
Årsberättelse Byalaget Sofia 2017 
 
Byalaget Sofia har under 2017 försökt att efter bästa förmåga samla boende i Norra 
Sofielund med målet att träffas, lära känna varandra och tillsammans göra vårt område 
grönare, vänligare och mer blomstrande. 
 
I år har vi: 
1. Haft sju styrelsemöten. 
2. Under våren/hösten har Byalaget försökt vara informationsspridare kring planerna att 
bygga bostäder på parkeringen utmed Nobelvägen. Dessa planer är nu vilande och kommer 
i nuläget inte att vidare behandlas. Styrelsen vill främst tacka Bo Bremer för ett fantastiskt 
arbete i att ta fram material kring arbetet och områdets historia.  
3. Under året har Byalaget haft kontinuerlig kontakt med föreningen Fastighetsägarna 
Sofielund. Målning av våra elskåp och den fantastiska upprustningen av cykeltunneln under 
Nobelvägen är några av resultaten av samarbetet. Styrelsen tackar Lotte Forsfält för hennes 
engagemang och konstnärsarbete. Området få  också besök av Sofielundsgruppen som 
bland annat sköter renhållning i området. Styrelsen försöker följa föreningens arbete så 
mycket vi hinner och har under året bland annat haft flera möten kring vår vision kring "en 
grön lekande stadsdel". Detta arbete fortsätter.  
4. I 22/4 träffades många medlemmar på trädgårdsförmiddag på Stora lekan. Vi målade 
odlingslådor, grillade och träffades för att byta sticklingar och frön. Under hösten har en ny 
anslagstavla för information kring vårt stadsodlingsavtal med Malmö Kommun satts upp på 
Stora Lekan. Vi har också haft möte med kommunen kring detta avtal. Styrelsen funderar 
mycket på hur vi skall kunna hålla våra lådor levande. Vi behöver allas hjälp! 
5. Under året har vi haft en ny kassör som har gjort förändringar i hur vi redovisar vår 
ekonomi. Numer kan vi enkelt gå in i banken via bank-id. Vi har beslutat att de som önskar 
ett fysiskt medlemskort får maila sara.jansson-frenk@hotmail.com. Vi delar alltså inte ut 
pappersmedlemskort till alla. 
6. Lördagen före midsommar träffades vi för "Bjud in granne på ett glas", det var sjunde året 
i rad. Som tidigare år kom många grannar ut och åt och drack gott på våra gator. Senare på 
kvällen träffades många grannar på Stora Lekan där festen fortsatte. Många upplever denna 
återkommande fest som mycket positiv.  
7. Den 26/11 träffades många grannar för den traditionsenliga Ljuständningen av träden på 
Stora Lekan. Lotteri, gotter och glögg stod på agendan. 
 
Tack för detta år/  
Jonas Hamfors 
Ordförande Byalaget Sofia 
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