
 

 Vårstädning Sofielund genomförs av BID Malmö, VA SYD och 
Malmö stad inom projektet Case Sofielund 2030 som pågår 
mellan 2019-2022 med medel från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket  

Tillsammans med er som bor och verkar i Sofielund fixar Fastighetsägare BID Sofielund, VA SYD 
och Malmö stad en gemensam vårstädningsdag. Vi är glada om alla sofielundsbor vill vara med 
och plocka skräp, plantera och feja för att göra vårfint i vår kära stadsdel! Vi välkomnar även 
fastighetsägare och boende att delta genom att arrangera egna städaktiviteter för sina 
fastigheter. 

Städa staden! 
Vill ni hjälpa till? Mellan kl. 12-15 finns skräpplockarutrustning att låna för att städa på kvartersmark, lekplatser 
och skolgårdar. Stationer för utlåning av verktyg och insamling av skräp finns i Enskifteshagen, vid Naturmolnet 
(korsningen Palmgatan/Rolfsgatan) och på Sevedsplan. 

BID Sofielund bjuder på kaffe/te/varm choklad på Sevedsplan kl. 12-15. 

Stationer för handtvätt finns på Naturmolnet och Garaget, med det finns såklart även handsprit på de övriga 
platserna. 

Städa hemma! 
Vill ni även vårstäda hemma så kommer Popup Returen på återbesök till Sevedsplan, kl. 13-18. Här kan du lämna 
farliga avfall, grovavfall och elavfall. För att få dit de lite mer skrymmande prylarna kommer det att finnas 
möjlighet att låna en kärra på plats. Vi tar emot speglar, dynor, soffor, cyklar, sängar, resårmadrasser och andra 
stora möbler - både trasiga och hela. I byteshörnan kan du lämna kläder, husgeråd, möbler och annat grovavfall 
du inte längre behöver och om du vill kan du ta med något annat hem. 

Fixa cykeln! 
Cykelköket ställer upp mekarverkstad utanför Garaget mellan kl. 15-17. Kom och vårfixa cykeln! 

Gör vårfint! 
Hälsa på hos Växtvärket på Naturmolnet och Garaget och få tips om vårpyssel eller hjälp till att plantera. 

Corona-anpassning 
Vi hjälps alla åt att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och håller avstånd till varandra för att 
undvika smittspridning. Använd gärna munskydd och handsprit.  

Frågor? 
Kontakta gärna Iman Ahmad, Fastighetsägare BID Sofielund iman.ahmad@bidmalmo.se tel 0729-829815 


