Styrelseprotokoll Byalaget Sofia 201123
Närvarande: Jonas Hamfors, Sara Jansson Frenk, Elvira Grandin, Fabian Karlsson,
Victor Wennberg, Elisabeth Jaenson, Viktoria Percovich
Plats: Zoom kl. 20.00
1.Mötet öppnas: Jonas öppnar mötet
2. Val av mötesordförande: Jonas väljs till mötesordförande
3. Val av sekreterare: Elvira väljs till sekreterare
4. Val av justerare: Fabian och Viktor justerar
5. Förra mötets protokoll: 6. Mötets dagordning: Godkänns.
7. Nästa möte: Julmiddag skjuts fram till efter årsskiftet med anledning av corona. Datum för
nytt styrelsemöte - 18/1 kl 20.00 Digitalt möte, Jonas delar zoom-länk.
8. Genomgång av ekonomi: Kassör meddelar att följande belopp finns på byalagets konton:
18 794,60 kr, BID-konto (öronmärkta pengar till utsmyckning) 12 392 kr. Till nästa möte kollar
vi upp aktuellt medlemsantal. Lotte har framfört att hon vill göra kattskulpturer i betong för
utsmyckningspengarna, Sara och Lotte har även diskuterat gemensam färgsättning i
området mm. Mötet vill invänta utfallet av FGK:s decembernämnd, innan vi går vidare med
utsmyckning i området.
9. Hemsida: 10. Facebook: 11. Sofias brev - specialversion har delats ut i november med info om Malmöinitiativet.
Initativet har ca 170 röster.
12. Kalendarium: Ljuständningsfesten är inställd, Jonas har tänt belysningen på Stora lekan.
Kalendariet för fysiska möten är vilande pga corona.
13. Stora Lekan – Petra Bengtsson på FGK önskar rapport om vår odling och våra
odlingsaktiviteter under året. Viktor kollar om han har bilder från vårfesten. Jonas skickar
över brevet från Petra till Elvira som tar fram ett utkast. Nyheter för i år är bl a vattenschema,
ny jord, planteringsfest, skördefest och fortsatt samarbete med Klara förskola.
14. En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: FGK har fått en del kritik när det gäller
införandet av omlottrafik på Klaragatan och Palmgatan. Bristande kommunikation från FGK
kan vara en orsak till det, liksom att en del finjusteringar har behövts för att få
omlottparkeringarna att fungera i praktiken. Vi fortsätter att ha en dialog med FGK för att
liknande situation inte ska ske i framtiden. Jonas har fått veta av FGK att de kommer att ta
upp vår vision i nämnden och att vi eventuellt skulle kunna bli ett pilotprojekt. En bra idé vore
att ta kontakt med ledamöterna i tekniska nämnden inför decembernämnden. Förslagsvis
genom ett kort, positivt laddat brev där vi berättar om visionen och att vi vill ta del av de
gröna investeringspengarna för Sofielund nästa år. Brevet sätts ihop denna vecka. Jonas
påbörjar, Viktoria (och övriga) fyller på.
15. Övrigt: Parkeringen - Jonas har informerat FGK om att parkeringen ser hemsk ut, är ett
olämpligt cykelstråk, är skräpig och otrygg med undermålig markbeläggning. Fabian tar
kontakt med P-Malmö i samma ärende. LARO - Sara har haft ett nytt möte med
beroendecentrums chef med anledning av att brukarna ofta är drogpåverkade. Om boende
upplever dem som ett störningsmoment ska kontakt tas med polisen och inte med
beroendecentrum. Sämjan – Länk till Nyfosas nybyggnadsplaner: www.spridd.se/samjan
Växtverket – De vill gärna samarbeta med oss. Vi har blivit inbjudna till ett stormöte om deras
gatufest den 8/12 kl. 15-17. Det är svårt för oss att medverka på arbetstid. Vi bevakar frågan
och ser hur deras arbete kan förenas med vår vision. Vi ser gärna att de hjälper oss att få
området grönare och att gatufesten ger uppslag till permanenta gröna inslag i området. Vi är
också gärna med på festen och marknadsför byalaget och visionen.
Mötet avslutas.

