
Barns tankar ska få allt större plats i stadsutvecklingen. Fastighetsägare BID Sofielund 
och Fastighetsägare BID Möllevången (BID Malmö), har varit drivande med 
involvering av barn och unga.

Medlemmar i BID Malmö får tillsammans med Pedagogisk inspiration, som ansvarar 
för skolutveckling och forskning i Malmö stad, möjlighet att låta barn och unga ge 
sin syn på ombyggnationer, smått som stort, en innergård eller kanske något större 
i kvarteret.

Barns tankar, idéer, konkreta förslag och åsikter om vår stad spelar allt större roll 
i stadsutveckling. Barns perspektiv tas på allvar och får inspirera och påverka 
utformningen av vår stad.

Här är exempel på vad som görs:
• BID Malmös samarbete med ett antal förskolor och skolor inom sitt geografiska område, 
 med filmer, teckningar, animerade filmer och modeller som speglar barns perspektiv på 
 aktuella bostads- och stadsmiljöer - ett planeringsunderlag för BID:s fortsatta arbete.

• Barnens trafikfilm, ett beställningsarbete från Gatu- och fastighetskontoret där sju förskolor lät 
 sina barn filma utvalda trafikmiljöer i Malmö och som resulterade i ett planeringsunderlag för 
 Gatu- och fastighetskontoret

• MKB:s bomässa i samarbete med BID Malmö, som involverade 2700 barns tankar om 
 framtidens boende och boendemiljöer och som MKB menar utgör en bred bas för sitt fortsatta 
 planerande och byggande.

• I april 2022 kommer fler exempel på barns idéer om vår stad, vårt samhälle och vår tid att bli 
 synligt på den återkommande ”kunskapsmässan” InnoCarnival (mer info kommer).

Det här är utmaningar och frågor som många ställer. Samtidigt som juridik, offentliga regler, finansiering och 
praktisk hantering känns krångliga. Men vi hoppas kunna hitta lösningar på detta med paketerbjudande och en 
kompetensförflyttning som ska underlätta att ta steget och bli en egen solproducent.

Så här gör vi:
Fastighetsägare BID Möllevången upplåter under vissa tider plats på Friisgatan 14, 
som en liten stadsateljé för praktiskt arbete, där barns perspektiv, röster, tankar och 
idéer syns i utformandet av vår stad. Här kan ni komma med förslag och få veta barns 
tankar på allt från smått till stort. Det kan vara en förskolas gård, innergård, om- och 
nybyggnation till att synas i utformning av stadsdelen.

På plats finns pedagoger från Pedagogisk inspiration i aktuella områden i samarbete 
med Lärande och Samhälle på Malmö universitet. Öppettider kommer vi fram till i 
samarbete med pedagoger och medlemmar. På sikt kan ateljén ha öppet även sena 
eftermiddagar, kvällar och helger så att boende och andra intresserade kan ta del av 
barnens arbeten i form av utställningar. 

Kontakt: Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare   Läs mer här: www.bidmalmo.se 
 jeanette.berga@bidmalmo.se
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En stadsateljé med barn och pedagoger skapas 
för BID Malmö


