Protokoll och minnesanteckningar styrelsemöte
2015‐01‐15
Deltagare: Anna Heide, Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran
Höckert, Lasse Andersson, Michael Carlsson, Patrik Hall, Stefan
Jönsson, Ulrica Altenborg, Jan Svärd, Hans C Roupe, Johanna Brun,
Martin Nerpin
Förhinder: Jan Svärd, ev. ersättare kommer. Stefan Jönsson ersätts av
Thomas Eklöf, Hans C Roupe, Susanne Käsper, Pär‐Ola Klang
Vakanta: Brf
Adj.: Susanne Käsper, Bo Andersson, Pernilla Nilsson Tommy Larsson,
Pär‐Ola Klang, Ebba Sällberg (VA‐SYD)

Plats: Nobelvägen 23, baksidan av huset mot Lönngatan, kl 9‐11
§1

Mötets öppnande

§2

Sekreterare, Hjalmar

Nya medlemmar i styrelsen Martin Nerpin och Johanna Brun hälsades välkomna
§3

Nya adjungerade från VA‐Syd

Ebba Sällberg hälsades välkommen som ny adjungerad från VA‐SYD.
§4

Redogörelse budget med kvartalsbetalningar för 2015.

Förslag till beslut: att serviceavgifter för 2015 betalas kvartalsvis dock ej för lokalfastighetsägare som
betalar helår. Medlemsavgift betalas för helår.
Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslag
Nya medlemmar i föreningen är Brf Grängeshus, Celica Fastighetsförvaltning, Stadex, Pågens och
Xtera Fastighetsförvaltning.
Information om synpunkter från nya medlemmar och som är intresserade av att vara med
presenterades. Sammanställning på karta och förslag på insatser planeras.
§5

Dagsläge kring:
a) Rent och snyggt: Insats med områdespatrull i samverkan med Malmö Merservice,
Jobb Malmö och BID

Skrivelse med ansökan om insats är formulerad och lyfts tillsammans med arbetsmarknad och
vuxenutbildning, Kommunteknik, Gatukontor och Fastighetsägare BID. Jobb Malmö väntar på att
få uppdraget. Skrivelse skickades innan möte.

b) Plank vid Heleneholmsstigen
Kontakt tas med miljöförvaltning och möte bokas in med odlingsnätverk. Även kontakt med
gatukontor.
c) Områdesmiljö: Insats fyra arkitekter i samverkan med boende och
gestaltningsförslag för olika stråk i området.
Avvaktar Magnus Fahl på gatukontoret som ser över förslagen
d) Kultur: Att skapa en möjlighet för föreningslivet i Sofielund att söka bidrag till
verksamhet från BID. Insats BID: 100 000
Ärendet tas till nästa möte då Jan inte kunde närvara.
e) Miljö: Insats E.ON till utveckling och stöd för medlemmar i BID ”en resa för ett
klimatsmartare område”
Redogörelse för stöd från E.ON och fastighetsägarna ombads komma in med org. nummer. När det
gäller affischering på elskåp tas kontakt med firma samt Kulturförvaltning
f)

Social hållbarhet: ”Yalla Sofielund”

Skrivelse skickades innan möte och arbetet fortskrider.
g) Trafik: Boende och miljöparkering
Beslut taget att boendeparkering genomförs i S Sofielund efter skrivelse från BID och därmed också
miljöparkering. Start troligen mars/april. P‐automater sätts upp men fokus på sms‐biljetter. Vid
införande tas kontakt med P‐Malmö och Kronofogdemyndighet för insats kring felparkeringar och
”målvaktsbilar”. Arbetet med att få det inom Sofielunds industriområde påbörjas.
h) Busshållplats och busstrafik Lönngatan.
Skrivelse från BID tog mot positivt och Skånetrafiken vill se över trafiken samt bygga busskur.
i)

Trygghet: Arbete för att få i gång paketutdelning i N och S Sofielund

Det har varit flera incidenter mot bud och transporter, arbetsgrupp bildas för att se över hur detta
kan lösas samt möjlighet att vara med för fastighetsägare på upphandling av fastighetsboxar
undersöks.
j)

Information om ”trygghetsväktare”

Tas upp på nästa möte.
Diskussion trygghet i området, bl a om industriområdet (Gullängsområdet), Rasmusgatan m m.
Polisens nya organisation.
Möte med Gatukontor, fastighetsägare, polis, räddningstjänst m fl för att se över avstängningar av
bl a Rasmusgatan samt kameraövervakning. Oro från föräldrar vid Gullängens förskola samt
Heleneholms Musikhögskola. Skrivelse har lämnats till förskoleförvaltning och att möte med

Heleneholms Musikhögskola är planerat. Det är bekymmersamt i området då det på några ställen
inte blivit lugnare utan problem har ökat. Ev. bidra med skrivesle ang kameraövervakning för
Rasmusgatan.

§6

Upplägg presentation av rapport kring trygghet i Sofielund den 12 februari

Program godkändes.
10.15–10.45 Information från Andreas Ring, fd polis kring trygghetsfrågor och stöd för BID
Andreas driver eget företag och kan bistå BID i arbetet kring trygghetsfrågor. Tas upp på nästa
styrelsemöte
§8

Övrigt

Kort information om intresset från BID och VA‐SYD om kvartersnära återvinningscentraler och
miljöfrågor i området, tas som speciell informationspunkt för styrelsen.
Kort information om att ”BID‐kontoret” har öppet under Framtidsveckan vid vissa tider för
allmänhet samt om möjlighet att delta i Minecraft(förslag tas fram)
Kort information om Kv Cykeln där Skurups Sparbank tagit tillbaka sin fordran och ny ägare är
Amir Matin och Gregor Boström.
§9

Avslutning

