
                      Styrelseprotokoll   Byalaget Sofia   2017-01-16 
 
Lokal: Sofielunds Folketshus restaurang 
Tid: kl.1900-2030  
Närv.: Jonas Hamfors, Sara Frenk, Lotte Forsfält, Randi Larsen, Marie-An Lundberg 
  

1. Mötet öppnades. 
2. Val av mötesordförande: Jonas Hamfors 
3. Val av sekreterare: Marie-Ann Lundberg 
4. Val av justerare: Sara och Lotte 
5. Förra mötets protokoll: Godkändes 
6. Mötets dagordning: Godkändes 
7. Nästa möte: Måndag den 27:de februari  

samt årsmöte planerat till 26:e mars. 
8. Genomgång av ekonomi: Bankgiro 46076 kr, bankbok 5727 kr, kontant  

565 kr 
9. Hemsida: Uppdateras av Jonas 
10.Sofias brev: Genomgicks: 1a sidan inbjudan till årsmöte, Johanna skriver 

2:a sidan, 4:a sidan bl a kalendarium 3:dje sidan Lotte Forsfält. 
Utdelning ska ske senast 14 dagar innan årsmötet. 

11.Kalendarium: Årsmöte 2017-03-26 
Fröbytardag/trädgårdsförmiddag 22:a april, en söndag - kaffe och kaka 
tillhandahålles.  
Bjud din granne på ett glas 17:de juni tid kl 17:00 och fortsatt gemyt på 
”Lekan”, ta med ngt gott att grilla beroende på väder. 
Ljuständningsceremonin, 26:e november kl 17:00 inkl. glögg m tillbehör, 
p-kakor, julmusik, clementiner, lotteri och ev. en okänd gäst! Lotte tar 
kontakt med Jacques Montell angående ev. fotografering av enskilda resp 
familjer.  

12.Stora lekan: Jonas talar med Johanna om detta projekts planering. 
13.En Grön Lekande Stadsdel/Trafikvisionen: Lotte kontaktar Hjalmar Falk. 
14.BID: dessvärre inte någon som kunde komma på EONs möte. EON vill 

verka för en bättre miljö här i vårt område. DE ÄR BEREDDA ATT SATSA! 
15.Beroendecentrum: fortsatt ett problem med försäljningar, kanyler, både 

tomma askar och laddade askar med tabletter. Ska detta bli bestående, är 
detta våra barns framtid? Sara Frenk uppmanar alla som ser oegentligheter 
att meddela detta till polis, tel. 114 14, ange signalement och tidpunkt. 

16.Byalagets framtid: Fortsatt oviss beroende på att väldigt få är beredda att 
offra lite av sin tid på sitt område! 

17.Övrigt: Togs upp att renovering är pågående för boende på hörnet 
Hasselgatan/Sofielundsvägen, vilket kommer att vara ett hem för 
ensamkommande flyktingbarn under 18 år. 
Sakta farten, ett projekt pågående nära Möllevången hoppas vi kan få igång 
med spridning även till vårt område, norra Sofielund. 

18.Mötet avslutas. 
Vid pennan………………………………………….. 
Justeras: 
 
Lotte Forsfält                                                             Sara Frenk 



 


