Protokoll och minnesanteckningar styrelsemöte
2015‐02‐12
Deltagare: Anna Heide, Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran
Höckert, Lasse Andersson, Michael Carlsson, Patrik Hall, Peter
Lundstedt, Ulrica Altenborg, Jan Svärd, Hans C Roupe, Johanna Brun,
Martin Nerpin
Anmält förhinder: Michael Carlsson; Patrik Hall, Susanne Käsper, Pär‐
Ola Klang, Ebba Sällberg
Vakanta: Brf
Adj.: Susanne Käsper, Bo Andersson, Pernilla Nilsson, ersätts av Patrik
Johansson, Tommy Larsson, ersätts av Imran Khani, Pär‐Ola Klang,
Ebba Sällberg

Plats: Nobelvägen 23, baksidan av huset mot Lönngatan, kl 9‐10.30, därefter följer
presentation Trygghetsrapport.
§1

Mötets öppnande

§2

Sekreterare, Hjalmar

§3

Ny ledamot från Willhem är fastighetsdirektör Peter Lundstedt

§4

Redogörelse budget med kvartalsbetalningar för 2015.

Fakturor för kvartal 1 utskickade, samt avgifter för lokalfastighetsägare och
medlemsavgifter/helår
Redogörelse intäkter och utgifter.
Förslag till beslut:
Beslut: Information godkänns
§5

Rent och snyggt: Insats med områdespatrull i samverkan med Malmö Merservice, Jobb
Malmö och BID

Ny skrivelse lämnad till Arbetsmarknads‐, gymnasie‐ och vuxenutbildningsförvaltning för
godkännande i nämnden. Klartecken lämnat för att dra igång processen för att vi inte ska tappa
fart. Redogörelse för fortsatt arbete samt förslag på projektgrupp mm. Förslag att
utvecklingsledare driver processen vidare samt att i bildande av styrgrupp representeras
Fastighetsägare BID Sofielund av
Beslut: Att godkänna information från utvecklingsledare att allt gjorts på tjänstemannanivå för att
få igång processen. Nytt möte måste till för klargörande av varför det tar tid.
§6

Plank vid Heleneholmsstigen

Möte genomfört med miljöförvaltningen (återkommer med förslag på insats) och odlingsnätverk
(nytt förslag). Kontakt tagen med Gatukontor för att se området framför ytan.
Beslut: Styrelsen godkänner att utvecklingsledare bildar arbetsgrupp kring arbetet och genomför
process enligt skissförslag samt godkänner ekonomisk insats med ett tak på 100 000:‐. Förslaget
godkänns efter att styrelsen fått förslag via e‐post.
§7 Kultur:

Att skapa en möjlighet för föreningslivet i Sofielund att söka bidrag, se förslag bilaga.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag samt att ansökningar förbereds styrelsen av Jan Svärd och
Hans C Roupe med stöd av utvecklingsledare. Till arbetsgruppen knyts även Johanna Brun.
§8

Rent och snyggt: Insats för att få bort klotter på mindre och större elskåp samt stadens
skåp med insats ”Kulturaffischering”. Bilaga ”Kulturaffischering”.

Beslut: Styrelsen godkänner information kring arbetet samt att kostnadsförslag med insats från
BID presenteras vid nästa möte.
§9

Tryggt och säkert: Möte har genomförts med Heleneholms musikhögskola och nytt
möte planerat. Förslag utarbetas för hur musikhögskolan syns i området. Möte
genomfört med Gullängens förskola, nytt möte planeras. Fortsatt arbete kring Posten
Nord, deltar även 12/2 efter styrelsemöte.
Information kring polisens nya organisation

Patrik Johansson beskriver kort den nya organisationen med två polisområden, norr och söder. Nya
kommunpoliser är tills vidare Patrik och kollega. Problemen stora vid Rasmusgatan.
Skrivelse om kamera kan påverka. Gatukontoret ser över möjliga förändringar av
stråken.
Skrivelse ang kameraövervakning Rasmusgatan
Beslut: Styrelsen godkänner skrivelse ang kameraövervakning av Rasmusgatan under längre
period i förebyggande syfte.
§10

Förslag på insats från Andreas Ring

Beslut: Offert som lämnas av Andreas Ring behandlas vid nästa möte.
§11

Diskussion kring förslag trygghetsväktare/värdar samt insats Rasmusgatan

Beslut: Kostnadsförslag bifogas till styreslen som ett exempel på vad man kan göra. En intressant
insats som kan skapa trygghet och ge anställningar. Det är dock för dyrt för BID att
själva ta denna kostnad. Diskussioner förs med staden via utvecklingsledare, hur vi
kan gå vidare. Dessutom ska samtal tas hur vi kan få samma system av
trygghetsvärdar som finns på Rosengård. Samtal förs även med Kommunteknik om
vi kan kombinera stadsvicevärdar med utbildning kring trygghet.
Kostnaden för ovan kommer att diskuteras vidare. Det är inte rätt att fastighetsägare/företag ska
ta hel kostnad för insatser som är av sådan polisiär karaktär.

§12

Korta informationspunkter:

Områdesmiljö: Gestaltningsförslag för olika stråk i området. Ärendet nu lyft till GK utveckling och
möte planeras inom kort i förebredande arbetsgrupp.
Miljö: Insats E.ON till utveckling och stöd för medlemmar i BID möjligheter med solceller presenteras
nästa möte
Miljö: Inbjudan från Gröna Tak
Social hållbarhet: Yallatrappan presenterar sig på nästa styrelsemöte
§13

Övrigt

Presentation av möjlighet att ge ungdomar inom S Sofielund praktikplats, gäller i första hand
fastighetsägare kring Sevedsområdet, bifogas handlingarna!
§14

Avslutning

