Protokoll och minnesanteckningar
från styrelsemöte 2014‐10‐09
Deltagare: Anna Heide, Anders Fransson, Fredrik Malmberg,
Göran Höckert, Lasse Andersson, Michael Carlsson, Patrik Hall,
Stefan Jönsson (ers: Thomas Eklöf), Ulrica Altenborg, Jan Svärd,
Hans C Roupe
Förhinder: Jan Svärd, Anders Fransson, Ulrica Altenborg,
Fredrik Malmberg

Plats: Hidde Iyo Dhaqan, Sevedsgatan 12, kl 9‐11
§1

Mötets öppnande

§2

Sekreterare, Hjalmar

§3

Pres. adjungerade (Susanne Käsper, Stadsbyggnad, Bo Andersson,
Gatukontoret, Pernilla Nilsson, Närpolis City, Pär‐Ola Klang, Trygghet &
Säkerhet, Tommy Larsson, Räddningstjänst Syd). Förhinder: Pernilla och Tommy
Pres. PP från årsmötet med bakgrund samt samtal om adjungerades roll.
Betonades vikten av samarbete och att är adjungerade med för att testa idéer,
få synpunkter, se lösningar och testa insatser som syns‐

§4

Dagsläge medlemmar Brf Cykeln samt info från Svenska Hus, lokalen,
inventarier m m, organisationsnummer, faktureringar, hemsida (epost m m),
Facebook, Twitter, Instagram, skyltning. Hemsideskiss presenteras samt företag
som gör den. Diskussion om skylt och logotypes.
Kort diskussion kring kommunikation samt att kommunikationsplan pågår.
Martin Nerpin från Svenska Hus har Hjalmar träffat‐ Det finns ett stort intresse
och vi avvaktar besked.

§5

Avgift lokalfastighetsägare. Förslag med en årsavgift på 25 000 kr/år,
medlemsavgift 500 kr/år samt moraliskt avtal kring insats i området mellan BID
och respektive lokalfastighetsägare.
Beslut att fastslå avgift för lokalfastighetsägare till 25 000 kr/ år,
medlemsavgift 500 kr/år. Dessutom tas förslag fram för avsiktsförklaring med
resp. lokalfastighetsägare. Avgift kan även diskuteras med mindre
lokalfastighetsägare och beslut tas av styrelse via utv.ledare.

§6

Information från möte med polisen, strategi kring arbete mot kriminalitet med
polis, samverkan vaktbolag, områdespoliser, Region Skåne m fl.
Samtal och ny organisation inom polisen tyder på s.k. områdespoliser, liknar
system med kvarterspoliser. Besked kommer innan årsskiftet. Önskan från BID
att Sofielund kan få testa detta så fort det går. Vill gärna ha detta kopplat till sk
”Trygghetsväktare” där vi samverkar med vaktbolag som vill anställa från
området. Ett annat bidrag blir utökade patruller kring rent och snyggt, se §7.
Vidare diskuteras taktiska informationsinsatser för Sofielund som ett
pilotförsök. Stort behov att hitta stöd för bl a Malmbergs Fastigheter. Här
pågår samtal om kameraövervakning samt insatser från andra fastighetsägare
att agera kring de individer som kan kopplas till kontrakt och som medverkar till
kriminalitet, vandalisering mm.

§7

Information från möte med Gatukontor, Kommunteknik. Strategi för avtal kring
väg till väggstädning, miljöparkering och boendeparkering, miljöstationer.
Klottersanering, avtal. Framtid med anställningar i området. Samverkan Jobb
Malmö.
Förslag är att anställa via Kommunteknik med stöd av Jobb Malmö från
området en grupp på 10‐15 personer. Inte enbart unga utan fokus på äldre
arbetslösa. Förutom att vända bilden av ett skräpigt områdeskapar bidrar det
här trygghet. Gruppen kan bidra till att slå larm när något behöver åtgärdas, t
ex via SMS, kontakta fastighetsägare, gatukontor m fl. Kan även samla in
synpunkter från boende. Fastighetsägare BID bidrar med viss avgift i arbetet.
Viktigt att se långsiktighet i arbetet – kan detta bli permanent verksamhet. Vi
behöver se över vilka avtal som finns idag mellan fastighetsägare och andra.
Påtryckningar pågår för att skynda på boende och miljöparkering i hela
området. Se även samband trygghetsjour, väktare – socialtjänst.

§8

Information kring insats återvinningsstation.
Samtal pågår kring insatser både i norra och södra delen. Den arbetsgrupp som
finns återkommer med inbjudan för BID. Även tankar kring bilpool lyfts som ett
exempel som BID kan driva kring miljöfrågor och minskning av trafik. Frågan
tas vidare.

§9

Information kring nybyggnation Kv Fredriksborg med Svenska Hus samt
Bryggeritomten (Mats Fornmark kommer 6 november)

§10

Information möte med arkitekter i området, Planering stadsmiljö i området
med arbetsgrupp arkitekter, boende, fastighetsägare och staden.
Mer information kring arbetet på nästa möte.

§11

Forskningsinsats trygghet samt BID, diskussion om uppföljning, kan detta vara
ett nolläge och högskolan följer upp en ggr/år? Seminarium kring resultat med
bred inbjudan.
Förslag tas fram till nästa möte på tid, inbjudning plats mm. Påpekas att det är
viktigt med bred förankring och också markera ut fördelarna och det speciella i
området. Det är också viktigt att det görs och har gjorts insatser i området. En
del av detta kommer i kommunikationsplanen. Bifogat finns sammanfattning
som ska bli populärversion.

§12

Träff stadsområdet, Folkuniversitetet, odlingsnätverk, läggs till styrelsemöte i
november, innan information om Bryggeriet.
Godkändes

§13

Stöd fotbollsklubb Seveds FK ‐ lokal.
Frågan tas upp vid annat tillfälle efter ny kontakt med klubben

§14

Övrigt
Hans beskrev insatser kring infarten till Gamla Sofielunds Byalag med bl a ny
skylt. Här finns ytterligare insatser som måste göras i samverkan med staden bl
a bilverkstad och miljön runt omkring. Kontakter är tagna med miljö och vi ska
göra besök.
Susanne erbjuder möjlighet att SBK bjuder in till samtal om byggande av
vindslägenheter, om parkeringsnormer m m när styrelsen önskar.

