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Hej 

Vill du som boende längs Klaragatan, Björkgatan, Palmgatan inom Byalaget Sofia delta i 
ett test kring blomsterurnor i området?  

Det är bara ett prov som staden vill genomföra i år och med tanke på det arbete som vi 
bedriver kring ”En grön lekande stadsdel”, så valde vi att delta med några gator i området. Vi 
fortsätter självklart arbetet med att långsiktigt arbeta vidare med övriga planer för att öka 
grönskan och minska trafik och hastigheter i området. Här återkommer vi. 

Nu är frågan om du som fastighetsägare skulle vara intresserad att få ut blomsterurnor i ditt 
gatustråk. Fastighets och gatukontoret sätter ut urnorna i gatan under perioden april till 
oktober. Ni som vill ha det längs gatan får ordna med växter och plantering samt vattning 
och sköta dem under perioden. Fastighetsägare BID Sofielund kommer att bidra med en 
begränsad summa för jord och växter. Kanske någon ungdom i kvarteret vill hjälpa till eller 
någon som vet att de har möjlighet under sommaren. Belöning kan vara att behålla växterna 
efter perioden och vi kan säkert få fram, till exempel biobiljett om någon vill ta ansvar. 

Vi vet inte hur urnorna kommer att se ut eller hur många, tanken är att staden ska designa 
dem själva. Men vi vill gärna höra om det finns intresse från er och då är det i dessa gator 
som är tänkta under perioden är: Klaragatan, Björkgatan och Palmgatan.  

Så hör gärna av er till oss om du vill vara med på detta och återkom då med din 
intresseanmälan genom att maila namn och adress till sara.jansson-frenk@hotmail.com  

Är du inte intresserad får du gärna höra av dig ändå med ett enkelt: Nej tack (detta för att vi 
ska veta lite om hur många som tar ställning till erbjudandet). 

Hälsningar 

Hjalmar Falck   Sara Jansson Frenk 

Verksamhetschef    Styrelsen 
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Hjalmar.falck@bidmalmo.se   sara.jansson-frenk@hotmail.com  

 

mailto:sara.jansson-frenk@hotmail.com
mailto:Hjalmar.falck@bidmalmo.se
mailto:sara.jansson-frenk@hotmail.com

