Dagordning Byalaget Sofia – möte 211115
Lokal: Sofielund Folkets hus
Tid: kl 1900-2000
Närvarande: Jonas Hamfors, Elvira Grandin, Sara Frenk, Fabian Karlsson, Julia Eliasson, Elisabeth
Jaenson
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Mötet öppnas.
Mötesordförande: Jonas Hamfors
Sekreterare: Elvira Grandin
Godkännande av föregående mötesprotokoll.
Mötets dagordning.
Nästa möte: Ljuständningen 28/11 kl.16 på Stora lekan, lekplatsen i Norra Sofielund.
Kassör: Pengar på kontot: 26016,65 kr Pengar avsatta för utsmyckning: 142 kr
Vi har fått 10 000:- i bidrag av BID för inköp och montering av ny julbelysning/ljusslingor i
träden på Stora lekan. Nästa år kommer vi att ansöka 10 000:- för konstnärlig utsmyckning.
Hemsida: Jonas uppdaterar med mötesprotokoll mm.
Facebook: Fabian lägger upp ett event om ljuständningen 28/11.
Sofias brev: Planeras på nästa möte i januari.
Kalendarium: Ljuständningen 28/11 kl.16 på Stora lekan.
Stora lekan – Planering inköp/montering av ljusslingor. Julia ordnar med inköp av ljusslinga,
Sara hyr skylift till helgen 26-28/11. Fortsatt planering sker via mejl. Samling kl 10 lördag
27/11 för de som kan medverka.
Planering inför ljuständningen – Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Alla tar med varsin
termos med varm glögg samt de utflyktsmuggar man har hemma. Elisabeth tar med två
kortlekar till lotteriet. Fabian köper in ca 20 lotteripresenter (budget 500:- ) samt pepparkakor
som vi kan bjuda alla på. Event på facebook (Fabian lägger upp).
En grön lekande stadsdel/trafikvisionen: Sara har dialog med Hjalmar angående åtgärder i
vårt område. FGK har påbörjat arbetet med att koppla ihop parkeringen med gc-banan längs
nobelvägen, kopplingarna ser ut att följa de skisser de visat tidigare (snirklande gång som
kantas av bokhäck i de släpp som finns i muren). Positivt att en del av syrenerna verkar kunna
få stå kvar. Byalaget tycker att det är viktigt att det blir en grön lösning som är trafiksäker
(avseende t ex korsning med p-ytan) med god belysning. Vi tycker också att det är viktigt att
alla papperskorgarna som tagits bort i samband med röjningen kommer tillbaka.
Nedskräpning är ett stort problem på parkeringen och i området. De papperskorgar som finns
längs gångbanan är ofta överfulla så det finns ett stort behov av fortsatt många skräpkorgar i
de lägen där de funnits tidigare. Jonas har fortsatt dialog med FGK och Sara fortsatt kontakt
med Hjalmar.
Stadsodlingen på Stora lekan: Elvira tar fram en årsberättelse kring årets odlingsaktiviteter.
Övrigt: BID planerar en studieresa till Berlin (datum oklart maa covid), Sara kommer att
medverka som byalagets representant när resan blir av. Studieresan är ett bra tillfälle att
nätverka, få se goda exempel samt förankra våra idéer kring vårt områdes utveckling.
Byalaget kommer inte att ha några utgifter i samband med Saras medverkan.

Mötet avslutas.
Ha det så bra!

