
BID gör Malmö bättre  
att bo och leva i.
Tillsammans med er  
blir vi ännu starkare.
På bara några år har BID-processen vänt  
utvecklingen i Sofielund. År 2020 startade vi 
föreningen Fastighetsägare BID Möllevången. 
Tillsammans med kommun, polis, föreningsliv 
och fastighetsägare förebygger vi brott,  
stöttar kultur och föreningsliv, ökar trivsel, 
trygghet och sammanhållning i området. 

I Malmö står BID för boende, integration och 
dialog. Intresset är stort på nationell nivå för 
det som BID-processen innebär. Erfarenheterna 
av BID har bland annat lyfts in i regeringens 
höstbudget och många aktörer har studerat 
effekterna av det pågående positiva samarbetet 
som sker i Malmö.  I dag handlar rubrikerna i 
tidningarna om framtidstro och framgång – i 
stället för om våld och knarklangare.

”BID Sofielund visar att alla insatser 
som gjorts av fastighetsägare, polisen, 
föreningar och staden är framgångs- 
rika. Det är bra att  även BID  
Möllevången nu startat.”
ANDREAS SCHÖNSTRÖM (S) KOMMUNALRÅD 
OCH ORDF. I TEKNISKA NÄMNDEN

”BID pekar ut en färdriktning och  
vi politiker ska vara ödmjuka och  
ta tillvara alla kunskaper och  
erfarenheter”
ROKO KURSAR (L), KOMMUNALRÅD OCH  
V ORDF I KOMMUNSTYRELSEN  



Ett lyft för er också
Ju fler vi är, desto starkare blir vi. Därför är ni 
som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
viktiga som medlemmar. På köpet kommer ni 
att få tillgång till hela vårt utbud av utbildning,  
juridiskt stöd, bostadssocial rådgivning och 
fortsatt press på lagstiftare och kommunala 
politiker. Dessutom samarbetar vi med forskare 
och skapar ständigt nya möjligheter att bidra 
till en bättre närmiljö.

Vill ni trygghetscertifiera er fastighet?  
Utbilda era medlemmar i vad det innebär att  
bo i bostadsrätt? Hitta snabba kontaktvägar  
till staden och myndigheterna?

Bli medlem nu! 
Mer information finns på bidmalmo.se ”Försiktigt positiva – men allt pekar 

på att insatser som görs av fastig-
hetsägare, föreningar, polisen och 
kommun är framgångsrika. Både 
kommunalråd och polisen ser fram-
gången med BID-processen i Malmö 
och hoppas att man på nationell 
nivå ser detta.”
FREDDY NILSSON OCH TOBIAS BRÅHAMMAR, 
KOMMUNPOLISER


