Protokoll och minnesanteckningar styrelsemöte
2015–04‐09

Plats: Nobelvägen 23 kl 9‐11.00

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: Peter Lundstedt, Johanna Brun, Martin Nerpin
Vakanta: Brf
Adj.: Susanne Käsper, Bo Andersson, Pernilla Nilsson Tommy Larsson,
Pär‐Ola Klang, Ebba Sällberg

§1

Mötets öppnande

§2

Sekreterare, Hjalmar

§3

Redogörelse budget, administration

Redogörelse mars månad, information nya medlemmar, Carlssons Europeiska Konsult. Kort info om
läget kring Brf som styrelseledamot till årsmöte 2016.
Förslag till beslut: Att informationen godkänns med tillägg att ny Brf erbjuds plats. Styrelsen
godkänner.
§4

Ansökan om bidrag från Hidde Iyo Dhaqan.

Arbetsgruppen föreslår avslag då ansökan riktar sig till för liten målgrupp och bör vara fråga för
studieförbund. Styrelsen godkänner förslag på avslag.
§5
Styrelsen beslutar att pres. av BID och medlemsmöte som föreslogs till maj flyttas till
styrelsemötet den 4 juni. I samband med denna punkt ställs styrelsemötet den 7 maj in. Program för
den 4 juni kommer. Information om fortsatt forskning kring processen BID samt om fortsatt forskning
kring Trygghet. Båda är finansierade för ett år till.
§6
Planering kring Sofielundsspatrullen håller fortfarande och startdatum är satt av
Kommunteknik m fl till 4 maj. Kulturaffischering är inte klart. Samtal om kvartersnära ÅVC fortsätter,
med fokus på Facklan.
§7
På mötet presenteras offert från Sanerings Companiet/ Alexander Blacker för
medlemmar i BID. Offertförslag bifogas för fastighetsägare med lägenheter. Separata offerter görs
för lokalfastighetsägare. Respektive medlemmar ser över sina avtal som finns idag. Information till
alla medlemmar.

§8
Information om Fastighetsboxar. Offerter håller på att samlas in för fastighetsägare.
Posten Nord har aviserat att det kommer krav på boxar i hela området. Skickas ut till styrelse och
medlemmar.
§9
Genomgång av synpunkter kring industriområdet. Skickas ut separat efter
sammanställning till styrelse och medlemmar.
§10
Uppdatering av insatser med fokus på kvarteren runt Sevedsplan. Information från
polisen. Det är bekymmersamt läge och ett antal insatser intensifieras, bl a ser GK över reglering av
motorfordonstrafik, kameror samt att Andreas Ring anlitas för att göra snabbutredning i området
med förslag på insatser.
§11
Uppdatering kring EU‐projekt – ett 15 tal fastighetsägare är i dagsläget intresserade av
energieffektiviseringar i området i samverkan med staden, EON; Schneider m fl.
§12

Arbetsgrupp Yalla Sofielund presenteras projekt på styrelsemöte i juni

Plank Heleneholmsstigen ‐ nät sätts upp runt hela planket, blomsterlådor sätts upp
inkl äppelträd. BID bidrar med växter. Gatukontor med arbete och material till nät etc. Målningar i
tunnel samt längs mur mot Lönngatan.
Områdesmiljö – gestaltningsförslag för Rolfsgatan och Norra Grängesbergsgatan på
gång.
Framtidsveckan – program för BID, Malmö stad med Levande Malmö och 3D modell
över området där alla kan få lämna synpunkter planeras till 5 – 8 maj på em. Bra om många kan vara
med. Detaljerat program kommer.
§13

Avslutning

