
Närmiljö och trygghet – vintern och våren 2020/2021 
 
Under sommaren 2020 arbetade 40 ungdomar från Tillsammans i Förening 
med att kartlägga Sofielund utifrån frågeställningar som de själva jobbade 
fram. Man intervjuade över 100 andra ungdomar i området och svaren har 
resulterat i idéer och initiativ som bland annat lett till att olika föreningar 
startats i området, av och för ungdomar.  
 
Nu tar vi arbetet vidare tillsammans med elevråden på fyra olika skolor! 
Tillsammans kan vi få en bättre förståelse för er syn på er närmiljö, på behov 
som finns i området men även vilka aktörer och organisationer som kan 
behöva informeras för att saker ska förändras. Men det handlar även om att 
också förstå vad man själv kan göra – vilka frågor kan jag själv styra över 
med rätt stöd och support? 
 
Deadline för att lämna in formulären är den 13 november. Återkoppling på hur 
vi tolkat svaren sker sedan under luciaveckan i december. I slutet av januari 
kommer elevrådsrepresentanter bjudas in för att presentera resultaten för 
olika mottagare som vi tror kan hjälpa till på olika sätt. Det blir sedan en 
mellanavstämning i mars-april för att se hur det har gått. Vi summerar med en 
träff i juni, innan sommarlovet.  
 
 
Tack för att du hjälper oss svara på dessa frågor! 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Malmö, hjalmar.falck@bidmalmo.se, 073-383 53 51 
Vlora Makolli, Tillsammans i Förening, TIF, vlora.makolli@hotmail.com  
Maja Manner, AFRY, maja.manner@afry.com, 070-384 99 56 
Georgina Simicic, Samverkan Skola, socialtjänst, polis och fritid, georgina.simicic@malmo.se  
Freddy Nilsson, Lokalpolisområde Norr, freddy.nilsson@polisen.se  
Tobias Bråhammar, Lokalpolisområde Norr, tobias.brahammar@polisen.se    
Jeanette Berga, BID Malmö, jeanette.berga@bidmalmo.se  
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Frågeformulär Närmiljö 
 
 

1. Hur gammal är du?________ 
 

2. Kön (stryk under) 
a. Kille 
b. Tjej 
c. Annat 

 
3. Vilken skola går du på? ___________________ 

a. Vilket område i Malmö bor du i?__________________________ 
 

4. Trivs du där du bor? Varför/ varför inte? 
________________________________________________________ 
 

5. Finns det någon plats du ogillar eller känner du dig otrygg på i ditt 
närområde?Varför?_________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

6. Hur upplever du ditt närområde? 
_______________________________________________________ 

a. Vad är det som gör att du känner så? 
__________________________________________________ 
 

7. Vilka platser i ditt närområde lämpar sig bäst för olika aktiviteter (t.ex 
hänga, fika, grilla)? varför? __________________________________ 
________________________________________________________ 
 

8. Har du varit eller är du engagerad i någon förening? Vilken?  
________________________________________________________ 

a. Om du inte är engagerad - Vad är det som gör att du inte är 
engagerad just nu? ___________________________________ 
___________________________________________________ 
 

9. Vad skulle du vilja se för tex. aktiviteter, föreningar eller liknande i ditt 
närområde? ______________________________________________ 
 

10. När du är ute, vart hänger du? Varför just där? 
________________________________________________________ 

 
11. Hade du velat bo kvar i ditt närområde? Varför eller varför inte? 

________________________________________________________ 
 

12. Hur skulle du beskriva ditt närområde med tre ord? 
________________________________________________________ 
 

 


