
Mötesprotokoll Byalaget Sofia – möte 220117

Lokal: Urban Turban

Tid: kl 1800-2000

Närvarande: Jonas Hamfors, Elvira Grandin, Sara Frenk, Viktor Wennberg, Elisabeth Jaenson

1. Mötet öppnas.
2. Mötesordförande: Jonas Hamfors
3. Sekreterare: Elvira Grandin
4. Justerare: Viktor Wennberg och Elisabeth Jaenson
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
6. Mötets dagordning.
7. Nästa möte: 28/2 kl.19 på Sofielunds Folkets hus
8. Kassör: Pengar på kontot: 14119,41 kr Pengar avsatta för utsmyckning: 142 kr

Nästa år kommer vi att ansöka om pengar för konstnärlig utsmyckning från BID.
9. Hemsida: Kallelse till årsmöte 20/3 kl. 14 i Sofielunds folkets hus café, publiceras senast 6/3.

Kalendarium läggs in, mötesprotokoll samt Sofias brev. Jonas ansvarar.
10. Facebook: Kallelse till årsmöte 20/3 kl. 14 i Sofielunds folkets hus café, event publiceras

senast 6/3. Fabian ansvarar.
11. Sofias brev: Planeras på nästa möte. Förslag till innehåll: 1. Ord från ordförande tema ”vad vill

ni ska hända i området?” 2. Text om vad som hänt i området sedan förra året samt ”goda
exempel” på sådant som boende gjort i området. T ex julbelysning på Klaragatan mm. Sofias
brev ska delas ut två veckor innan årsmötet (senast 6/3) eftersom brevet utgör kallelse
tillsammans med inbjudan på Facebook och info på hemsida. Upplaga 200 ex. Lite mindre än
vanligt då en del av kommunikationen övergått till Facebook.

12. Kalendarium: Årsmöte 20/3 kl. 14 Sofielunds folkets hus, vårstädning 24/4 kl. 10 lekplatsen
(stora lekan), Kvartersloppis på våra gator 18/6 kl 10-14, Bjud din granne 18/6 kl. 17 på din
gata och kl. 18 på lekplatsen (stora lekan), Skördefest/Höstträff 18/9 kl. 10 på lekplatsen
(stora lekan), Ljuständning 27/11 kl. 16 på lekplatsen (stora lekan).

13. Stora lekan – Elen till ljusslingan har stängts av fastighetsägaren i samband med att Klara
förskola flyttat ut i december. Förskolekooperativet Daggmasken kommer att flytta in och
byalaget planerar att samarbeta med dem och få tillgång till el samt vatten till stadsodlingen
mot att de får odla mm. Jonas tar kontakt med Daggmasken. Anmälan om att belysningen
finns till FGK (fastighets- och gatukontoret) behöver göras så att ljusslingan inte skadas vid
exempelvis trädbeskärning. Jonas meddelar stadsodlingens kontaktperson på FGK Malmö
stad, Petra Bengtsson. Sara informerar Hjalmar på Fastighetsägare Sofielund (fd BID).

14. En grön lekande stadsdel/trafikvisionen: Sara har fortsatt dialog med Hjalmar angående
åtgärder i vårt område.

15. Stadsodlingen på Stora lekan: Elvira har tagit fram en årsberättelse kring årets
odlingsaktiviteter. Petra och Shosana på FGK vill ha ett möte med oss på plats inom ramen för
stadsodlingsnätverket. Elvira och Viktor bokar in en träff i februari.

16. Övrigt: Elisabeth har varit på infomöte om stadshusdjur i Sofielund. Växtverket planerar att
tillsammans med demens/äldreboendet vid Sofielunds folkets hus ha 4 hönor som ska skötas
av boendets personal. Växtverket kommer att ha en öppen skissworkshop där alla är
välkomna att delta. Ett till spännande projekt i vårt fina område!

Mötet avslutas.

Ha det så bra!


