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Välkommen till samtal för dig som har fastighet eller verksamhet på Ängelholmsgatan  

Malmö stad, Polisen och Fastighetsägare BID Möllevången genomför ett arbete som bygger på att 
med gemensamma krafter höja statusen på Ängelholmsgatan så att boende och verksamheter kan 
känna ökad trygghet och trivsel över sin närmiljö.  

Du är en av flera som har fastighet och/eller verksamhet längs Ängelholmsgatan som vi gärna vill 
prata med för att höra dina tankar kring gatan och närområdet. Frågor vi skulle vilja höra är din syn 
på utmaningar och lösningar kring Ängelholmsgatan. Vi vill gärna träffa dig digitalt den 7 april kl 
13.15 via Teams. Vi räknar med att hålla på en timme. 

Frågor vi gärna diskuterar är 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 du anser kan svara betydelsefullt för att området ska bli mer 
tryggt och trivsamt. 

Hela samtalet dokumenteras i vår BID karta där vi kan få in geografisk lokalisering kring utmaningar 
och möjligheter. Vi kommer också i dokumentation att ange om utmaningarna är vid speciella 
dagar/tillfällen. I kartan kan vi ange punkter, stråk och/eller områden. BID kartan används för att 
effektivisera hanteringen av nödvändiga åtgärder i samverkan med Malmö stad, Polisen och 
eventuellt andra myndigheter. Den underlättar även för de forskningsprojekt som pågår och som 
följer BID Möllevångens (och BID Malmös) arbete. All information i kartan hanteras med strikt 
sekretess. 

Med på mötet är representant från stadens miljöförvaltning och fastighets- och gatukontor, Tobias 
Bråhammar, kommunpolis samt ordf. Jan Svärd,  Hjalmar Falck och Ulf Silbersky från 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, kort beskrivning 
• Utmaningar med verksamheter i och kring er fastighet/verksamhet 
• Vilka utmaningar upplever du på och kring Ängelholmsgatan – tänk på möjligheten att 

berätta om en specifik plats/stråk och tidpunkter 
• Vilka lösningar ser du på utmaningarna? 
• Hur kan du bidra till lösning? 

Välkommen och vi hoppas du kan vara med på samtalet! 

Hjalmar Falck och Ulf Silbersky 
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