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Hej! 

Jag vill först börja med en kort presentation om vem jag är: Jag 

heter Hans Stavrot och bor på lönngatan 4I. Jag tillträde som 

ordförande vid årsstämman mars-2011. Jag var sekreterare 

under 2010. 

Mina intentioner som ordförande är att tillsammans med övriga 

medlemmarna i styrelsen arbeta för att utveckla Byalaget till att 

bli en livlig och inspirerande del av Norra Sofielund. 

Vi kan inte göra det här ensamma utan för att uppnå vad vi 

tänker att göra så behöver vi tankar och idéer från er alla som 
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bor inom området. Jag vill att vi alla ska känna en bykänsla 

som innebär att det ska vara tryggt, roligt och välkomnande hos 

oss på Norra Sofielund. 

Lördag den 3 september 13-16 när det är skördefest/loppis så 

finns det ett gyllne tillfälle att komma fram till oss till oss i 

styrelsen och berätta hur vi tillsammans kan utveckla Norra 

Sofielund till den plats i Malmö som det ska vara bäst att leva 

och bo i. Förutom skördefest planerar vi två studiecirklar, 

ärtsoppekväll och har du någon egen idé så hör av dig. 

Ja det var lite om mig själv, hur styrelsen arbetar, vad som är 

på gång så nu är ni alla hjärtligt välkomna att höra av er och 

hjälpa oss i vårt arbete. 

Vänliga hälsningar och vi syns på lördag 3 september 

Hans Stavrot 

Ordförande 

 

 
 

Var: Lekplatsen Björkgatan/Hasselgatan.  

När: Lördagen den 3/9 kl 1300-1600.  

Hur: Ta med egen filt för loppisförsäljning.  

Mat: Korvgrillning/läsk/kaffe/kaka kommer 

finns till försäljning. 

 

En mustmaskin kommer att finnas för att 

kostnadsfritt kunna musta sin egen frukt. 

Byalagets styrelse kommer också såklart vara på 

plats för att träffa er alla. Vid regn ställs festen 

in men vi har gott hopp. 
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                                 Studiecirklar i höst! 

Under våren har vi i byalaget skissat på lite idéer om 

studiecirklar för att engagera boende i Sofielund och 

därigenom stärka intresset för vår stadsdel. Vi har planer på två 

studiecirklar, en om Sofielunds närmiljö och en om stadsdelens 

historia.  

Den första studiecirkeln kommer att handla om vår närmiljö. I 

första hand har vi diskuterat vad som kan göras med lekplatsen 

vid Björkgatan/Hasselgatan. Kanske skulle man kunna 

förändra denna plats till något roligare, mer inspirerande och 

mer positivt för boende i Sofielund? Till exempel genom nya 

leksaker, odling, fruktträd och bärbuskar, mer grönska och 

vackra blommor. Varför inte mer grönt i krukor längs våra 

gator? Kan vi göra något med parkeringen längs Nobelvägen? 

Är inte Rolfsgatan bred nog för något mer än bara en väg? 

Några andra förslag?   

Vi planerar att i september starta en studiecirkel tillsammans 

alla intresserade i området i samarbete med Glokala 

Folkhögsskolan. Så anmäl intresse så fort ni har läst detta, ju 

fler vi är desto roligare och bättre blir det!  

Den andra studiecirkeln kommer att handla om Sofielunds 

historia och kommer också att starta i höst. Mer information 

om denna kommer senare i höst. 
 

Om du vill vara med i 

studiecirkeln om vår 

närmiljö kontakta 

Johanna Bruun via  

johannabruun@ 

hotmail.com 



 

Mot uppvisande av 2011 medlemkort får alla 

medlemmar ta del av följande: 

 

Sofias brev ges ut av 

Byalaget Sofia.  

Plusgiro: 4807536-0 

Medlemsavg 

80kr/hushåll 

Kontakt:  

Hans Stavrot 

stavrot@ 

telia.com 
 

Maskiner att låna Medlemsrabatter 

Byalaget har följande 

maskiner som 

medlemmarna kan 

låna kostnadsfritt: 

- Borrmaskin 

- Högtryckstvätt 

- Lövsug 

- Motorsåg 

Dessa finns hos: 

Leif och Marianne 
Jeppsson 
Palmgatan 14 tel: 92 
90 06. 

- Ring gärna innan 

du skall låna 

 

Rabatt hos: 

 

MALMÖ Catering 

Smörgåsfolket 

Lantmannag 11 

10% rabatt 

 

Flugger färg  

20% på färg 

Handelsgatan 1. 

Och glöm inte Sofielund på 

facebook: 

Sök på ”norra sofielund” så 

hittar du oss! 

 


