Verksamhetsberättelse Byalaget Sofia, 2018
Under året har styrelsen hållit fem styrelsemöten.
I januari hade vi möte med Malmö Stad tillsammans med Fastighetsägarna Sofielund. Vi
diskuterade bland annat trafiksituationen i Norra Sofielund utifrån vår stadsdelsvision. Vi gick en
rundvandring i området och fick besked om att det fanns avsatta medel för att påbörja ett
utvecklingsarbete i vårt område. Vi väntar fortsatt på svar. Arbetet med vår vision går sakta
framåt. Vi har förlitat oss mycket på Fastighetsägarna Sofielund, men året innebar ingen större
öppning för förändring och vi är i behov av att diskutera hur vi före arbetet vidare.
I mars hölls årsmöte där styrelsen konstituerade sig.
I april hade vi vårstädning av Stora Lekan. Vi målande lådorna och stenarna och planterade.
Sommaren som var extremt torr skapade inte särskilt bra förutsättningar för odling detta år men
vi fortsätter kommande år med våra lådor. Ny intresserade personer söks alltjämt.
I maj var ordförande med på inspirationsresa till Lissabon tillsammans med Fastighetsägarna
Sofielund där vi mötte kommun, polis och samhällsplanerare. Fokus var att se hur de rustat upp
områden som varit eftersatta på olika sätt.
Lamineringsmaskin är inköpt så att vi kan sätta upp inplastade affischer på t ex vår anslagstavla
på Stora Lekan.
Under året har Byalaget varit med och gjort en skrivelse till Malmö Stad angående att man tog
bort övergångsstället över Nobelvägen i höjd med Sofielundsvägen. Resultatet blev att vi fick ett
”släpp” i refugen. På grund av säkerhetsskäl vill kommunen att övergångsstället skulle tas bort.
Lördagen före midsommar anordnade Byalaget som vanligt ”Bjud din granne på ett glas”. Vi var
många grannar som träffades på våra gator och senare på Stora Lekan. Vårt mål om att detta
skall sprida sig till hela Malmö ligger kvar. Vi behöver lära känna varandra för att göra vårt
Malmö ännu bättre.
I september städade vi Stora Lekan och gjorde höstfint. Målande och lagade och fixade.
I november mötte styrelsen ett företag som var intresserat av att odla på den tomma
parkeringen Palmgatan/Rolfsgatan. Tankar fanns kring containerodling med ny teknik. Styrelsen
upplevde att projektet var väl ambitiöst och hänvisade till andra odlingsgrupper som kanske
kunde vara intresserade.

Under hösten skrev Byalaget också på en skrivelse som arbetats fram främst av BRF Cykeln
om ett övergångsställe över Lönngatan i höjd med Hasselgatan. Vi väntar fortsatt på svar.
I december hade vi ljuständning på Stora Lekan med glögg och lotter (där barnen enligt tradition
kammade hem storvinsterna).
Med önskan om ett gott 2019!
Jonas Hamfors
Ordförande Byalaget Sofia

