Protokoll styrelsemöte Fastighetsägare BID Sofielund 2019-10-25 kl 9.00-11.00
Ledamöter: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Claes Blomqvist, Anna Wiking, Håkan Nebréus,
Michael Carlsson, Roger Roswall, Kwame Moore, Andreas Lund, Ali Atie, Vesna Stancic, Emma
Cedermarker, Jonas Hamfors, Ivana Stankovic
Adjungerade: Freddy Nilsson, kommunpolis, Thomas Bull, Stadskontoret, Tobias Nilsson, FGK,
Susanne Käsper, SBK
Förhinder: se överstrukna
Protokoll:
1. Mötets öppnande
2. För mötesanteckningar väljs
Förslag: Hjalmar Falck, Beslut enl förslag
3. Resultat och balansrapport, se bif. bilagor. , Rapporter godkändes
4. Möte kring kommunikationsbudget 29 okt. Budgetmöte inbokat kring
kommunikationsbudget för 2020, information godkändes.
5. Dagsläge samverkan staden med Fastighetsägare BID Sofielund, verksamhetsstöd. Ordf.
informerade att staden har stort intresse av verksamhetsstöd til BID Sofielund, ärendet
behandlads politiskt och lär hamna under tekniska nämnden. Fortsatt diskussion kring
samverkansavtal. Information godkändes
6. Diskussion adjungerade till styrelsen, förslag kommunpolis Freddy Nilsson samt från staden
/Tobias Nilsson, FGK, SBK, Susanne Käsper, Miljöförvaltning, Näringslivskontor. Förslag
godkändes samt att möten planeras med näringslivskontor och miljöförvaltning.
7. Information om bildande av Fastighetsägare BID Möllevången, analys av verksamheter,
dagsläge problembild, finansieringsmodell samt strategi. Information om att förening
registrerats, verksamhetsregister på gång, möte planeras för att bjuda in. I starten leds
föreningen av Jan S samt verksamhetsleds av Hjalmar till dess att egen organisation kan
byggas upp. Finansiering via serviceavgifter som utreds för berörda inom den nya föreningen
med egna stadgar. Det stöd som beviljats för BID Möllan via BID Sofielund stöter ordf. på
inom staden. Strategi att samköra mycket mellan föreningarna för att effektivisera och hålla
nere kostnader. Fastighetsägare bjuder in till första mötet. Problembilden runt området är
akut och risk för att det kan påverka Sofielund. Polisen och staden nöjda med att BID
Sofielund bidrar igångsättande och medverkan.
8. Information polisen, skrivelse om Norra Grängesbergsgatan mm. Information att nytt möte
genomfört med aktivitetshuset på gatan och att problemen fortsatt är stora. Skrivelse skickas
på nytt till tekniska nämnden. Betoning på trafiksituation samt trygghet kvällar.

9. Dagsläge SUAB, fastigheter. Fastigheter diskuteras och beslut att se på fastighet Norra
Grängesbergsgatan 22 som är till försäljning. Risk att fastigheten fortsätter utvecklas
negativt
10. formation om ECPA, prisutdelning 8 november, se bilaga. Information om dagen, inbjudan
utskickad, press informerad. Information godkändes
11. Information om inbjudan säkerhetsmässan 26 februari, Inbjudan att delta i seminarium,
information och deltagande godkändes
12. Information utställningsmaterial Råd för framtiden, BRÅ Gävle 25-26 mars. BID Sofileund
ställer ut med material
13. Information besök och motioner Joakim Sandell m fl. Information om motioner som blev
resultat efter justitieutskottets besök hos BID Sofielund godkändes.
14. Information Fastighetsmässan Göteborg samt önskan från chefsjurist Marie Öhrström,
Sveriges Fastighetsägare om möte kring nya lagstiftningar samt vad de kan driva vidare
utifrån BIDs önskemål. Förslag medlemsmöte. Information och idé om medlemsmöte kring
juridiska frågor godkändes, medlemsmöte planeras till tidig vår.
15. Besök Ebba Busch Thor, besök av Roko Kursar och Robert Hannah 1 november(L).
Information godkändes om positivt besök och intresse kring BID process. Besök av liberaler
bevakas av journalist till hemsida och nyhetsbrev.
16. Besök av Göteborg i februari, se bilaga. Information godkänd och repr. från styrelser samt
politik medverkar.
17. Information om styrelsemöte december. 6 december inkl lunch kring verksamhetsplan och
budget godkänd, material skickas ut i god tid.
18. Förslag insatser Zlatantunnel + ytterligare tunnel vid Norbergsgatan. Möte med gatukontor
och fastighetsägare kring insatser i båda tunnlarna, behoven stora för att öka tryggheten.
19. Diskussion städpatruller, klottersanering och affischering elskåp. Information att 2020
fortsätter städpatruller med i huvudsak målgrupp kvinnor,, möte kring klottersanering
planeras samt att Kwame och Håkan diskuterar vidare lösning för Norra Grängesbergsgatan
med ev. total klottersanering av fastigheter, ny skrivelse ang kulturaffischering och lösning
för att få snygga elskåp under 2020, där Kulturreklam lämnar pris..
20. Möte Sofia Byalag för samtal tomt (Kungsleden) samt kvarter, gator. Information att ordf och
verksamhetschef träffar Byalaget för att diskutera kvarteren och trafiksituation.
21. Nyhetsbrev utskick 21 november m innehåll: brandskyddsombud, ECPA tävling, möte Roko
och Hannah, Walking with energy, mm, div besök hos BID, Information godkändes
22. Övrigt (ny flik lediga lokaler), styrelsemöten vår och höst 2020, förslag via outlook: 28/2 9-11,
15/5 9-11, 10/6 11-13 m lunch, 25/9 9-11, 6/11 9-11, 11/12 11-13 m lunch., Bokning gjort via
outlook, blommor skickas till Anna W. möte planeras kring ev insats nya solpaneler.

