
  Inbjudan samtal om närområde  
 

Hjalmar Falck, verksamhetschef, BID Malmö, Besöksadress: Idunsgatan 2, Frisgatan 14, Malmö 
E-post: hjalmar.falck@bidmalmo.se, Tel: +46 733 83 53 51, www.bidmalmo.se. 

 

 

Välkommen till samtal för dig som har fastighet eller verksamhet omkring Kv Stenbocken. 

Fastighetsägare BID Möllevången genomför ett antal digitala möten kring olika kvarter kring trygghet 
och trivsel. 

Du är en av flera som bor/verkar i kvarteret och vi vill gärna höra din tankar kring närområdet. Frågor 
som tas upp är bland annat utmaningar i området och vilka lösningar vi ser.  Vi vill gärna träffa dig 
den 8 april kl 9.15 via Teams till ett möte för att prata om området. Vi räknar med att hålla på en 
timme. 

Vi kommer då att prata om kvarteret och närliggande gator och prata om frågor som rör klotter, 
nedskräpning, skadegörelse, otrygga platser (innergårdar, parkeringar, entréer mm). Vi vill även veta 
lite mer om fastigheter runtomkring, verksamheter, trafik, cykel- och gångstråk eller annat som ni 
anser är betydelsefullt för att ett område ska vara tryggt och trivsamt. 

Information som kommer fram i samtalet dokumenteras i vår BID-karta där problembilder inklusive 
geografisk plats (punkter, stråk och områden) och om utmaningarna är vid speciella dagar/tillfällen 
kan anges. BID-kartan är ett viktigt verktyg för oss för effektiv samverkan med stad, myndigheter och 
pågående forskningsprojekt. All information i kartan hanteras med strikt sekretess. 

Med på mötet är verksamhetschef för BID Malmö (Fastighetsägare BID Sofielund & Möllevången) 
Hjalmar Falck och ordf. Jan Svärd samt Sven Sturesson, ledamot i Fastighetsägare BID Möllevången 
och ordf. i Brf Stenbocken, kommunpolis Tobias Bråhammar och Ulf Silbersky BID Malmö.  

Till mötet behöver vi kontaktuppgifter med namn, verksamhet och e-postadress för att kunna skicka 
en Teamsinbjudan. Tacksam om ni kan skicka dessa via e-post till:  hjalmar.falck@bidmalmo.se 
senast 6 april.  

Till mötet får ni gärna fundera kring dessa frågeställningar: 

• Er verksamhet och beskrivning 
• Problem med verksamheter i er fastighet 
• Vilka utmaningar upplever du det här området – gärna specifik plats och tidpunkter. 
• Vilka positiva faktorer och möjligheter ser ni? 
• Hur kan vi bidra till lösningar? 

 

Välkommen och vi hoppas du kan vara med på samtalet! 

Hjalmar Falck och Sven Sturesson 
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