
Närvarande: Lars Andersson; Michael Carlsson, Patrik Hall, Ulrica Altenborg, 
Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran Höckert, Anna Heide, Thomas Eklöf (ersätter Stefan Jönsson) 

Frånvarande: Stefan Jönsson (ersätts av Thomas Eklöf) Repr. Svenska Hus 

Minnesanteckningar 2014-09-11, Konstituerande styrelsemöte samt ordinarie möte. 

§1 Konstituerande mötets öppnande 

Anna Heide öppnade mötet, ett historiskt beslut och en uppmaning om ordförandeklubba 

§2 Val av sekreterare, förslag Hjalmar Falck 

Förslag till sekr. godkändes 

§3 Val av vice ordförande, förslag Fredrik Malmberg 

Förslag vice ordf. godkändes 

§4 Genomgång av protokoll av bildandet Fastighetsägare BID Sofielund, protokoll 
bifogas 

Genomgång och protokoll godkändes och undertecknades 

§5 Genomgång av protokoll konstituerande styrelsemöte, protokoll bifogas med 
förslag justeringsperson Ulrica Altenborg 

Genomgång och protokoll samt förslag justeringsperson godkändes och undertecknades. 

Konstituerande möte avslutades och styrelsemöte vidtogs: 

§6 Ordinarie styrelsemöte: 

§7 Ansökan Skatteverket, samt förhandsbesked 

Förslag till förhandsbesked godkändes och undertecknades av ordf. 

§8 Uppdatering från årsmöte medlemmar m m 

Genomgång av årsmöte som var välbesökt med drygt 30 fastighetsägare  



§9 Adjungerade till styrelsen 

Förslag: Susanne Käsper, Stadsbyggnad, Bo Andersson, Gatukontoret, Pernilla 
Nilsson, Närpolis City, Pär-Ola Klang, Trygghet & Säkerhet, Tommy Larsson, 
Räddningstjänst Syd och att de deltar vid nästa möte och sedan vid behov. 

Förslag till adjungerade godkändes 

§10 Förslag inriktning handlingsplan: 

 Fakturering, handlingar m m 

Kontakt med bokförare sker 

 Bokning Byalagen samt Brf till styrelsen 

Fortsatt arbete med att arbeta med kontakter fortsätter 

 Bokning möten fastighetsägare och företag om BID 

Fortsätter med bokningar och informationsinsatser 

 Planering stadmiljö i området med arbetsgrupp arkitekter, boende, 
fastighetägare 

Ev. presentation av arkitekter m fl till nästa styrelsemöte för att sedan gå 
vidare med konkreta synliga insatser 

 Information om polis och ny organisation samt påbörja strategi kring 
arbete mot kriminalitet med polis, samverkan vaktbolag, 
områdespoliser, Region Skåne m fl. 

Informationen godkändes, viktigt att lägenhetsenhet informeras kring 
problem, krafttag mot kriminalitet, prioritera några områden som syns, 
insatser bör synas på bl a Rasmusgatan, ev förslag på planteringar intill 
tomtmark. Kontroll av motorfordonstrafik förbjuden 

 Strategi för avtal kring väg till väggstädning, miljöparkering och 
boendeparkering, miljöstationer 

Arbetet fortskrider. Miljöstationer bör prioriteras 

 Insats förfallna hus kring Gamla Byalaget 

Kartläggning och förslag till insatser fortsätter 

 Fastighetsägarenkät och möte kring forskningsinsats 

Planering för inbjudan till boende, fastighetsägare, brett urval, staden. 



 Klottersanering, med aktörer E.O.N, Kommunteknik, företag, 
fastighetsägare 

Alla uppmanas att se över sina avtal, redovisning nästa möte 

 Nyhetsbrev, hemsida 

§11 Lokalfrågan BID, andra aktörer 

Michael har lokal med möbler, återkommer med information. MKB tittar på avtal som Stena 
har kring sociala insatser samt miljöcertifiering och klottersanering som en extra insats som 
fastighetsägare kan ta. 

§12 Möten med stadsområdet, förfrågan om utbyte 

Bjuds in till styrelsemöte framöver 

§13 Förfrågan från Folkuniversitet samt andra aktörer 

Återkommer med mer information kring idé om hur tomma lokaler tillfälligt kan användas. 
Viktigt med samarbete så att vi inte går i olika spår. 

§14 Möten för styrelsen hösten 2014 och vår 2015 

Beslöts till: 

 9 oktober       kl.  9.00 (Lokal kommer) 

6 november    kl. 9.00 

5 december     lunch 12-14 

15 januari         kl. 9.00 

12 februari       kl. 9.00 

12 mars             kl. 9.00 

9 april                 kl. 9.00 

7 maj                  kl. 9.00 

4 juni                  kl. 9.00  

 

§15 Övrigt 

 

   



 

 

 


