Verksamhetsberättelse Byalaget Sofia 2014
-Byalaget Sofias styrelse har bestått av följande ledamöter: Marie-Ann Lundberg,
Jonas Hamfors, Johanna Brun, Ernesto Cespedes (två vakanta platser)
Suppleanter: Carolina Thelin och Stefan Bergmark.
Ordförande har varit Johanna Brun och vice ordförande Jonas Hamfors.
Kassör har varit Marie-Ann Lundberg.
- Byalagets ledamöter har haft som mål att tillsätta de två vakanta platserna och
har lyckats tillsätta en av platserna. Kina Bergdahl.
Styrelsen hoppas fler vill

engagera sig i Byalaget Sofias styrelse.
-Styrelsen har genomfört 6 styrelsemöten och en extrastämma under året.
-Byalaget Sofias informationsblad Sofias brev har kommit ut 2 gång under året.
(mars, november)
-Under år 2014 har följande aktiviteter genomförts:
1. 
Fröbytardag 
på Stora lekan där ett 20-tal mötte upp på lekplatsen en tidig
vårdag för att byta fröer, grilla medhavd mat och umgås. Byalaget hade med ett
bok-och inspirations bord.
2. 
Bokbytardag
på Stora lekan i maj. Ca 6 personer deltog. En boklåda finns hos
Johanna med böcker som lämndes kvar. En idé finns att bygga en liten
bibliotekslåda som ställs ut vid Stora lekan så kan grannar byta och låna böcker.
3. “
Bjud din granne på ett glas”
: Lördagen den 14 juni kl.18 startade initiativet
“Bjud din granne på ett glas”. Några sällskap satt på Björkgatan och några andra i
korsningen Hasselgatan/Björkgatan. Vi samlades sedan på Stora lekan och
grillade.
Detta initiativ hoppas vi sprider sig i området. Vi kontaktade också

tidningarna Sydsvenskan och Metro om detta initiativ.
4. 
Höstfesten,
som är något av en tradition vid det här laget. Den arrangerades i
början av oktober. Byalaget serverade korv och kaffe och informerade om
Byalaget Sofia. Ett par loppisbord fanns också på plats. Många grannar kom och
tyckte det var kul med höstfesten.
5. 
Ljuständningen
i december besöktes av få då vädret inte var oss nådigt.
Byalaget bjöd på glögg, pepparkakor och clementiner. Marie-Ann arrangerade
lotteri med många vinster. Denna kväll tände vi även belysningen i träden på
Stora lekan.
6. 
Trafikvision
har ändrat namn till “En grön lekande stadsdel” och är inlämnad
till föreningen BID. Den skickades även till Ola Melin Malmö stads
stadsträdgårdsmästare.
7. 
Stora lekan
. Under våren skrev byalaget Sofia och Gatukontoret ett
samverkansavtal ang. odling på Stora lekan. Detta avtal löper årsvis och ska
uppdateras under våren.

8. Ernesto bidrog med att färglägga stenarna i glada färger på Stora Lekan.
6. Konstnären Lotte Fält fortsätter att måla elskåpen i området, ett
försköningsinitiativ här i kvarteren som Byalaget Sofia stöttar i form av inköp av
färg.
8. 
Familjebrunchen.
Under våren träffade Jonas, Stefan och Johannna från
byalagets styrelse Elisabeth från styrelsen i Sofielunds folketshus och planerade
Familjebrunchen. Vi enades om att Sofielunds folketshus arrangerar
Familjebrunchen 1 ggr i månaden under året 2014 (uppehåll under
sommarmånaderna). Byalaget Sofia stöttar förslaget och sprider informationen
(affischen) i sina kanaler (Hemsidan, fb och anslagstavlan Stora lekan). Vi har
byalagets logga på affischen. Ernesto Cespedes gör affischen.
9. 
Framtidsveckan.
Under året 2014 startade förberedelserna inför
Framtidsveckan 4-10 maj 2015. Här kan ni läsa mer om den:
http://www.studieframjandet.se/framtidsveckan/malmo/Framtidsveckan-Mal
mo-Sofielund-4-10-maj-2015/
Kina och Johanna har deltagit i flera planeringsmöten och har skickat in en
programpunkt som Byalaget genomför den 6 maj på Stora Lekan. Grillning och
samtal med inbjudna representanter från Malmö stad om vår stadsdel “En grön
lekande stadsdel”.
10. 
Extrastämma.
i November kallade styrelsen till extrastämma ang. Byalaget
Sofia medlemskap eller inte i BID. Extrastämman röstade för ett medlemskap i
BID med en knapp majoritet. Byalaget kommer att betala 500kr för medlemskap
och alla medlemmar i byalaget kommer att kunna hålla sig uppdaterade kring
BIDs arbete i framtiden och tilldela sig vad BID genomför framöver.
11. Byalaget fortsatte att hålla sig informerad om LARO-mottagningen på
Hasselgatan samt situationen “Gamla valvet” ,som just nu förfaller och inte tas
om hand.
12. Styrelsen har varit aktiv på 
fb-gruppen Sofielund
och uppdaterar ständigt
Byalagets Sofias hemsida
för att göra Byalaget mer synligt.
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