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Protokoll och minnesanteckningar från styrelsemöte 2016-02-04
Ledamöter: Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran Höckert, Lasse Andersson, Michael
Carlsson, Patrik Hall, Carina Sandgren, Ulrica Altenborg, Jan Svärd, Hans C Roupe, Eva
Zdolsek, Hassan Ftouni, Christina Lundby,
Adjungerade: Susanne Käsper, Bo Andersson, Carl-Axel Andersson, Tommy Larsson, Ebba
Sällberg, Thomas Bull, Per-Arne Nilsson
Förhinder: Susanne Käsper, Ulrica Altenborg, Anna Heide, Tommy Larsson, Hassan Ftouni,
Johanna Brun, Per-Arne Nilsson, Patrik Hall
Tid: Kl 9-11 Plats: Nobelvägen 23.
§1

Mötets öppnande

§2

Sekreterare, Hjalmar

§3

Redogörelse budget, se bilaga resultat och balansrapport

Förslag till beslut: att godkänna informationen
Beslut: Information och rapporter godkänns. Förenklat årsbokslut undertecknas av närvarande i
styreslen för 2014-09-03–2015-12-31.För underskrifter av övriga skickas handlingar med post.
§4

Presentation av ledamot och fastighetschef för Svenska Hus, Eva Zdolsek

§5

Uppföljning och information förslag kring insatser i området
Gullängsparken
Pågens ”park”
Kopparbergsgatan
Cykelställ Västanforsgatan
Då, nu och framtiden för Norra Grängesbergsgatan, se kort info i e-postbrev.
Sofielundspatrullen och uppskalning till trivselprojekt samt förlängning till mars
2017
g) Rasmusgatan, idéförslag

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Förslag till beslut: att godkänna informationen

Beslut: Informationen godkänns där punkter a-c lyfts på nytt av Bo Andersson inom gatukontoret
samt med återkoppling av insatser. Punkt d) är under handläggning där BID bidrar med ett cykelställ
enl. tidigare beslut. Styrelsen beslutar enligt förslag e) att stå bakom projekt längs gatustråket. Punkt
f) beslutas att styrelsen godkänner ytterligare inriktning av patrull inom trivselprojekt med utökade
insatser i området t ex odling mm samt att projektet gäller ett år fr.o.m. 1 mars 2016. Utredning av
möjligheter fortsätter enligt förslag gällande Rasmusgatan punkt g), där kontakt fortsätter med
gatukontor och berörda fastighetsägare.
§6

Trygghet, information kring situation Sevedsplan samt nya områdespoliser varav en
blir ny adjungerad i styrelsen

Förslag till beslut: Att godkänna informationen och ny repr. för polisen
Beslut: Att godkänna information kring de två nya kommunpoliser som utsetts för dels Innerstaden
samt Norr. För Innerstaden blir det Carl-Axel Andersson, som hälsas välkommen.
§7

Information kultur och konst i Sofielund

Förslag till beslut: Att godkänna informationen om arbetsgrupp som träffats kring konst på elskåp,
tunnel under Nobelvägen samt för Brf Cykeln. Arbetsgruppen kommer att söka medel från Statens
Kulturråd samt andra. Fastighet5sägare BID Sofielund stödjer arbetet samt medlemmen E.ON.
Beslut: Beslut at godkänna information och fortsatt arbete.
§8

Boende- och miljöparkering, information om tidplan samt forskningsuppdrag

Förslag till beslut: att godkänna informationen där Ö Sorgenfri blir det första området innan
sommaren för boendeparkering. Därefter kommer Annelund och Lönngården, inkl.
Västanforsgatan med boendeparkering och industriområdet som får avgiftsbelagd
parkering. Forskningsuppdrag kommer arbets- och yrkesmiljö medicin att ha för att
studera folkhälsoaspekterna utifrån minskat buller, stress mm.
Beslut: att godkänna informationen och tidplanen samt att stödja arbetet kring bullerforskning.
§9

Förslag på Christina Lundby som representant för Fastighetsägare BID Sofielund som
ledamot i styrgruppen för Yalla Sofielund, se info i e-post på övriga i styrgruppen.

Förslag till beslut: Att godkänna Christina Lundby som repr. för föreningen
Beslut: enligt förslag
§10

Årsmötet den 31 mars
•

Programförslag:
 Inledning, utvecklingsledare presenterar insatser i området
 KIM, Kollektivgruppen i Malmö presenterar arbete och process bakom MKB:s
kollektivboende i kv Trevnaden samt hur KIM kan vara en resurs i området
 Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör om utveckling i Sofielund
 Tack till medverkande
 Årsmötesförhandlingar

•
•
•
•
•

 Konstituering av styrelsen
Förslag att ordförande och utvecklingsledare förbereder årsmöte med sedvanliga handlingar
enl. stadgarna
Kontakt tas med valberedning
Revisor kontaktas och bokförare för resultat- och balansräkning
Utvecklingsledare bjuder medlemmar via hemsida och nyhetsbrev enl. stadgarna
Lokal meddelas senare

Förslag till beslut: att godkänna programförslag samt planering
Beslut: styrelsen beslutar enligt förslaget
§11

Övrigt
a) Ev bidrag för utveckling av odlingskoncept i Sofileundsområdet
b) ”Balkongkit” till fastighetsägare för odlingar hyresgäster
c) Gräsytor + Community garden

Beslut: Styrelsen beslutar att stödja insatser för fortsatta bete kring odlingsprojekt och avvakta
förslag.
Ang. punkt b) finns möjlighet för fastighetsägare att få ”balkongkit ” för hyresgäster som vill odla på
sina balkoner. Bakom detta står Slottsträdgårdens trädgårdsmästare John Taylor, kontakt via
utvecklingsledaren. Även punkt c) är Slottsträdgården intresserade av att se på hur gräsytor kan låta
bli att klippas till förmån för bilogisk mångfald bl a. Fastighetsägare kan ta kontakt med
utvecklingsledaren.

