Protokoll Byalagets Sofia årsmöte 2017-03-26
Lokal. Sofielund Folkets Hus
Tid: 14:00-16:00
1. Öppnande av mötet
● Vice ordf (Jonas) förklarar mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning
● Ja
3. Val av mötesordförande
● Sittande (Jonas)
4. Val av mötessekreterare
● Martin Cöster
5. Val av rösträknare och justerare
● Sara Frenk och Elvira Grandin
6. Godkännande av kallelse
● Kallelsen godkändes enhälligt av byastämman
7. Genomgång av verksamhetsberättelse 2016
● se bilaga
● Punkten (punkt 6) om beroendecentrum många upplever att de ser mindre av
försäljning/lagning i området än tidigare.
● Fråga om samarbete med Södra Sofielund byalag finns. I dagsläget finns inte
något samarbete.
8. Genomgång av byalagets ekonomi. Kassör
● Årsmötet godkänner att revisor går igenom byalagets ekonomi.
● Redovisning se bilaga
● Genomgången godkändes
9. Revisionsberättelse
● se bilaga
10. Ansvarsfrihet
- Styrelsen ges ansvarsfrihet
11. Inkomna motioner.
● En inkommen motion berör MKB och framtida byggnation av lägenheter på
parkeringen ut mot Nobelvägen inkommen den 8 mars av Mats Karlsson
gällande att göra gemensam överklagan genom byalagets försorg. Beslut tas
om att Byalaget inte bör föra talan för alla medlemmar. Byalaget kan istället
försöka sprida information om ärendet.
● Elvira ger bakgrundsinformation om byggandet. Det finns inget beslut om de
ska förändra detaljplanen eller inte. Processen är i ett tidigt skede.
● Oro för att parkerings möjligheterna kommer att minska och var alla ska ställa
sina bilar.
● Fråga om äganderätt för parkeringsplatsen (1978)

● Malmö Stad har klassat området som ett kulturhistoriskt område, se även
plan- och bygglag.
● Möjlighet till överklagan finns ifall en ny detaljplan beslutas.
● Bilder både på planerat byggande samt ”historisk byggnation” skall läggas
upp på hemsidan.
● Åsikter: Svårt då vi befinner ossi ett informationsstadie (t). Idag finns inget
ärende att överklaga.
● Frågan ställs vad kan man göra idag då det först är möjligt att överklaga när
det finns ett beslut.
● Driva opinion är möjligt redan innan ett beslut fattas.
● Fråga vad kan styrelsen att göra gällande informationsflödet
● Byalaget saknar talan rent juridiskt
● Inget krav på nämnden att meddela något innan förslaget tas upp.
● Svårt för byalaget att föra en gemensam talan (vara en gemensam talare.)
● Förslaget är att en grupp bildas för att arbeta vidare med det som föreslås i
motionen. Namn på de som anmält sitt intresse för att ingå i gruppen återfinns
sist i protokollet.
12. Medlemsavgift för 2018
● röstning om en höjning av medlemsavgift till 100 kr via handuppräckning
● 16 röster för 100 kr
● 9 röster för 80 kr
● Ny medlemsavgift för 2018 100 kr.
13. Val av ledamöter. Valberedningens förslag
● Stämman säger ja till att välja in Lotte Forsfält samt Elvira Grandin
● Stämman säger ja till omval av Johanna Brun
● 14. Stämma säger ja till att välja om Marie-Ann Lundberg
15. Val av revisor
● Stämman säger ja till att välja Marianne Jeppsson
16. Val av revisorssuppleant
● Vakant
17. Val av valberedningen
● Fabian Karlsson och Bo Bremer föreslås. Stämman säger ja
18. Kalendarium
● Årsmöte 26/3
● Trädgårdsförmiddag 22/4
● Bjud din granne på ett glas 17/6
● Ljuständning 26/11
19. Övriga frågor
● Möte med EON, ordförande samt vice ordförande har varit på möte med
EON, frågan som ställdes var hur kan EON bidra till en miljöomställningen i
området. De har intresse av att prata med medlemmarna/invånarna. Det finns
intresse för ett sådant möte. Byalaget initierar ett möte med EON. Fråga om

lämpligaste kommunikationsväg diskuteras. Frågan väcks om det är lämpligt
att göra det i samarbete med Södra Sofielunds byalag. Byalaget kommer att
kolla huruvida EON kan skicka inbjudan via kundregister till sina kunder i
Sofielund.
● Arbetsgrupp bildas för att arbeta vidare med motion angående byggnationen,
● Namn sam kontaktuppgifter på de som efter mötet anmälde intresse finns
nedan:
● Aron Dahl, Luthersgatan 13 0708-161155 xxxxxönskas mailadr för snabbare
sammankomst
● Bengt Dannielsson Sofielundsvägen 45, 040-924908 idem
● Tord Ryden, Sofielundsvägen 45 040-924908, tord.f.ryden@telia.com
● Mats Bystedt, Bokgatan 2 073-9334019, matsbystedt@hotmail.com
● Johanna Ingemarsson , Bokgatan 5 B, 0705750451
yopapirat_4@hotmail.com
● Bo Bremer, Björkgatan 3 0705341820, bo.bremer@gmail.com
● Helena Olsson Bokgatan 3 A, 0709-509314, ohmspraktjanst@gmail.com

