Protokoll Byalaget Sofia 161003

Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang
Tid: kl.1900-2030

Närvarande: Jonas Hamfors, Sara Frenk, Randi Larsen, Marie-Ann Lundberg, Lotte
Forsfält
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Mötet öppnas: Ja
Val av mötesordf: Sara Frenk
Val av sekreterare: Jonas Hamfors
Val av justerare: Marie-Ann Lundberg, Randi Larsen
Förra mötets protokoll: Godkännes, originalet eftersöks för justering.
Mötets dagordning: Godkännes
Nästa möte: 23/11 kl 1900 på Sofielunds Folketshus.
Genomgång av ekonomi: Kassör redovisar: Postgiro 46463,82 (30000 kr
inkommit från BID till projektet med målade elskåp), konto 5727,96, kontant
565kr. Banken behöver justerat original av årsredovisningar för att kassören skall
kunna ta ut pengar från banken. Styrelsen eftersöker dessa hos ordföranden.
9. Hemsida: Jonas: Uppdateras efter mötet.
10. Facebook: Randi önskar få skriva om styrelsens kommande möten på facebook.
11. Kalendarium: Nästa evenemang är ljuständningen den 27/11 kl 1700.
12. Stora lekan: Fråga har kommit till byalaget om vi skulle kunna kontakta
kommunen för att tvätta väggen från målat hjärta på Stora Lekan. Vi överlåter
detta till de boende att kontakt kommunen själva.
13. En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Styrelsen planerar att kontakta BID
och bestämma möte för att få en bättre inblick i arbetet och pågående projekt.
14. BID: Byalaget har fått 30000kr ämnade till arbetet med att måla el-skåp i
Sofielund. Arbetet leds av Lotte Forsfält som styrelsen beslutar att ge fria händer
att arbeta vidare med el-skåpsmålningarna och Lotte får använda pengarna som
hon vill och önskar i arbetet. Det finns också planer att måla större gavlar på
fastigheter i området och närmare beskrivning av detta kommer framläggas
längre fram.
15. Hasselgatan/Galleri Valvet: Kommer sannolikt att renoveras till ett boende för

ensamkommande flyktingbarn. Processen är i slutskede. Byalagets överklagan
avslogs då den kom in 4 dagar för sent till kommunen. 3 boende har överklagat i
området och alla har avslagits av oklar anledning.
16. Övrigt: Gällande langing av droger i vårt område så uppmanas boende att ringa
Polis vid misstänkta fall.

Mötet avslutas/

Justerare: Marie-Ann Lundberg

Randi Larsen

