Protokoll & minnesanteckningar
styrelsemöte 2015–08-20
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, Hassan Ftouni
Anmält förhinder: Anders Fransson, Peter Lundstedt, Göran Höckert,
Patrik Hall, Peter Lundstedt, Johann Brun, Ebba Sällberg
Adj.: Susanne Käsper, Bo Andersson, Pernilla Nilssonersättare: Erik
Åberg, Tommy Larsson, Pär-Ola Klang, Ebba Sällberg, Thomas Bull

Tid: Kl 9-11, Plats: Nobelvägen 23.
§1

Mötets öppnande

§2

Sekreterare, Hjalmar

§3

Redogörelse budget.
Maj månad, redogörelse för balansrapport, information nya medlemmar: Mine,
Furuboda arbetsmarknad.

Beslut: Information godkänns. Resultatrapporter bifogas
§4

Ny medlem i styrelsen enl. årmötesbeslut från S Sofielund, Brf Sevedsgården

Beslut: Brf Sevedsgården och ordf. Hassan Ftouni hälsas välkomna som ny medlem och
styrelseledamot samt representant för södra delen av Sofielund.
§5

Ny adjungerad, Thomas Bull, som ersätter Pär-Ola Klang

Beslut: Thomas hälsas välkommen som ersättare för Pär-Ola Klang som fått nya uppgifter inom
avdelningen för Trygghet och säkerhet.
§6

Aktuellt om Sofielundspatrullen

Patrullen är nu igång med ett mindre antal som i dagsläget förstärker städning i området. Efterhand
som patrullen utökas kommer också deltagarna att få logotyper med Malmö stad i samverkan med
BID. Förstärkningen som Kommunteknik ansvarar för kommer att fortsätta året ut.
Beslut: Informationen godkänns
§7

Martin Nerpin, Sv. Hus presenterar planer för Fredriksborg

Styrelsen konstaterade att detta blir ett stort lyft för området. Förhoppningen är att det ska komma
igång under senare delen av 2016.

§8

Information om växtvägg Heleneholmsstigen

Växtväggen är på plats i samarbete med Ideella odlingsnätverket, Bid har satsat 50 000:- oi projektet
som fortsätter med höstplantering. Skylt som kommer att sättas upp (två st) bifogas.
Beslut: Information godkänns
§9

Kort information kring borttagning av klotter, offerter utskickat tidigare.

Förslag till beslut: Att i första hand använda Sanerings Companiet som själva sköter beställning på
huvudgator: Norra Grängesbergsgatan, Rolfsgatan, Amiralsgatan- Vitemöllegatan,
Lantmannagatan, Lönngatan, Sofielundsvägen, Bragegatan, Ystadvägen, Sevedsplan,
Rasmusgatan; Jespersgatan
Att brev skickas till fastighetsägare i området från BID där alla skriver under för en
renare och tryggare miljö.
Beslut: Enligt förslaget. Tillägg att det numer är en målerifirma som står förborttagning av klotter
samt målningar av lyktstolpar i området
§10

Information om Postens krav Fastighetsboxar och offertinsamlande.
Fastighetsägarna Syd, BID och Posten träffas för samtal kring gemensam
avsiktsförklaring för att öka trygghet i området för postutdelning. Mer information på
mötet. Två offerter är inlämnade som skickats tidigare till alla medlemmar.

Beslut: Informationen godkänns samt att protokoll skickas ut till medlemmar samt till övriga
fastighetsägare som önskar.
§11

Rapport om trygghet samt sommar runt Rasmusgatan m fl. Rapport bifogas. Andreas
Ring informerar om rapporten.

Polisen informerar om senaste tiden samt att när nya organisationen träder i kraft så kommer
områdespoliser att placeras i Sofileundsområdet. Det blir även ökade insatser under
hösten.
Förslag till beslut: att rapporten godkänns samt att planering för trygghetsvandring påbörjas i
Sofielundsområdet.
Beslut: Enligt förslag samt att Andreas R lämnar offert.
§12

Avsiktsförklaringar, pågående, informationspunkt

E.ON;s uppskalade avsiktsförklaring togs mot positivt, stora insatser från en medlem som övriga kan
använda sig av. En viss precisering kommer att göras och sedan skickas den ut till alla medlemmar.
Avsiktförklaring kring sociala klausuler samt kring försörjningsstöd ska bearbetas också, kommer att
skickas på remiss.
§13

Övrigt, information om medlemsmöte den 27 augusti kl 17-19

Brev från BRF Intagan besvaras av utvecklingsledare ang Rasmusgatan 28. Skickas även till styrelsen.
Information om medlemsmöte där cirka 30 anmält sig.
§14

Avslutning

