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Välkomna till Byalaget Sofias
årsmöte 2018!
Söndag den 18/3 kl.14-16
Lokal: Sofielunds folketshus
(fika serveras som vanligt)
Dagordning för Byalaget Sofias byastämma 2018.
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 2018.
7. Genomgång av verksamhetsberättelsen 2017. 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!
Ännu ett år har gått och vårt kära Norra Sofielund har verkligen
testats på alla de sätt. Inte sällan får jag försvara mitt val att bo just
här. Men här kommer några exempel på varför jag valt att bo just
här i Norra Sofielund.
I juni samlades ett 40 tal grannar på Stora Lekan för festen ”Bjud din
granne på ett glas”. Vi åt och drack gott och barnen sprang sig
trötta in i natten.
Arbetet med vår vision om ”en grön lekande stadsdel” har nu tagit
ännu ett steg och vi kommer i år närma oss våra tankar om mindre
biltrafik och mer grönska i vårt område.
På Stora Lekan är vårt stadsodlingsprojekt än mer tydligt med en
skylt som visar på vårt samarbete med Malmö stad och att vi
faktiskt har ett avtal som gäller framöver. Hjälp gärna till ni som är
på lekplatsen ibland. Rensa lite, plantera eller varför inte vattna
med barnen. Tillsammans kan vi hålla våra lådor vid liv.
Slutligen så är vårt Sofielund kanske finast om våren. Därför
planerar vid att bland annat att sätta upp fågelholkar och
insektshotell på vårträffen i april. Kom gärna dit och byt fröer eller
sticklingar, måla odlingslådorna eller bara för en kopp kaffe. Om vi
lär känna varandra så blir vårt Sofielund än mer vackert hela året.
Ses i kvarteret!
Jonas Hamfors
Byalaget Sofia

Hej Sofielundsbor!
Nu är Nobeltunneln invigd.
Utsmyckningen är utförd av barn från Sofielundsskolan och
Kastanjeskolan och av lokala konstnärer i samarbete med bl.
a. Fastighetsägare Sofielund, Byalaget Sofia och Malmö Stad.
Gå eller cykla gärna dit för att titta.
Tunneln har blivit så ljus och fin!
Lotte Forsfält
Sofielundbo

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
100kr/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: 18/3
Trädgårdsförmiddag: 14/4
Bjud din granne på ett glas:
16/6
Höstfest: 25/8
Ljuständning: 25/11

Läs mer på:
byalagetsofia.se

