
 

 

 

Tid: Kl 11-13, Plats: Nobelvägen 23. Inkl. enkel lunch 

§1 Mötets öppnande 

§2 Sekreterare, Hjalmar  

§3 Redogörelse budget, se bilaga 

Information nya medlemmar: Brf Intagan 

Förslag till beslut: Att Information godkänns 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen 

§4 Information från ordförande, om nytt uppdrag 

Förslag till beslut: Att godkänna information och att nuvarande ordförande sitter kvar till årets slut 
då Anna är tjänstledig från MKB för uppdrag inom SABO samt att vice ordförande därefter övertar 
ordförandeskap till årsmöte.  Att Christina Lundby som ledamot för MKB deltar i styrelsemöten 
framöver och kommer att ersätta Anna Heide som ledamot. 

Beslut: att godkänna enligt förslag 

§5 Information om att föreslå adjungerad från Miljöförvaltningen 

Förslag till beslut: Att godkänna adjungerad från Miljöförvaltningen samt att utvecklingsledare i 
samråd med förvaltningen hittar lämplig person 

Beslut: att godkänna enligt förslag 

§6 Information kring trygghet, rapport från polisen, dagsläge kring kameror samt 
situationen kring Rasmusgatan 28 

Situationen har eskalerat sedan vaktbolag avsagt sig uppdrag. Alla möjliga resurser fokuseras till 
området från polisen, dock med hänsyn till flyktingsituation och akuta händelser. Arbetet från 
polisen att dels störa, dels lagföra.  Arbete kring placering och offert kameror längs stråken runt 

Deltagare: Anna Heide, Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran 
Höckert, Lasse Andersson, Michael Carlsson, Patrik Hall, Peter 
Lundstedt, Ulrica Altenborg, Jan Svärd, Hans C Roupe, Johanna Brun, 
Martin Nerpin, Hassan Ftouni: ers. Vesna Stancic 
Anmält förhinder: Michael Carlsson, Göran Höckert, Susanne Käsper, 
Patrik Hall, Hassan Ftouni ers: Vesna Stancic, Tommy Larsson ers: 
Imran Khani, Hans C Roupe, Martin Nerpin 
Adj.: Susanne Käsper, Bo Andersson, Erik Åberg, Tommy Larsson, 
Ebba Sällberg, Thomas Bull 
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Rasmusgatan pågår. Polisen ser även över önskan om insatser för gatustråk. Att skapa 
gångfartsområde kan ge ökade möjligheter till att kontrollera, men resurskrävande. Polisen 
rapporterar en gång/vecka om tillslag i fastigheters vindar eller allmänna utrymmen till 
utvecklingsledare som vidarebefordra till fastighetsägare. Ger möjligheter för fastighetsägare att 
kontrollera öka kontrollen och se över områden som bör säkras. Medborgarlöften diskuteras och en 
ram för prioriteringar görs. Antalet ingripanden har ökat. 

Från Trygghet och säkerhet kommer kontakter att tas med föreningar i området som är involverade i 
trygghetsarbetet.  

Förslag till beslut: Att godkänna redogörelse 

Beslut: att besluta enligt förslag samt betonar vikten av information från polisen om tillslag i 
fastigheter 

§7 Rapport från styrgruppsmöte för Sofielundspatrullen 

Första styrgruppsmötet hållet och Kommunteknik som äger projektet lagt direktiv för arbetsgrupp 
som består av repr. för Jobb Malmö, AF, Kommunteknik, BID. Projektledare och arbetsledare arbetar 
för att snabbt få ut en grupp som kan bli inledande gruppen för patrullen. Förstärkt städning sker 
med dubbla antalet deltagare i området fram till att patrullen är på plats. 

Förslag till beslut: Att godkänna rapporten samt betonar vikten av att projektet fortskrider 
skyndsamt 

Beslut: att besluta enligt förslag 

§8 Information om möte för föreningslivet i området kring ”BID-fonden” 

Förslag till beslut: Att godkänna förslag med möte planerat till 22 oktober kl 18 för att informera 
föreningslivet i området om möjlighet att söka medel för områdets utveckling från BID. Deltagare Jan 
Svärd samt arbetsgrupp 

Beslut: att besluta enligt förslag 

§9 Ansökan från Galleri Copyright Seved om sponsorstöd, se bilaga 

Skrivelse från Galleri Copyright Seved med begäran om anslag för lönekostnader. 

Förslag till beslut: Fastighetsägare BID Sofielund kan inte ge anslag eller sponsra anställningar. Då de 
i ansökan pekar på dels vad de gjort, dels vad som sker för närvarande samt på vad 
föreningen ska göra. Denna verksamhet är värd att stimulera. Därför föreslås 

Att avslå Galler Copyright Seveds begäran om bidrag till anställning 

Att Galleri Copyright Seved beviljas ett verksamhetsbidrag ur Fastighetsägare BID Sofielunds 
bidragsfond på maximalt belopp 15 000: -.  

Beslut: att besluta enligt förslag 

§10 Underskrifter av avsiktsförklaring Sociala klausuler, utskickad tidigare. 



Förslag till beslut: Att medlemmar skriver under (avsiktsförklaring godkänt av Brf Cykeln, HSB) 

Beslut: Frågan skjut upp för vidare diskussion 

§11 Avsiktsförklaringar, pågående kring försörjningsstöd, diskussion., se bilaga, 
Arbetsmaterial 

Beslut: att förslaget läses genom och kommentarer lämnas till utv. ledare. Viktigt att om detta ska 
genomföras ska det gälla fastighetsägare med förhandlingsordning. 

§12 Information om innehåll i Nyhetsbrev samt kort information kring områdesstråk, 
kulturaffischering, klotter, fastighetsboxar,  

Förslag till beslut: Att godkänna informationen kring fortsatta arbete i frågorna  

Övrigt:  Uppskalad avsiktsförklaring från E.ON bifogas som bilaga med erbjudande till 
medlemmar. Arbete kring kvartersnära ÅVC fortsätter där bl a första bemannade centralen öppnar i 
Lindgården i november, inbjudan kommer. 

§13 Avslutning 

  


