arbetet så mycket vi hinner. Tyvärr ligger många möten på
vanlig arbetstid. BID arbetar framförallt aktivt med trygghet och
stadsmiljö. Så värst mycket av arbete har vi inte sett i Norra
Sofielund utan fokus ligger i Seved som har en miljö som bedöms
som mer utsatt för de boende. Ramar på några av våra elskåp
ämnad för kulturreklam är nog den största förändringen i Norra
Sofielund än sålänge. På södra sidan av Lönngatan ser vi också
planteringar längs planket och vid cykeltunneln under Nobelvägen
är gamla EM möblers lokal markerad med en banderoll.
Vidare fortsätter BID att arbeta med att samla föreningar i området.
Bland annat samarbetar de med EON för att finna miljösmarta
lösningar för områrdet, de har arbetat med parkeringssituationen i
Seved och också tryckt på för att öka tryggheten med bland annat
kameraövervakning. Nyligen har också ett kulturstipendium på 100
000 kr som man kan söka som förening instiftats. Se vidare
www.bidsofielund.se

Vårt område har också under 2015 växt. Kvarteret Trevnaden är nu
ett kvarter som hyser 500 nya (och gamla) Sofielundsbor. Äntligen
är bygget färdigt och maskinerna har tystnat. Vi i styrelsen gör allt vi
kan för att försöka få nya medlemmar i området även om det ofta
är svårt att komma in i fastigheter med lägenheter. Vi har också fått
ett tillskott av en ny förskola med det lokala namnet Sofielunds
Förskola. Nu är det två skolor och fyra förskolor i området och vi
hälsar alla nya Sofielundsbor välkomna.

Maskiner att låna

Byalaget har följande
maskiner som
medlemmarna kan låna
kostnadsfritt:
- Borrmaskin
- Högtryckstvätt
- Lövsug
- Motorsåg
- Partytält
Dessa finns hos:
Leif och Marianne
Jeppsson Palmgatan 14
tel: 92 90 06.
- Ring gärna innan du
skall låna!

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

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

Kalendarium:
Årsmöte: 13/3
Trädgårdsförmiddag: 17/4
Bjud din granne på ett glas:
18/6
Ljuständning: 27/11

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

