Styrelseprotokoll Byalaget Sofia 181112
Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang
Tid: kl.1900-2030
Närvarande: Tomas (gäst), Lotte F, Jonas H, Sara F, Elvira G
1. Mötet öppnas: Ja
2. Val av mötesordförande: Jonas
3. Val av sekreterare: Elvira
4. Val av justerare: Lotte, Sara
5. Förra mötets protokoll: inga synpunkter
6. Mötets dagordning: godkänns
7. Tomas från Figogruppen berättar om sin verksamhetsidé och vilka projekt han
har varit inblandad i och sökt pengar för tidigare. T ex ordna finansiering till lära
sig cykla-projekt i Rosengård. Har jobbat med odlingsprojekt. Kollum, nya
näringar på landsbygden och i staden. Tänker att man kan odla
kommersiellt/professionellt i staden, deltar i forskningsprojekt tillsammans med
Regionen, LRF mm för framtida, visionära odlingsmetoder i jordbruket. Steg 1 för
Sofielundstomten skulle kunna vara en grön inramning och en låst yta där man
kan odla innanför. Containrar skulle kunna finnas för inomhusodling på området.
Mat som odlas skulle kunna gå till skolor, äldreomsorgen mm i området.
Allmänna arvsfonden-ansökan för barn/ungdomar. Hemmaodlat har kontaktats
kan ev vara intresserade. Skulle kunna vara ett projekt för hela Malmö på sikt.
Pilotprojekt att iordningsställa ytan. Kan vara ett projekt för
gourmetrestaurangerna i området (Lyran, Åkern mm). Avtal med Kungsleden
behövs först. T vill att vi ska ordna ett möte m Hjalmar F efter att han varit i
kontakt m Kungsleden. Lotte ringer till Hjalmar F och hör efter.
8. Nästa möte: Middag 10/12 kl 18 plats Baltsars eko vego
9. Genomgång av ekonomi: Kassör: Cash 49:-, konto 19709,63 (Sofias pengar) och
12392:- (Utsmyckningsbidrag från BID)
10. Hemsida: Jonas uppdaterar
11. Kalendarium: Ljuständning flyttas fram till 1/12 kl 16-17. Sara ordnar
lotteri-grejer, betalas av Jonas.
12. En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Nästa möte i december.
Övergångsstället på Nobelvägen försvinner och ersätts av ett släpp efter vår
klagan till Gatukontoret. Vi tack Bo Bremer för detta arbete.
Byalaget har skrivit under BRF Cykelns yrkande till gatukontoret om att få ett
övergångsställe på Lönngatan. Medborgarförslag för övergångsställe
Luthersgatan och släpp i muren vid parkeringen kan vi ev titta vidare på.
13. Fastighetsägare Sofielund - vi väntar på återkoppling från det

trafikförbättringsmöte vi haft med GK och Hjalmar i våras/vintras. Lotte ber
Hjalmar om ett uppföljningsmöte. Bygglov ska finnas beviljat för LARO-huset
enligt Hjalmar. Vad händer med Hasselgatan 5?
14. Övrigt: , Loppis till våren.
Mötet avslutas.
Ha det så bra!
Justeras/

Sara Frenk

Lotte Forsfält

