
En livlig och inbjudande stadsgata
Malmös stadskärna växer och planeringen för att bygga 
om Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och Södra 
Fisktorget har nu börjat. Här skapas en stadsgata full 
av liv och rörelse, där fotgängare och cyklister kan 
röra sig på ett säkert sätt. Södra Förstadsgatan och 
Rådmansvången kommer länka ihop stadens nuvarande 
centrum och Möllevången på ett mer attraktivt sätt.  
Byggstart är planerad till 2024.

En gata för alla
Inför och under ombyggnaden kommer vi se till intressen 
från näringsliv, fastighetsägare, boende, studenter, 
föreningar, äldre, anställda, cyklister, fotgängare, bilister 
och inte minst barn. Alla är representerade för att så 
många som möjligt ska vilja använda platsen och trivas.

Vi knyter samman staden
2050 beräknas vi vara 500 000 invånare i Malmö som 
ska leva, bo, verka och förflytta sig. De kommande 
drygt tio åren satsar Malmö på att skapa en stad som 
ska hålla i många generationer. Vi planerar för stora 
satsningar inom bostadsbyggande, kollektivtrafik och 
cykelbanor – med målet att alla ska ha lika tillgång till 
staden.

Tyck till om Södra Förstadsgatan!
Nu börjar arbetet med att göra Södra Förstadsgatan till en mer attraktiv och levande gata. 
Vi vill veta vad du tycker om platsen – vad som är bra och vad som kan blir bättre.

FA S T I G H E T S -  O C H  G AT U K O N TO R E T  A P R I L  2022

     Har du frågor? Kontakta oss:
     E-post: sfg.fgk@malmo.se

     Malmö stads kontaktcenter 
     040-34 10 00 | malmostad@malmo.se

eller här:
https://www.placetoplan.com/sodra-forstadsgatan

Här hittar du enkäten:

Tack för att du är 
med och formar
Malmö!

Vi vill därför höra vad du tycker om Södra
Förstadsgatan. Genom några korta frågor 
och i en karta kan du beskriva vad som är 
bra idag och vad som kan bli bättre.  
Det tar ca 5 minuter.  


