
  

 

Styrelsemöte 2017-02-17, kl 9-11 Nobelv. 23,  

Ledamöter: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran Höckert, Håkan Nebréus, 
Michael Carlsson, Roger Roswall, Carina Sandgren, Ulrica Altenborg, Hans C Roupe, Vesna Stancic, 
Emma Cedermarker, Johanna Brun, vakant plats Svenska Hus 

Adjungerade: Susanne Käsper, Tobias Nilsson, Jonatan Örstrand, Hanna Sellehed, Ebba Sällberg, 
Thomas Bull, Per-Arne Nilsson 

Förhinder: Se överstrukna 

Kl 9.00- 10.00 Inledning med underskrift av Avsiktsförklaring, pressträff och information om arbetet i 
föreningen och om BIDs i Sverige. (se bilaga avsiktsförklaring), se även hemsida för resumé. 

1. Mötets öppnande.  

Anteckningar, Hjalmar 

2. Beslutspunkter: 
a) Redogörelse budget, se bif. bilagor.  

Beslut: Budget godkänd 

b) Festival NBGB under 2017. Gatukontoret avsätter 200 000:- + projektledare och medel söks 
från staden på 450 000:-. För att finansiera festivalen föreslås fastighetsägare bidra med 
samma som gatukontoret. Klartecken från Eroom och Stadex på totalt 50 000: - övriga 
företag tas kontakt med för att bidra med 50 000: -. Resterande 100 000:-  föreslås 
Fastighetsägare Sofielund bidra med.  

Beslut: Enligt förslag 

Diskussionspunkter: 

c) Fastighetsbedömning, bifogar bedömning sammanställd av Heimstaden 
d) Sofielundspatrullen – utökning och information från styrgruppen. 
e) Information om medlemsmöte 28 februari 
f) Samtal om trygghet i området, information om trygghetsmätning 
g) Årsmöte 30 mars, förslag på föredrag/paneldebatt 
h) Övrigt 

Protokoll styrelsemöte 2017-02-17 



Sammanfattning: Förslag läggs till nästa möte kring hur fortsatt kartläggning sker kring 
fastigheter i området. Viktigt att Sofielundspatrullens arbete utvecklas och inte tappar i styrfart. 
Styrelsen är helt eniga om vikten av det arbete som patrullen genomför. Medlemsmötet enligt 
förslag där man hoppas på stort deltagande.  

Informationen om trygghetsmätning från polisen visade positiva tendenser. Om än små.  Stora 
effekter kring städning mm syntes. 

Program för årsmötet var alla överens om medverkan av kommunalråd och kriminolog.  

Förslag finns att genomföra Hållbarhetsvandringar i miljöförvaltningens regi. Per-Arne och 
Hjalmar planerar. Under övrigt betonades att den utmärkelse som BID processen fått av 
Öresundsinstitutet förs in i protokoll. Ordförande betonade att detta är hedrande för 
verksamheten i området.  

Övrigt som nämndes var projektet med målning av tunnel som är i rullning samt betydelsen av att 
BID processen hamnar rätt i den nya organisationen. Ordförande har kontakt i ärendet. 

 

Anteckningar: Hjalmar 

 


