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Inbjudan till Bostadsrättsföreningar i Sofielund

Hej!

Ni är en av många bostadsrättsföreningar i Sofielund och en viktig aktör för hur Sofielund  
utvecklas. Som ni säkert känner till så har vi organiserat fastighetsägare, ett antal bostads-
rättsföreningar, byalag, företag och föreningar i Fastighetsägare BID Sofielund. Sedan 2015 
har vi i samarbete med Malmö stad, polisen, räddningstjänsten, myndigheter och forskare 
haft fokus på ett antal viktiga frågor för området, bland annat ”Tryggt och säkert” samt 
”Rent och snyggt”. Vi ser positiva förändringar i attraktiva Sofielund där många nu upplever 
att otryggheten minskar. 

Men vi tänker inte dra ner på takten. Tvärtom – nu ska vi öka arbetet med att tillsammans 
skapa ett än mer attraktivt och trivsamt område. 

Om detta vill vi berätta mer, liksom om hur ni som inte är medlemmar kan bli det i 
verksamheten.  Vi har en idé som innebär att bostadsrättsföreningar ska kunna vara 
medlemmar hos oss till en mycket låg avgift. 

Ni som vill bli medlemmar nu behöver bara betala medlemsavgiften på 500 kr/år  
och få sex månaders provperiod – och så hjälps vi åt att diskutera fram en bra lösning 
för både nya och gamla medlemmar när vi ses.

Välkomna den 20 mars klockan 17.30 då vi bjuder på bullar och berättar mer om  hur vi 
arbetar vidare för ett trivsamt område och hur vi kan göra det tillsammans!  Ni kommer även 
att få en påstötning från vår medlemsvärvare Fredrik Håkansson, 070-499 03 38, om mötet.

Anmäl dig till hjalmar.falck@malmo.se eller via länken på vår hemsida där denna inbjudan 
också ligger: https://fastighetsagaresofielund.se/  Vill du veta mer får du gärna ringa:

Hjalmar Falck, verksamhetsledare: 040-34 57 50 eller till mig: 070-830 53 33, du kan även 
skicka e-post till mig: jan.svard@telia.com 

Med vänlig hälsning
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