
Protokoll Byalaget Sofia 160601 
 

 
Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang 
Tid: kl.1830-2000 
Närvarande: Martin Cöster, Jonas Hamfors, Randi Larsen, Marie-Ann Lundberg. 

1. Mötet öppnas: Ja 
2. Val av mötesordf: Jonas Hamfors 
3. Val av sekreterare: Martin Cöster 
4. Val av justerare: Marie-Ann Lundberg, Randi Larsen 
5. Förra mötets protokoll: Godkännande 

6. Mötets dagordning: Godkännes. 
7. Nästa möte: 24 augusti kl 18:30 på Sofielunds Folketshus. 
8. Genomgång av ekonomi: Godkännande uppskjuts till nästa möte 
9. Hemsida: Jonas: Är uppdaterad 
10.Facebook: Johanna blir ombedd att lägga nästa evenemang som är bjud din 

granne på ett glas. 
11.Kalendarium: 18/6 Bjud din granne, Ljuständningen 27 november  
12.Stora lekan: Trädgårdsförmiddag den 17/4 var väldigt lyckad många deltagare, vi 

målade odlingslådor, städade, klippte häcken samt grillade. Vi väntar fortfarande 
på kontakt med kommunen angående samverkansavtalet. 

13.En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Vår vision har blivit omnämd i 
fastighetsägarna Sofielunds vison om stadsmiljö. 

14.BID: Föreningen BID har ett nytt namn som är Fastighetsägare Sofielund och ny 
hemsida: http://www.fastighetsagaresofielund.se/ . Fortsättningsvis fortsätter vi 
att gå på förenings möten utifrån våra förutsättningar.  

15.Beroendecentrum: Jonas redogör från sitt möte med LARO/Beroendecentrum: 
        LARO anser att de har en fungerande verksamhet. Samma antal patienter som 
tidigare 300 st, 60-100 hämtar dagligen. De kommer att inrikta sig på morfinberoende 
av ffa läkemedel (25 patienter). Jonas visade upp tablettaskar med narokotiska preparat 
som han samlat och får svar att inga av dessa läkemedel skrivs ut från LARO.  Finns 3 
st LARO offentliga, 2 st privata i Malmö. 
 Informerar om områdets syn på svansar av missbrukare i området som säljer 
narkotika och försökte förmedla vårt arbete om att familjer skall vilja bo kvar i området. 
Områdeschef Karina kommer informera patienter om att det observerats försäljning i 
området samt ta kontakt med närpolis för att öka samarbetet. LARO uppmanar alla att 
polisanmäla misstänkt narkotikaförsäljning. Ett nytt möte med oss kommer att äga rum 
om ett år igen. 
 

http://www.fastighetsagaresofielund.se/


16.Hasselgatan: Gällande “bygglov för nytt boende” på 
Hasselgatan/sofielundsvägen har detta överklagats av grannar. Även byalaget 
Sofia överklagar även detta beslut. Detta gjordes per e-post under mötet. Detta 
grundar sig på att vi upplever att antalet boenden (LSS, bostadslösa, för 
alkolholberoende, äldreboende, demens) är väldigt stort till antalet. Dessutom 
finns det i område en större mottagning för narkotiska missbrukare som hämtar 
mediciner dagligen. Detta gör att vi upplever att området redan är hårt belastat 
som det är idag.  

 
17.Övrigt: Inför bjud din granne på ett glas, kl 18:00 möter du dina granne vid din 

dörr. Kl 18:30 är det fest på Stora Lekan, grillen är i gång ta en egen stol samt 
dryck och mat. Johanna lägger upp information på Facebook. Jonas kopierar upp 
för distribution av lappar i brevlådor i området. 

  
Mötet avslutas. 
 
Ha det så bra! 
 
 
Justerare:  Marie-Ann Lundberg  Randi Larsen 
 
 
 
 


