
Ansökan om bidrag till Kulturföreningen Plan B 

Mål och syfte 

Plan B är en ideell kulturförening som har som syfte att skapa mötesplatser för malmöbor att 
umgås, uppleva livemusik och utbyta idéer. Vi verkar i södra Sofielund och är en positiv kraft för 
områdets utveckling. Vi har arrangerat konserter i över 3 år och har över åren haft över 700 artister 
på våra scener. Vi är ett en ovärderlig mötesplats för kulturlivet i Malmö. Utöver våra egna 
arrangemang har vi varit delaktiga i NGBG-festivalen där vi haft ett flertal scener på gatan. Vi har 
även huserat arrangemang med ett flertalet andra föreningar på gatan som saknat egna lokaler, så 
som Deng Deng HiFi. Vi samarbetar även med Studieförbundet Vuxenskolan  då vi har 
replokalsverksamhet samt en musikstudio. 
Plan B var tidigare belagd i en källarlokal på Norra Grängesbergsgatan 19 men har under det 
gångna året byggt om ett garage till en konsertlokal som följer alla myndighetskrav. Vår tanke var 
att även anpassa vår källarlokal men vi har det senaste halvåret gått igenom en oerhört lång process 
för att få serveringstillstånd vilket har tagit mycket tid och kraft från oss, samt gjort det ekonomiskt 
ohållbart att även anpassa källarlokalen i nuläget. 

Vi vill visa på områdets potential och få fler seriösa verksamheter att våga starta upp på gatan trots 
dess dåliga rykte. Fler mötesplatser och arrangemang för unga i området leder till en större 
genomströmning av människor vilket skapar trygghet, och det är genom att att sammanföra 
människor vi jobbar för att långsiktigt skapa ett hållbart område och trycka undan kriminella 
verksamheter. 

Vad ska göras? Hur? Varför?

Vi kommer att fortsätta arrangera livekonserter i garaget på Norra Grängesbergsgatan 26. Vi 
kommer aktivt att jobba med andra föreningar på gatan och ge scenutrymme åt såväl lokala artister 
som internationella. Vi kommer bygga en till scen för att kunna anordna fler arrangemang och 
skapa plats för fler att uttrycka sig! 

Vilket resultat ska uppnås? 

Vi vill se att fler artister och besökare kommer till området. Vi vill uppmuntra fler kulturaktörer att 
öppna upp verksamheter på gatan. Vi har bland annat influerat biograf Hypnos som öppnar sina 
dörrar i slutet på Januari. Det är resultat vi redan ser! 

Tidplan.

Plan B har under en längre tid varit ett pågående projekt så tidsplanen för projektet är svårdefinierat.
Vi kommer aktivt under hela 2019 jobba för att fortsatt verka för våra syften och mål.  

Ekonomisk plan

Vårt program samt hyra finansieras till stor del av biljettintäkter.  
Vi har artistarvoden som under 2019 kommer uppgå till ca. 1.000.000kr.
Vi kommer ha hyreskostnader på ca. 500.000kr. 
Utöver det söker vi pengar från olika håll för att bygga en ny scen samt teknik till scenen. 
Scen: 10.000kr 
Teknik



PA-högtalare: 25.000kr 
Monitorer: 12.000kr 
Mikrofoner plus kablar: 10.000kr 
Ljus: 5000kr 
Mixerbord: 18.000kr

Plan B ansöker om 15.000kr från BIDs fond för utveckling i Sofielundsområdet. 
Plan B:s bankgironummer: 5054-3842 

Mvh / Viktor Höber, Plan B   
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