
 

 

 

Tid: Kl 11–11.30, därefter medlemsmöte till 13.00, Plats: Nobelvägen 23.  

§1 Mötets öppnande 

§2 Sekreterare, Hjalmar  

§3 Redogörelse budget 

Beslut: att godkänna informationen 

§4 Presentation av ny fastighetschef för Svenska Hus, Eva Zdolsek, ny ledamot i styrelsen 
(ersätter Martin Nerpin). 

Förslag till beslut: Att godkänna Eva Zdolsek som ny ledamot som välkomnas till nästa möte 

Beslut: enligt förslag 

§5 Adjungerad från Miljöförvaltningen, Per-Arne Nilsson 

Förslag till beslut: Att godkänna Per-Arne Nilsson som adjungerad från Miljöförvaltningen  

Beslut: enligt förslag där betydelsen av stöd i utrednings- och förmedlingsarbete betonas. 

§6 Insatser kring Gullängsområdet. Utvecklingsledare får i uppdrag att utreda insatser 
med gatukontor för upprustning av parken samt med företag i området.  Förslag är 
utegym, aktivitetsyta, odlingar men bör föregås av boendedialog. 

Förslag till beslut: Att godkänna förslag 

Beslut: enligt förslag 

§7 Klottersanering bör intensifieras i område kring N Grängesbergsgatan. Fastighetsägare 
i området skjuter till medel och för att täcka insats för klottersanering (60 000) föreslås 
att BID skjuter till 20-30 000 kronor.  

Förslag till beslut: Att godkänna information och beslut om medel. 

Deltagare: Anna Heide, Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran 
Höckert, Lasse Andersson, Michael Carlsson, Patrik Hall, Carina 
Sandgren, Ulrica Altenborg, Jan Svärd, Hans C Roupe, Johanna Brun, 
Eva Zdolsek, Hassan Ftouni, Christina Lundby 
Anmält förhinder: Lars Andersson, Jan Svärd, Ebba Sällberg, Carina 
Sandgren, Patrik Hall (kommer att sätta in regionchef), Eva Zdolsek, 
Hassan Ftouni som ersätts av Vesna, Tommy Larsson; Ebba Sällberg 
Adj.: Susanne Käsper, Bo Andersson, Erik Åberg, Tommy Larsson, 
Ebba Sällberg, Thomas Bull, Per- Arne Nilsson 
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Beslut: enligt förslag och att beslut om summa tas efter att Sanerings Companiet klargjort deltagande 
parter. 

§8 Information från möte för föreningslivet med beviljade ansökningar. Arbetsgruppen 
beviljar Heleneholms SK 15 000: - samt Somalier i Svenska samhället 15 000: -.  
Föreslaget är även Malmö Fäktklubb som återkommer med ytterligare information 
innan beslut i arbetsgruppen tas.  

Förslag till beslut: Att godkänna informationen och beviljade medel 

Beslut: enligt förslag 

§9 Finansiering av cykelställ för tolv cyklar (ett av två) utanför Kontrapunkt med Bid skylt, 
10 000: - i samverkan Gatukontor 

Förslag till beslut: Att godkänna finansiering av cykelställ 

Beslut: enligt förslaget 

§10 Övrigt samt nya tider för 2016. Förslag: 4 februari kl 9-11, 11 mars 9-11 (förberedande 
av årsmöte) 31 mars årsmöte kl 17-19, 12 maj kl 11-13 (med lunch), 18 augusti 9-11, 
13 oktober 9-11, 15 december med medlemsmöte och lunch kl 11-13. 

 Fredrik Malmberg tar över ordförandeskap fram till årsmöte från 2015-12-18. 
Valberedning: Sammankallande Susanne Rickardsson, ledamot Christina Lundby (se 
beslut), medlemmar informeras i slutet av januari om förslag till styrelse mm. 
Utvecklingsledare organiserar. 

Förslag till beslut: Att godkänna information samt förslag på tider. 

Beslut: enligt förslag med tillägg att då Christina Lundby går in som ordinarie ledamot blir ersättare i 
valberedningen Claes Blomqvist från Carlssons Europeiska Konsult. Kallelse om 
årsmötet sker på hemsidan tidigast sex veckor och senast tre veckor innan årsmötet.  
Information även i nyhetsbrev. 

§11 Avslutning 

Styrelsemötet avslutades och därefter medlemsmöte med presentation av medlemmar och med 
information från styrelsemötet samt: 

Information om avgifts- och boendeparkering, industriområdet (Annelund samt Lönngården) 

E. ON presenterar Mina sidor företag, erbjudande till medlemmar, funktionsanalys samt klimatavtal  

Sofielund samt Christian Stenqvist om teknisk isolering samt finansieringsmöjligheter 

Erik Åberg, polisen om tryggheten i området, insatser, kameror mm 

Information om Yalla Sofielund/BID  

Stadex & Pågens Park, fokus Gullängsparken 



Kulturaffischering 

Årsmöte i mars  

 

 

 


