
 

 
Nu tar vi bort klotter längs Norra Grängesbergsgatan! 

Hej.     Malmö 2016-05-16 

En liten påminnelse om den plan som finns för att försöka få bort allt klotter längs Norra Grängesbergsgatan. 
Några av er har avtal tecknade med bolag som tar bort klotter. Andra har inget avtal. Inom Fastighetsägare 
Sofielund har vi anlitat Sanerings Companiet för att ”nollställa” hela Norra Grängesbergsgatan från klotter. Med 
hjälp av företaget ronderas gatan och klotter tas bort så att vi håller rent och snyggt. 

Metoden vi vill använda oss av är ”Broken Windows metoden” som innebär att vi måste agera snabbt när det 
klottras. Ju fortare det kommer bort desto mer effekt har det. Klotter som sitter föder nytt klotter! 

Ett antal företag är med i nollställningen av gatan; Föreningen Fastighetsägare Sofielund med medlemmarna 
Pågens, Stadex och EROOM. Vi tar kostnaden gemensamt för den här nollställningen. 

Vår förhoppning är att ni sedan vill teckna avtal med saneringsfirma för att stödja arbetet i att hålla rent och 
snyggt. Avtalet med Sanerings Companiet gäller rondering av Norra Grängesbergsgatan en gång i veckan för 
och att klotter tas bort för 275 kr i en fast månadsavgift på utvändiga fasader upp till 2,5 meter.  

Vi erbjuder nu er fastighetsägare längs Norra Grängesbergsgatan samma avtal med Sanerings Companiet, även 
om ni inte är medlem i Fastighetsägare Sofielund.  Vi har samma avtal med företaget kring över 20-talet gator i 
Sofielundsområdet för medlemmar. Har ni redan avtal med annat företag eller vill ha annat så är det självklart 
ert val. Vi vill bara att många bidrar till att få bort klotter längs gatan. 

Nedan finns kontaktuppgifter till Sanerings Companiet om ni vill anlita dem. Här finns också kontaktuppgifter 
till Fastighetsägare Sofielund och jag vore tacksam om ni kan meddela mig vilka avtal ni tecknar. Det vore bra 
om fler är med och delar på kostnaden för en ren Norra Grängesbergsgata!    

Hoppas få höra av er inom kort! 

Hälsningar 

Hjalmar Falck, utvecklingsledare, hjalmar.falck@malmo.se, 073-383 53 51  

Kontaktuppgifter: Sanerings Companiet/Alexander Blacker: 070- 810 77 11, 
alexander.blacker@saneringscompaniet.se  

Fastighetsägare Sofielund bildades september 2014. Verksamheten inspireras av BIDs, Business Improvement Districts, som är ett verktyg 
för stadsutveckling i många länder och nu i Malmö. I Malmömodellen står det för Boende, Integration och Dialog. Föreningen är ett 
partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och i nära samarbete med Malmö stad, som står 
för utvecklingsledare av processen. Fastighetsägarna å sin sida bidrar med kraftfulla ekonomiska resurser i stadsutvecklingsarbetet.  

Medlemmar i föreningen är: Brf Cykeln, MKB, Malmbergs Fastighet, Fastighetsägarna Syd, Lifra, HSB Malmö, Heimstaden, Ikano Bostad, 
Willhem, Gamla Byalaget Sofielund, Sofia Byalag, Svenska Hus, Brf Sevedsgården, Stadex, E. ON, Leijon Fastighets AB, Dannebro Fastighets 
AB, Kungsleden, Handelsbanken, Pågen, Xtera Fastighetsförvaltning, Celica Fastighetsförvaltning, Eroom Properties, Brf Grängeshus, Brf 
Lönnen, Brf Intagan, MINE, Sofielunds Företagargrupp, Trianon, Brf Klara. 
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