Årsberättelse Byalagets Sofia 2021
Året som gått har såklart varit märkt av Covidpandemin.
Styrelsen har haft 6 stycken styrelsemöten.
Under året 2021 har vi i korthet:
Fått besked om att vårt medborgarinitiativ nekades av tekniska nämnden i Malmö
Stad. Vi jobbar istället vidare på bred front med olika delar i vår vision om “en grön
lekande stadsdel”. Visionen lever!
Vi arbetade tillsammans med FGK så att muren i parkeringen längs Nobelvägen
öppnades längs Björk, Bok och Luthersgatan. En del planteringar lämnades, en del
byttes ut. Papperskorgarna räddades.
Vi startade med odling i våra pallkragar som vanligt i april och odlingsåret var kanske
inte det bästa vi varit med om men nya tag är planerade detta år.
Vi har löpande haft kontakt med FGK angående vårt område gällande vår vision men
också tex nedskräpning. Just nu genomför FGK ett pilotprojekt om att boende får
låna och sköta blomsterlådor i gatustråken längs Björk, Klara och Palmgatan under
sommarsäsongen. Vi följer detta med spänning. Målet för styrelsen är fortsatt mera
permanenta lösningar som till exempel trädplanteringar.
Helgen före midsommar ordnade Byalaget en loppis i området som var mycket
lyckad. Konceptet kartloppis, att man anmälde sin plats och fick sen sin plats
markerad på en karta på facebook var mycket enkel och lätt att förstå. Kring Stora
lekan och längs våra gator sålde många (40st?) och kvällen avslutades med den
årliga festen “bjud din granne på ett glas”.
I oktober hade vi höststädning och lagning av odlingslådorna. Vi har talat med de nya
hyresgästerna i Förskolan Rolfs tidigare lokaler och eventuellt önskar de var
delaktiga i odlingen i framtiden.
Byalaget ordnade också nya ljusslingor i träden på Stora Lekan genom ett bidrag
från BID Sofielund. Styrelsen arbetade hårt en helg med lift och tålamod för att få
slingorna på plats. Dessa är nu inskrivna i FGKs protokoll så att de inte blir nerklippta
likt de tidigare.

