GAMLA SOFIELUNDS BYALAG
Nyhetsbrev mars 2022

Städdag, 24 april kl 11 på Spissen
Våren är här och vi hjälps åt a vårstäda de gemensamma delarna av vårt område under
någon mme. Byalaget står för engångshandskar och sopsäckar samt bor orsling av skräpet.
Ingen anmälan och e eråt bjuder Byalaget på grillad korv (även vegetariska) och något a
dricka. Välkomna!
Vi vill påminna om a det en gång i månaden är miljöstädning i området. För a sopmaskinen
ska komma åt överallt är det en förutsä ning a inga bilar är parkerade på gatorna under de
mmar parkeringsförbudet gäller. Här kan ni läsa mer: Miljöparkering - Malmö stad
Årsmöte, 28 april kl 19
Äntligen dags för fysiskt årsmöte. Inom kort kommer kallelse och llhörande
dokument a skickas ut. Fundera gärna redan nu på om det är något ni vill ly a
på årsmötet eller om ni har förslag på ak viteter.
Medlemsavgi 2022
Ny år betyder också ny medlemsavgi . 100kr/år och hushåll
betalas via Plusgiro 84 17 67-7 eller swishas ll 123 023 68 28
senast den 31/3. Medlemskap är obligatoriskt om man har ﬁber via
Sydantenn. För a hålla vårt medlemsregister uppdaterat behöver vi
namn, gata + nr samt e-post på inbetalningen. Räcker inte utrymmet
ll så komple era gärna med e mail ll byradet@gamlasofielundsbyalag.se
Fartguppen på Idunsgatan
De tre provisoriska fartguppen av gummi på Idunsgatan ska nu permanentas med nya asfaltgupp enligt
beslut i Tekniska nämndens traﬁkutsko . När de a kommer a ske har vi dock inget besked på.

Växtbytardag, 5 juni kl 11
I år på ny datum, men med samma upplägg som vanligt. Kom och byt allt som har med
trädgård a göra - plantor, s cklingar, frön, delade perenner, dskri er och så vidare.
Ingen anmälan och kom även om du inte har något a byta med, det brukar bli över.
Kom i d, bytet börjar på utsa d och brukar gå fort. Välkomna!
Soﬁelund Garden Show, 6 juni kl 14
De a år bjuder vi in ll trädgårdsmingel på försommaren. Vi går llsammans mellan
deltagande trädgårdar och umgås sam digt som vi inspireras. Vill du/ni följa med och visa er
trädgård? Mer info kommer längre fram, men anteckna gärna datumet redan nu.
Byrådet önskar er alla en skön vår

