
 

 

Styrelsemöte 2018-02-09 kl 9-11  

Ledamöter: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Anna Wiking, Håkan Nebréus, 
Michael Carlsson, Roger Roswall, Kwame Moore, Ulrica Altenborg, Hans C Roupe, Vesna Stancic, 
Emma Cedermarker, Lotte Forsfält, Thomas Persson 

Adjungerade: Susanne Käsper, Tobias Nilsson, Jonatan Örstrand, Hanna Sellehed, Annika Sevrell, 
Thomas Bull, Per-Arne Nilsson 

Anmält förhinder: Per-Arne Nilsson, Roger Roswall, Hans C Roupe, Annika Sevrell, Thomas Bull 

Mötets öppnande.  

Anteckningar, Hjalmar 

1. Beslutspunkter: 
a. Förslag BID Budget 2018, se bilaga  
b. Redogörelse resultat och balansrapport, se bif. bilagor.   
c. Underskrifter Årsredogörelse, bif 

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna förslag och redogörelse  

2.  Årsmöte 19 mars kl 17-19: 
a. Andreas Schönström som talare, ”Tryggheten i vår stadsdel”. 

Förslag till årsmötet:  
b. Förslag ersättare till Fredrik Malmberg – Claes Blomqvist 
c. Ny ledamot efter Ulrika Altenborg, Ikano Bostad – fråga för valberedning 
d. Förslag ersättare Claes Blomqvist valberedning –  Hans C Roupe 
e. Förslag ordf. årsmötet: Hans C Roupe 

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna planering för årsmöte samt ersättare i styrelsen. Uppdrag 
lämnades att ta kontakt med Brinova som nyligen köpt fastigheter i området 

3 Förtydligande kommunikationsstrategi med insatser medlemsvärvning, Facebook, Instagram 
och LinkedIn grupper att dessa postas och länkas. Möjlighet till kort utbildning i sociala 
medier förslag styrelsemöte 16 mars. Information om medlemsrekrytering, ny folder och roll 
up, bifogas som bil. 

Beslut:  Beslut att godkänna förslag på kort utbildning samt att länkar till sociala medier skickas ut 
igen 
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4 Nyanställning inom BID arbetet på gatukontoret, uppdatering.  

Beslut: Att godkänna informationen 

5 Trygghetscertifiering uppdatering, skyltar till fastigheter, planering 2018 även Trygga tillvaro 
för egna hem. 

Beslut: Att godkänna information samt att Anna Wiking och utv.samordnare tar kontakt med 
Hyresgästföreningen för att diskutera vertifiering kopplad till hyresförhandlingar. SBK har fått 
ytterligare medel för att ha fokus på dåligt boende samt utökade möjligheter för tillsyn lokaler med 
svartklubbsverksamhet. Även MKB har insatser på gång. 

 
6 Uppdatering Case Sofielund Entreprenörskap och Agenda 2030, utvecklingsfond mm 

 
7 Mapping presentation White arkitekter 

Styrelsen såg mappningen som ett mycket viktigt instrument i det fortsatta arbetet med att se vad 
som är värdeskapande. Det finns en strävan att se till att verksamheter som bidrar stannar kvar och 
att renoveringar mm inte tvingar bort dem. 

 
8 Informationspunkter: 

a. Trygghetsinformation, polisen mm 
b. Styrelsemöte den 16 mars, kort utbildning i sociala medier 

Beslut: Att godkänna informationen med redogörelse kring narkotika i området där det finns mycket 
narkotikabeslag bland boende. Polisen gör mycket trappsök och i källare, har hittat 
paketeringscentraler. Problem med droger kvarstår och tyvärr många som kommer in i området och 
handlar. Dock är det lugnt i området och inga störande grupper ute i gatustråken. Området hålls även 
mycket rent och snyggt.  

9 Övrigt 
Linda Göransson, ny adjungerad från VA SYD efter Ebba Sällberg 

Beslut: att godkänna och hälsa Linda Göransson välkommen. 


