Verksamhetsberättelse Byalaget Sofia 2016
Under 2016 har styrelsen i Byalaget Sofia haft fem styrelsemöten.
Ledamöter i styrelsen har varit Johanna Bruun, Jonas Hamfors, Marie-Ann Lundberg, Martin
Cöster, Sara Frenk och Stina Dahl.
Suppleanter har varit Lotte Forsfält, Randi Larsen och Lisa Hamfors
Valberedning Bo Bremer, suppleantpost till valberedningen har varit vakant.
Revisor Marianne Jeppsson, revisorsuppleantposten har varit vakant.
Ordförande har varit Johanna Bruun, vice ordförande Jonas Hamfors, kassör Marie-Ann
Lundberg.
Under året har Byalaget främst arbetat med sammankomster för boende i Sofielund. De
aktiviteter som Byalaget arbetat med är listat nedan:
1. Trädgårdsförmiddag i april med grillning och målning av odlingslådor.
2. “Bjud din granne på ett glas” i juni där många slöt upp på Stora lekan för mat och dryck.
3. Ljuständning i december där jullotteriet står i centrum.
Alla tillställningarna har av styrelsen upplevts som positiva och en viktig del i Byalagets
funktion i området.
4. Styrelsen har också försökt att följa arbetet i Fastighetsföreningen Sofielund där arbetet
fortgår, se www.fastighetsagarnasofielund.se. Där står stadsutveckling, trygghet, skötsel och
sammanhållning i fokus.
5. Byalaget har följt utvecklingen av Galleriet Valvet på Hasselgatan som nu slutligen
renoveras för att bli ett boende för ensamkommande flyktingbarn som det ser ut idag.
Byalaget skickade bland annat in en överklagan som avslogs angående boendet.
6. I maj hade Byalaget ett möte med Beroendecentrum för att klargöra deras arbete och syn
på bland annat droglangning i området. Många boende upplever att det har blivit lugnare
sista året. Nytt möte planeras under 2017.
7. Arbetet med att måla samtliga elskåp i området som konstnären Lotte Forsfält gjort under
några år fick en ordentlig skjuts framåt efter ett bidrag från Fastighetsägare Sofielund på
30000 kr under 2017. Arbetet kommer att fortsätta under 2017.
8. Arbetet med vår vision Grön Lekande stadsdel går sakta framåt. Inget större har hänt men
vi planerar att fortsätta arbetet under kommande år bland annat genom att ta nya kontakter
med Fastighetsägarna Syd.
9. Styrelsen har försökt att informera fortsatt via facebook, hemsidan www.byalagetsofia.se
samt via Sofias brev som kom ut en gång under 2016 i mars.
Malmö 2017-03-26
Jonas Hamfors
Vice ordförande.
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