
Dagordning Byalaget Sofia

Lokal: Naturmolnet
Tid: kl.1900-2000

Närvarande: Närvarande: Jonas Hamfors, Elvira Grandin, Sara Frenk, Viktor
Wennberg, Fabian Karlsson, Julia Eliasson, Mats Bystedt, Sara Lindgren Bilal

1. Mötet öppnas: Ja
2. Val av mötesordförande: Jonas Hamfors
3. Val av sekreterare: Elvira Grandin
4. Val av justerare: Julia och Viktor
5. Förra mötets protokoll: Inga synpunkter
6. Mötets dagordning: Godkänns
7. Nästa möte: Höstträff på lekplatsen Stora lekan kl 10-13 18/9, Styrelsemöte på

Sofielunds folkets hus kl 19 24/10.
8. Genomgång av ekonomi: Kassör, Sara F: Konto - 13 558,71 BID-konto – 142:-
9. Hemsida: Jonas tar bort text om att medlemskort kan fås i fysisk form. Vi har

inte rabatter eller liknande i nuläget där ett medlemskort behövs. 
10.Facebook: Fabian lägger in information om Höstträff och grill 18/9 kl 10-13.
11. Kalendarium: I juni genomfördes kombinerad kvartersloppis och bjud din

granne på ett glas, eventet var mycket uppskattat med många delatagare och
besökare. Nästa event är höstträff på lekplatsen Stora lekan kl 10-13 18/9,
Fabian sköter inköp av korv. Alla tar med en kaffetermos och muggar. Elvira
tar med färg till lådorna.

12.Stora lekan: Elvira och Jonas har haft dialog med Petra och Kina på Malmö
stad/FGK. Komposten behöver skötas/grävas om alternativt tas bort.
Borttagande skulle kunna ske vid höstträff. Eftersom vi inte har så mycket
ätbart i våra lådor har vi inte haft problem med råttor. Beskedet från Malmö
stad är att lastpallarna inte behöver tas bort direkt men att vi kan ta bort dem
när vi byter ut kragar eller jord. Jonas kontaktar Daggmasken för att se om vi
kan få vatten av dem även i fortsättningen samt om de vill vara med och sköta
odlingen. Beslut kring nästa års planteringar och hur de ska skötas tas till
våren. Lådor med perenner i de lite skuggigare lägena har klarat sig bättre än
annuellerna och behöver inte lika mycket passning. Vi kan också återplantera
bärbuskar vid staketet enligt vår överenskommelse med Malmö stad.

13.En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Sara F har dialog med Hjalmar/FS
Sofielund i frågan. Fabian och Viktor har kontakt med Iman på Malmö
stad/FGK angående de tillfälliga krukorna på Björkgatan. Vi arbetar fortsatt
mot permanenta gröna farthinder och nya gatuträd i området.

14.Fastighetsägare Sofielund – Sara F kontaktperson och har dialog med
Hjalmar. Diskussion pågår kring att elskåpen skulle kunna klottervaxas
(förebyggande) och klottersaneras vid behov på bekostnad av FS Sofielund.

15.Övrigt: Vänsterpartiet har valaffischerat på elskåpen som har utsmyckats av
lokal konstnär med ekonomiskt bidrag från FS Sofielund. Sara F tar ny kontakt
med vänsterpartiet om det.


