Årsberättelse över verksamhetsår 2020 Byalaget Sofia.
Under året har styrelsen haft 7 styrelsemöten. Året har ju såklart varit färgat av pandemin
och vi har som övriga samhället försökt göra det bästa vi kan och ibland träffats digitalt,
ibland i mindre grupper. Vi försökte i alla fall under året att genomföra några av de planerade
evenemangen på ett ansvarsfullt sätt.
Vi har genomfört/arbetat med följande frågor:
1. I april hann vi med en vårstädning, vi skötte om våra odlingslådor, flera byttes ut och vi
renoverade gamla, grillade och umgicks. Sen blev världen lite annorlunda. Styrelsen önskar
att flera i området vill odla i lådorna, många tycker de är fina och det vore synd om det
försvann för att de inte används.
2. Grön lekande stadsdel: Möte i januari med kommunen tillsammans med BID Sofielund.
Under året har vi haft frekvent mailkorrespondens och telefonsamtal med bland annat FGK
(Fastighet och gatukontoret).
Under sommaren så gågatuskyltades hela Hasselgatan vilket tidigare saknades.
Omlottrafik infördes på Klara samt Palmgatan för att sänka hastigheterna, detta infördes av
FGK under hösten.
I augusti skickade vi in ett medborgarinitiativ gällande vår vision som bland annat Skånska
Dagbladet skrev en artikel om. Den fick nästa 300 röster. Styrelse delade också ut
information om detta i postlådorna i området. Förslaget finns på vår hemsida och svar fick vi
i april i år 2021 från Tekniska nämnden. Tyvärr nekade tekniska nämnden vårt ganska
långtgående förslag om grönska och förändrad trafiksituation men vi arbetar vidare med flera
punkter i visionen.
För närvarande så kommer vi bland annat fortsätta att arbeta med förändring av parkeringen
längs Nobelvägen (både muren och beläggningen), införande av grönska i krukor på flera av
våra bilvägar, nyplantering av träd i området, göra gångbanor bredare för att öka
tillgängligheten.
3. Bjud din granne på ett glas lördagen före midsommar lockade många grannar. På
Björkgatan var det långbord och mitt intryck är att festen var mycket uppskattad. Vi fortsätter
att varje år boka lördagen före midsommar för denna fest som är inne på sitt 9e år.
Ambitionen är fortsatt att festen skall sakta sprida sig och att fler och fler vill träffa sin granne
på gatan utanför där du bor.
4. Byalagets facebooksida har mer och mer använts för att sprida våra tankar. Björkgatans
vimplar mellan husen fick tex stor spridning. Vi har fortsatt vår hemsida för all övrig
information www.byalagetsofia.se
5. Odlingen på Stora lekan blev bättre i år än på länge. Vi hade ett vattningschema denna
sommar och det gillade såklart våra växter. Träffar både vår, sommar och höst genomfördes.
6. Byalaget har varit med på möten med växtverket angående den fina trädgården som fick
namnet “Naturmolnet” på Palmgatan.

Sammanfattningsvis så var 2020 ett relativt aktivt år med tanke på pandemin som skjöljt
över oss. Vi hoppas att kunna arbeta vidare och gör vår stadsdel lite mer som vi själv vill att
den skall vara.
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