Dagordning/Protokoll 20160406
Lokal: Sofielunds folkets hus
Tid: kl.18:30- ca: 19:30
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas:
Ja
Val av mötesordf:
Jonas Hamfors
Val av sekreterare:
Martin Cöster
Närvarande: 
Martin Cöster, Jonas Hamfors, Lotte ForsfäJlt, Sara Frenk,
Johanna Bruun
5. Justerare: 
Johanna, Sara
6. Förra mötets protokoll: 
Godkännes
7. Mötets dagordning: 
Godkännes
8. Genomgång av ekonomi: Från förra mötet: Medlemmar 52st.
Godkännas
Siffror från mötet den 9.2 Plusgirot: 14.005:32, Bankkonto:5727:96,
Kassa:905kr
9. Nästa möte: 
Onsdag 1 juni 18:30 Folkets Hus
10.Årets datum:17.4 kl.10-14 Trädgårdsförmiddag: fröbytardag, samla
skräp, måla odlingslådor med korvgrillning i april. Bjud din granne!
18.6 kl.17 på gatan, kl.18 på lekan. Höstfesten? Ljuständningen 27.11
med lotter.
11.Beroendecentrum:
Jonas: kontakt tagen men Beroendecentrum som
inte har återkommit med svar.
12. 
Galleri valvet: 
Maila miljöförvaltningen. Inga nyheter sekrettes råder
för bygglovsansökan. Försök till kontakt med handläggaren på
kommunen som inte svarat vi fortsätter att ligga på kommunen.
Diskussion om att tala med media i form av Sydsvenskan.
13. 
Stora lekan: 
Målning av odlingslådor, Jonas köper färg + stenfärg på
Beckers, falu samt mådlar, behöver även sopsäckar som skydd till
barnen. Köpa in växter gör Marie- Anne, hon kollar in växter på torget.
Möblera om lådorna, Johanna lånar en gaffeltruck. Affischer kommer
att sättas upp i området, Jonas och Lisa gör affisch. Styrelsen möts vid
09:40
14.Övrig:
BIDs möten: 
Främst riktat till fastighetsägare, information om MKB
kollektivhus. Framtidsdiskussioner gällande Sofielund. Kort möte inga
motioner etc.
- Möte om kultur affischering (60 st. elskåp). Planeringen för framtiden
för “elskåps-projektet” samt inkludera skolor.
- Bleckverkstadshuset: Indikationer på att det bedrivs spelklubb i lokalen,
problemet går härleda till mindre seriösa fastighetsägare.

-

Cykelbanan längs med Nobelvägen kan finnas behov att stänga
Klaragatan. Kan en skrivelse underlätta? En naturlig del av visionen om
en grön lekande stadsdel.
- Skriv en kort text att ha med till den 17 april på stora lekan där vi
uppmärksammar alla deltagare på cykelbanan och möjligheten med att
få Klaragatan avstängd, Martin skriver.
15.Mötet avslutas
.

justerare

justerare

