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Med hjälp av konst och trygghetsskapande åtgärder har Seved och Sofi elund fått ett lyft för de boende. ARKIVBILD

MALMÖ
Seved- och Sofi elunds-
området är på rätt väg 
igen tack vare en rad 
praktiska åtgärder, som 
trygghetsvärdar och 
övervakningskameror.

Det hävdar Hjalmar Falck 
som är områdeskoordi-
nator för Malmö stad och 
samordnar de olika insat-
serna tillsammans med an-
dra aktörer i området.

– Det känns som om det 
är mer verkstad i arbetet 
nu än tidigare och att det 
börjar att lugna ner sig, vil-
ket många boende också 
har efterlyst, säger Hjalmar 
Falck. 

Under många år har 
Skånskan rapporterat om 
oroligheter i Seved och So-
fi elund med bland annat 
bilbränder, drogförsälj-
ning, skjutningar mot hus 

och folk och stenkastning.
– Men den senaste tiden 

har det lugnat ner sig lite 
även om vi vet att det fi nns 
ett 20-tal kriminella, som 
bland annat ägnar sig åt 
droghandel, bland annat 
på Sevedsplan.

Hjalmar Falck berättar 
inlevelsefullt om alla de 
åtgärder som har satts in 
under det senaste året, som 
övervakningskameror på 
Rasmusgatan och tre an-
dra gator, boendeparke-
ring och trygghetsvärdar 
på försök.

– Bara åtgärderna att 
införa boendeparkering 
i hela södra Sofi elund, 
som Norra Grängesbergs-
gatan, på Annelund och 
Lönngatan, har gjort att 
den störande trafi ken nat-
tetid har minskat och att 
ett fl ertal skrotbilar har 
kunnat transporteras bort 

och minska nerskräp-
ningen, berättar Hjalmar 
Falck. 

Tillsammans med 
Brottsförebyggande rådet 
ska man också undersöka 
hur mycket trafi ksäker-
hetsåtgärder, som boende-
parkering, har en inverkan 
på tryggheten i ett om-
råde.

– Allt vi gör syftar till att 
öka tryggheten för de bo-
ende. I samverkan med 
folk som bor i området för-
söker vi hela tiden plocka 
fram saker som gör miljön 
säkrare och lugnare.

Hjalmar Falck pekar 
också på att de fem över-
vakningskamerorna som 
sattes upp 2015 har haft 
som resultat att polisen 
har kunnat får en överblick 
över vilka personer som 
sysslar med kriminella sa-
ker i de två områdena.

– Sen medför nuva-
rande lagstiftning att när 
polisen griper någon med 
ett par gram narkotika kan 
de inte behålla dem i häk-
tet utan måste släppa ut 
dem igen. Då kan de kri-
minella bara fortsätta med 
sin droghandel eller annan 
kriminalitet och skrattar åt 
polisen.

Bland dem som ägnar 
tid åt att försöka förbätt-
ra situationen i området, 
som den lokala polisen, ser 
man fram emot en ny tuf-
fare lagstiftning mot bland 
annat vapenbrott.

Många olika grupper och 
föreningar engagerar sig i 
att förbättra framtiden för 
Seved och Sofi elund.

Seveds FK har fått bi-
drag från fastighetsägarna 
på Sofi elund för att kunna   
genomföra ett pilotprojekt 
och gå runt på på gator 

och torg för att nå ut till 
folk i området.

– Vi är ett gäng leda-
re och boende som sen 
i november går ut som 
trygghetsvärdar två dagar 
i veckan för att skapa en 
lugn och trygg stämning 
på Sofi elund och prata 
med de unga och föräldrar 
som känner att de behöver 
stöd.

– Efter jul ska vi prova 
några andra dagar och i 
mars är det dags för att ut-
värdera om vi ska fortsätta 
att agera som trygghets-
värdar, säger Mohammed 
Abdulleh, ordförande i 
fotbollsklubben.

Han berättar också att 
fotbollsklubben arbetar fö-
rebyggandet i området ge-
nom att försöka engagera 
13-åriga pojkar i området i 
klubbens två ungdomslag. 
Dessutom har man ett   lag 

som spelar i division 4.
Ytterligare ett inslag som 

gör Sofi elund och Seved 
mer boendevänligt är So-
fi elundspatrullen, som be-
står av 15 arbetslösa, och 
bidrar till att hålla området 
rent och snyggt.

– Fastighetsägarna 
bidrar med ytterligare 
100 000 kronor för att pa-
trullen ska kunna fortsätta 
under nästa. De stöttar 
också Seveds FK i deras 
trygghetsprojekt, berättar 
Hjalmar Falck.

Totalt har olika för-
eningar och projekt som 
ska lyfta Sofi elundsområ-
det fått bidrag med cirka 
60 000 kronor (se också 
artikeln om konsten på el-
skåpen).

Sofi elund nu på rätt väg 
   ■ TRYGGHETSINSATSER. Trygghetsvärdar, städpatrull och övervakningskameror ger resultat

Här är några av de bilder 
och dikter som eleverna på 
Sofi elundsskolan har gjort. 

MALMÖ
197 av elskåpen i So-
fi elund har smyckats 
med affi scher och teck-
ningar från barnen på 
Sofi elundsskolan sen 
ett antiklotter- och kul-
turprojekt drogs igång.

– Efter ett år kan vi konsta-
tera att klottret har mins-
kat och att de tidigare så 
fula elskåpen har smyckats 
med information om oli-
ka arrangemang i Malmö 

och olika konstnärliga ut-
smyckningar istället, säger 
en nöjd områdeskoordina-
tor Hjalmar Falck.

Malmö stad och elbo-
laget Eon har samarbetat 
med fastighetsägarna på 
Sofi elund i projektet, som 
drogs igång i slutet av 2015 
i syfte att förbättra miljön, 
minska klottret och ner-
skräpningen och lyfta fram 
den lokala kulturen.

Via enkäter bland de bo-

ende är tryggheten,  bättre 
ordning och mindre ner-
skräpning och klotter nå-
got som många som bor på 
Sofi elund vill förbättra (se 
också vidstående artikel).

– Med hjälp av bidrag 
från fastighetsägarna har 
lokala konstnärer och 
konstnärsgrupper jobbat 
med olika konstnärliga ut-
tryck på 50 av elskåpen, 
oftast i samarbete med de 
barn som bor i området.

Ett exempel är Mete-

orgruppen som tillsam-
mans med elever från So-
fi elundsskolan har monte-
rat upp bilder, berättelser 
och dikter som barnen har 
skrivit ner och skapat.

En del av dem utgår från 
den forskning som elev-
erna själva har gjort på 
Stadsarkivet för att ta reda 
på hur barn på Sofi elunds-
skolan levde förr .

Ett hundratal av elskå-
pen har också använts för 

att låta ideella organisatio-
ner för en billig peng göra 
reklam för lokala kulture-
venemang enligt en affärs-
modell som tidigare hade 
testats i Stockholm av fö-
retaget Kulturaffi schering. 

– Projektet med de ut-
smyckade elskåpen fort-
sätter nästa år. Då ska 
också representanter för 
Gamla Sofi elunds Byalag 
bidra till det konstnärliga, 
förklarar Hjalmar Falck.
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