Protokoll 171106 Byalaget Sofia

Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang
Tid: kl.1900-2030

Närvarande: Martin, Jonas, Randi, Lotte, Johanna.
1. Mötet öppnas: mötet förklaras öppnat

2. Val av mötesordförande: Jonas Hamfors väljs till mötesordförande
3. Val av sekreterare: Martin Cöster väljs till sekreterare.

4. Val av justerare: Lotte Forsfält och Johanna Bruun väljs till justerare

5. Förra mötets protokoll: Genomgång av protokoll från augusti godkännes.
6. Mötets dagordning: Godkänns

7. Nästa möte: Avslutningsmöte på Ariana Restaurang, förslag på dag och tid
onsdag den 20 december 18:00

8. Genomgång av ekonomi: Kassör ej närvarande. Diskussion om förändringar

kring redovisning: Swedbank kontot är uppsagt och byalaget har numera bara
ett konto (Nordea). Aktuellt saldo idag är: Plusgiro i Nordea: 44 075.28 kr och
Kontanter: 120 kr

9. Hemsida: Jonas: Skall uppdateras men inget nytt i övrigt.

10. Facebook: Johanna:skall uppdateras inför Ljuständning den 26 november.
11. Kalendarium: Ljuständning den 26 november kl 17:00. Byalaget träffas en
kvart innan. Jonas testar ljusanordningen dagarna innan. Fråga ställts till

Marianne om hon kan tänka sig att hålla i lotteriet även i år. Om hon inte kan

så kommer Jonas ta hand om lotteriet. Martin köper glögg pepparkakor, glögg
och julskum. Agenda för 2018 bestäms på första mötet för året.

12. Stora lekan: Jonas presenterar den text som skickats till Malmö Stad som
kommer sättas upp på en anslagstavla/skylt. Den kommer placeras vid

ingången till Stora Lekan troligen under våren 2018. Försök att påverka valet
av staket har gjorts men det var inte möjligt att påverka.

13. En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Kommer göras olika åtgärder för

att sänka hastigheten för bilar i området. Detta arbete drivs av BID, möte med
BID är en bra ide. Möte kommer hållas den 15 november 17:30-19:15 då
kommer bland annat dessa frågor att behandlas.

14. Fastighetsägare Sofielund: Lotte redogör för arbetet med att måla

cykeltunneln under Nobelvägen. Väggarna kommer vara belagda med LED

ljuslampor. Ett bra samarbete med fyra sponsorer b.l.a. Malmö Stad och Eon.
Invigning kommer vara i mitten av december.

15. Bygget på parkeringen: Byalaget har fått information om att bygget på

parkeringen längs Nobelvägen har lagts på is. Något förslag till att förändra

stadsbyggnadsplanen så att man skulle kunna bygga där kommer inte vad vi
förstår ske.

16. Övrigt: Inköp av lamineringsmaskin skall göras.

Justeras
Lotte Forsfält                                                              Johanna Bruun

