Verksamheter 2020 - ett urval
Fastighetsägare BID Möllevångens handlingsplan har fokus på:
1. Tryggt och säkert 2. Rent och snyggt 3. Trafik och tillgänglighet, 4.
Stadsmiljö, 5. Hållbar utveckling ekologisk- social- kultur 6. Medlemsnytta 7. Kommunikation. BID i Malmö står för Boende, Integration och
Dialog och är ett partnerskap mellan fastighetsägare, verksamheter,
bostadsrättsföreningar och byalag. BID Malmö bygger på nära samverkan med staden, föreningslivet, myndigheter och forskning.

1. Tryggt och säkert
Forskningsrapporter kring trygghet
Under 2020 dockas området BID Möllevången in för att skapa ett
nolläge för fortsatt utvärdering av BID processen med Malmö Universitet.
Trygghetscertifiering
BRÅ beviljade medel för analys och forskning kring fortsatt arbete
med trygghetscertifiering av fastigheter.
Tryggare Malmö
Insatser för att gemensamt använda viten och bidra till insatser mot
kriminella verksamheter påbörjades inom BID Möllevången.
Ordningsvakter
Under året togs beslut om kommunala ordningsvakter. BID Möllevången involverades tidigt för att bidra till samverkansform. Området Lov 3 utformades i samverkan med föreningen.
Tryggare gatustråk
Modell för att testa BID process längs ett garustråk utarbetas i samverkan med staden. BID gatan blir Ängelholmsgatan. Start för samtal
kring medborgarlöfte.
Tryggare kvarter
Modell utarbetas för digitala trygghetsmöten.

2. Rent & snyggt
Patrull och nedskräpning
Uppsnyggningen av områden genom trygghetspatrull har gett
stora effekter. I flera mätningar uppges det ha en står påverkan på
ökad trygghetskänsla. Under året utökades området till fler delar av
Möllevången.
Kultruraffischering
I Möllevången togs första steget mot att få tillstånd för affischering
på alla elskåp i området. Planering för innehåll påbörjades.
VÄLKOMMEN TILL

Här står vi!

PÅ CLAESGATAN

Här kan du
•

Lämna större avfall

•

Lämna farligt avfall och elavfall

•

Återbruka saker
Tisdag 8 september 15.00-19.00
Tisdag 22 september 15.00-19.00

Lämna trasiga, gamla eller utslitna saker som du inte
längre har användning för. Du kan lämna till exempel
speglar, dynor, soffor, cyklar, sängar, resårmadrasser och
stora möbler. Lämna också gärna exempelvis nagellack,
sprayburkar, färg, lim, datorer och mobiltelefoner.
I byteshörnan kan du lämna något du inte längre behöver
och om du vill kan du ta med något annat hem.

PSST…
Låna gärna en kärra
hos oss för att enklare
frakta ditt avfall!

Tyvärr kan vi inte ta emot mediciner, gastuber eller vitvaror –
mediciner kan du istället lämna in på ett apotek, gastuber lämnas
tillbaka till producenten och vitvaror till en återvinningscentral.

Renhållning
Två större insatser med Popup Returen
genomfördes på Claesgatan. Insatsen
var mycket populär och drog många
boende till att lyssna och diskutera kring
sopsortering.
En stor stor mängd grovsopor och farligt avfall samlades in. Samtal påbörjas
om möjlighet till kontinuerlig användning av Returen.

3. Trafik och tillgänglighet
Sommargator
Diskussioner påbörjas om hur BID och staden ser på sommargator
som till exempel utveckling av Friisgatan.
Gatustråk övrigt
Granskning av gatustråk, kvarter för ökad trygghet, utveckling av
cykel- gångstråk påbörjas.

4. Stadsmiljö
Analys handel
Utvecklingsinsatser och analys handel ” Nya samarbetsformer för
trygghet i utsatta stadsmiljöer” påbörjas.
Seriestråk och serieområden
Ökat flöde av besökare, boende. Fokus är på barn och barnfamiljer.
Fyra seriestråk skapas.
Modell av serieområde Friisgatan mot parken påbörjas.

Konst och kultur
Tillsammans med E.ON och konstnärer skapades muralkonst på
Kristianstadsgatan.
Barn, unga och miljöer
Involvering av barn och unga i stadsplanering inleds. Fyra grundskolor och tio förskolor bidrar med synpunkterr, filmer och foto.
Folkets Park
Samverkan med staden för att skapa vinterlandskap i parken och
samtal för hur parken kan bli året runt plats.

5. Hållbar utveckling - ekologisk - social - kultur
Förnybar energi
Ordf. i föreningen har deltagit i en mängd seminarier kring utveckling av solpaner. Medlemmar i BID Möllevången har bjudits in till
energirådgivning.
Stöd under pandemin
Föreningen har aktivt bidragit till att stödja kulturlivet med olika
insatser, utsällningar, evenemang mm.
CTC och SSPF
Samverkan har ökat med CTC projekt samt med SSPF, skola, social,
polis, fritid i området.

6. Medlemsnytta
BID Möllevången har tagit iniativ för att bidra till förslag på lagändringar som stärker den seriösa fastighetsförvaltningen.
Ny lokal öppnas på Friisgatan
Teamsgrupper påbörjas för styrelsen

7. Kommunikation
Arbetet fortsätter med att skapa positiv publicitet för verksamheten
och utvecklingen i området. Föreningen är aktiv med nyhetsbrev,
hemsida och på sociala medier.

