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Välkomna till Byalaget Sofias
årsmöte 2017!
Söndag den 26/3 kl.14-16
Lokal: Sofielunds folketshus
(fika serveras som vanligt)
Dagordning för Byalaget Sofias byastämma 2017.
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 2017.
7. Genomgång av verksamhetsberättelsen 2016. Ordförande.
8. Genomgång av byalagets ekonomi. Kassör.
9. Revisionsberättelse. Revisor.
10. Ansvarsfrihet.
11. Inkomna motioner.
12. Medlemsavgift.
13. Val av ledamöter. Valberedningsens förslag.
14. Val av suppleanter.
15. Val av revisor.
16. Val av revisorssuppleant.
17. Val av valberedningen.
18. Kalendarium. Trädgårdsförmiddag. Bjud din granne! Ljuständning.
19. Övriga frågor.
20. Byastämman avslutas.

Byalaget Sofias Styrelse
____________________

Ordföranden har ordet!

Hej grannar!
2016 har passerat och det är redan tid för vårens stora begivenhet
närmare bestämt årsmöte för Byalaget Sofia. Året har gått fort och
vårt kära sofielund växer så det knakar. Kvarteret Trevnaden blev
helt och fullt färdigt. Många nya sofielundsbor fyller nu detta nya
och enligt oss i styrelsen fina kvarter. Längs Rolfsgatan vid sidan om
vår kära Sofielundsskola byggde Malmö stad på några månader en
helt ny förskola vid namn Sofielunds förskola.
Under året hade Byalaget flera sammankomster med
förhoppningen att vi sofielundsbor träffas, pratar och lär känna
varandra. I april träffades vi på Stora lekan, grillade och målade
odlingslådor. I juni, helgen före midsommarafton, sågs vi som
vanligt och bjöd vår granne på ett glas! Denna sommar var det ett
ganska stor antal bord på lekplatsen som fylldes av mat och dryck.
Kring första advent i december tände vi lamporna på lekplatsen och
njöt av spänningen kring det årliga lotteriet.
Med förhoppning om att vi fortsätter att se varandra på våra gator
önskar vi i Byalaget Sofia ett fortsatt gott år och att vi ses på
årsmötet den 26/3.
Varmt välkommen!
Jonas Hamfors
Byalaget Sofia

Hej Sofielundsbor!
Som ni kanske har sett har jag under de senaste åren utsmyckat elskåp i Norra Sofielund.
Tanken är att när vädret tillåter kommer jag att fortsätta arbeta igen
med el-skåpsmåleriet med början på Klaragatan där det finns ett
sista omålat skåp kvar.
Byalaget har beviljats anslag av Fastighetsägarna syd (tidigare
föreningen BID) vilket nu sponsrar arbetet med måla elskåpen i vårt
område. Planen är att hela Norra Sofielunds alla elskåp skall målas
under kommande år.
Sedan tidigare är 4 gator färdiga: Luthersgatan, Bokgatan,
Björkgatan och Klaragatan.

Vi ses i kvarteret/
Lotte Forsfält

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: 26/3
Trädgårdsförmiddag: 22/4
Bjud din granne på ett glas:
17/6
Ljuständning: 26/11

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

