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Välkomna till Sofielunds folketshus
och Byalaget Sofias extrastämma
2014!
Onsdagen den 5.11 kl.19-20
Lokal: Sofielunds folketshus
Dagordning för Byalaget Sofias extrastämma 2014.
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 extrastämma 2014.
7. Styrelsen informerar om föreningen BID. (Se sid 3 i Sofias
brev)
8. Extrastämman tar beslut ang. Byalaget Sofias deltagande
och medlemskap i föreningen BID.
9. Extrastämman avslutas.

Byalaget Sofias Styrelse
____________________

Byalaget har ordet!
Hej grannar!
Hösten är här och vi rustar för mörkare tider. Efter en smått
fantastiskt varm sommar med höjdpunkten "bjud din granne på ett
glas" helgen före midsommar, som Byalaget bjöd in till, så går vi nu
vidare mot höstens andra stora begivenheter. Först ut är det
höstfest söndagen den 12/10 på Stora Lekan kl 14-16. Det blir
loppis, mustning, måla , spela schack och gemenskap. Vi säljer korv,
kaffe och kaka.
Mycket händer annars i vårt område. MKBs stora bygge Trevnaden
har verkligen tagit form. Framför Sofielundskolan mot Rolfsgatan
har man också börjat schakta för att så småningom börja bygga en
ny förskola. Vi ser med spänning fram emot hur det kommer att se
ut.
Tyvärr har vi inte sett någon lösning på den övergivna fastigheten
Hasselgatan/Sofielundsgatan som fortsatt står och förfaller. Enligt
utsago ligger ärendet hos miljönämnden i Malmö Kommun.
Byalaget har färdigställt den statsdelsvision som vi arbetat med
sedan våren 2013. Med hjälp av en ny styrelsemedlem har vi nu en
fin presentation som ni kan se på vår hemsida
www. byalagetsofia.se.
Byalaget har också under sommaren fått en förfrågan om att ingå i
en förening som bildats av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
vid namn BID, som står för Boende Integration Delaktighet.
Information från föreningen om dess verksamhet ser ni på nästa
sida i detta brev. För byalagets del är frågan om vi vill vara
medlemmar och då få en styrelseplats i föreningen. Årskostnad för
Byalaget skulle vara 500 kr och detta skulle inte påverka vår
årsavgift. Alla medlemmar blir då automatiskt medlemmar i BID.
Alla dokument kring föreningen kan läsas på vår hemsida
byalagetsofia.se.

Information om föreningen BID
Vi i Byalaget Sofia har fått en förfrågan om att gå med i den
nystartade föreningen Fastighetsägare BID Sofielund till ett pris av
500 kr/år och en plats i styrelsen. Med anledning av detta kommer
vi att hålla en extra stämma den 5/11 kl 19 där vi röster om
medlemskap i BID. Vi hoppas att många av våra medlemmar har
möjlighet att komma och framföra sin åsikt!
BID Sofielund har sin grund i det internationella konceptet Business
Improvement District. I korthet går BID ut på att fastighetsägare i
ett avgränsat område går samman i en ekonomisk förening, som
driver olika projekt med syftet att öka områdets attraktivitet. BID
Sofielund, innefattar både norra och södra Sofielund samt
Sofielunds industriområde, och skiljer sig något från sina
föregångare genom att även innefatta ideella föreningar och genom
att det erhåller finansiellt stöd från Malmö stad. Från föreningens
sida tycker man att en mer rättvis beskrivning av verksamheten är
Boende Integration och Delaktighet.
BID höll i början av september sitt första årsmöte där man bl. a
presenterade en handlingsplan för 2014-2015, som på olika sätt går
ut på att verka för ett tryggare, renare och mer hållbart område.
Byalaget Sofias vision ”En grön lekande stadsdel” ägnades mycket
tid och beskrivs som ett viktigt uppstartsområde! BID:s styrelse
består av 9 fastighetsägare, 2 bostadsrättsföreningar och de båda
Byalagen, förutsatt att vi beslutar oss för att vara med. Till
ordförande valdes Anna Heide från MKB.
Frågan är nu om vilken väg vi ska välja? Som medlemmar skulle vi få
god insyn i BID:s arbete och en möjlighet att påverka i tidiga skeden.
Detta skulle såklart kräva engagemang och delaktighet från vår sida,
något som det i dagsläget bara är några få som är beredda att ställa
upp med. Å andra sidan går det säkert att samarbeta med BID i de
frågor vi känner rör oss även utan ett medlemskap.

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!

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

Kalendarium:
Höstfest: 12/10
Extra stämma: 5/11
Ljuständning: 1/12

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

Pågående projekt:
Grön lekande stadsdel Sofielund
BID
Stora Lekan

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

