
Protokoll Byalaget Sofias 150121 
 

Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang 
Tid: kl.19- ca: 20.30 
 

1. Mötet öppnas:  Ja 
2. Val av mötesordf: Johanna Bruun  
3. Val av sekreterare: Jonas Hamfors 
4. Närvarande: Johanna Bruun, Ernesto Cespedes, Kina Bergdahl, Jonas 

Hamfors 
5. Justerare: Kina Bergdahl, Ernesto Cespedes. 
6. Förra mötets protokoll: Godkännes 

7. Mötets dagordning: Godkännes 
8. Nästa möte: 12.2 kl.19 
9. Genomgång av ekonomi: 31/12 2014 var Plusgiro:  13.215:82 Bankkonto 5.727:96 

Kontanter     629: 
10.BID: BID har nu en hemsida www.bidsofielund.se. För medlemmarna i 

byalaget hänvisar styrelsen till denna hemsida för information kring BID. 
Länk läggs upp till BID på vår egen hemsida. Byalaget betalar årsavgift på 
500kr, faktura ges till Marie-Anne. Vårens datum för BID möten: torsdagen 
den 12 februari kl.11-13 och torsdagarna 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni. Tid 
kl.9-11 

11.BID och innehåll som byalaget diskuterar särskilt just nu är: Fler 
återvinningscentraler, fler föreningar med i BID, fler verksamheter 
(Metadonmottagningen/Region Skåne)? Hur går det med det övergiva huset 
Hasselgatan 5? Arbetet fortgår med Grön Lekande Stadsdel, Kina ingår i 
gruppen för gestalting av fyra olika områden. 

12.Årsmöte: Beslutat äga rum den 14/3 kl 14-16. Boka lokal: Johanna. Sofias 
brev/kallelse: Jonas. Hemsidan: Jonas. Fika: Alla bakar något och tar med. 
Valberedningen Bo Bremer & Johan Rastenberger: Johanna. Har styrelsen 
några förslag på nya styrelsemedlemmar? Kina Bergdahl, Olof Gålne. 
Protokoll till revisorn: verksamhetsberättelse: 

13.Välkomna till området Trevnaden!: Till kvarteret Trevnaden kommer 
Sofias Brev delas ut. 

14.Framtidsveckan förslag till programpunkter: Grillkväll på Stora lekan 
den 6/5 från kl 17. Vi skall försöka bjuda in personer som kan tänkas vara 
intresserade av vår Gröna Lekande stadsdel. Hyrhöns? Diskussion kring 
om det skulle kunna vara möjligt att tex måla på gatan längs tex hela 
Rolfsgatan för att kunna få en känsla för hur det skulle kunna se ut. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bidsofielund.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3Wkfb6L2kaHAq3zvuKyFFlYkpBQ


15.Hemsida: Jonas uppdaterar.  
16.Facebook: Johanna utreder om Byalaget skall skapa en egen Facebook 

profil. Tanken är att länka från denna till vår hemsida som fortsatt 
kommer vara vår kommunikationsplattform. 

17.Sofias brev: Jonas ansvarar. Kommer ut 2 v innan årsmötet och kommer 
innehålla kallelse till Årsmötet. 

18.En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Tas upp nästa möte. 
19.Familjebrunchen: Startar den 1 februari med loppis. Sofielunds folkets 

hus satsar på varannan söndag under hela våren. 
20.Kalendarium: Årsmöte 14/3 kl 14, Fröbytardag 12/4 kl 14, Framtidsveckan 

4-10/5, Bjud din granne på ett glas som vanligt helgen före midsommar 13/6 
kl 18. 

21.Nya idéer: En utflykt i vår bordlägges till nästa möte. 
22.Övrigt: Konstnären Lotte har gett ut en bok om elskåpen. Äpplet en 

fotoutställning på Seved av Sevedsfotograferna 24.1-22.2. Galleri Seved.  
23.Byalagets framtid: Hur får vi fler styrelsemedlemmar och medlemmar i 

föreningen?  
 
Mötet avslutas. 
 
Ha det så bra! 


