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Under året har styrelse haft 6 möten.
Vi började året som vanligt med förra årets årsmöte där vi bland annat diskuterade vår vision
över området och årets kalendarium.
Den 28/4 hade vi vårstädning på Stora Lekan. Vi målade odlingslådor och renoverade dem.
Viktigt att vi försöker sprida att vi tillsammans sköter dessa lådor till våra grannar. Många var vi
som avslöt denna dag.
19/5 anordnade vi en loppis, också på Stora Lekan. Den kan vi nog kalla en succé. Många
hundra personer besökte loppisen och 32 stycken familjer sålde. Styrelsen har beslutat att vi
ordnar ny loppis igen detta år 2020 och försöker koordinera denna med andra hus/föreningars
loppis i området.
Under våren skapade också styrelsen en facebook grupp som vi nu sprider information via. Sök
på Byalaget Sofia så hittar ni den.
Bjud din granne på ett glas regnade år tyvärr bort. VI hoppas att detta års fest kan bli desto
bättre.
I september hade vi höstträff på Stora lekan, städade av området och våra lådor.
Till ljuständningen i november hittade många människor. I år provade vi en ny typ av lotteri.
Ljusen i träden är i behov av renovering.
Under året har styrelsen också haft flera kontakter med Fastighetsägarna Sofielund. Vi försöker
gå på deras styrelsemöte om vi kan men det är ofta svårt då det sker på dagtid.
Vår stadsdelsvision “Grön lekande stadsdel” har under året varit i fokus. Vi har bland annat haft
två möten med Malmö Stad, där det sista var ett möte med tre chefer på gatukontoret samt
ordföranden i Tekniska nämnden Andreas Schönström. Vi uppfattar att vår stadsdelsvision togs
väl emot och styrelsen kommer att fortsätta att arbeta framåt mot ett grönare, tryggare och
skönare Sofielund. Vi hoppas att vår stadsdel kan bli en pilot stadsdel där vi boende kan ta
större del i hur stadsdelen utvecklas.

