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Du kan följa tecknare från våra områ-
den och läsa mer om dem via QR-koder.  
Här hittar du också informationsaffi-
scher om olika platser från Seriestaden 
Malmö. Affischerna visar alla punkter 
och stråk som knyter samman rondellen 
på Kristianstadsgatan via KB samt pro-
jiceringar, mosaik längs Friisgatan och 
16 målade papperskorgar. Du hittar 
muralmålningar på Möllevångskolan, 
Skolgatan och på sju platser i Sofielund, 
där du även stöter på historiska bilder 
på olika elskåp. 

Den senaste trygghetsmätningen från polisen visar positiv 
statistik, inte minst för Sofielund som sticker ut med mycket 
positiva siffror. Det gäller särskilt den södra delen av området, 
där BID Malmös arbete har gjort stor skillnad. Här ökar 
känslan av trygghet och minskar känslan av utsatthet för 
brott. Även förtroendet för polisens insatser i området är högt 
– betydligt bättre än riksgenomsnittet.  
 – Det är en positiv utveckling. Tryggheten ökar i området 
när missbruksproblematiken avtar och här finns nu i stort sett 
ingen nyrekrytering, säger kommunpolis Tobias Bråhammar.
Inom Möllevången har trygghetskänslan under kvällstid ökat 
rejält och många upplever även här att polisen är mer synlig 
och bryr sig om lokala problem.
 Tyvärr finns det fortfarande en hel del utmaningar, inte 
minst nedskräpning som är ett av de största problemen, 
liksom missbruk och utsatthet för brott.
 – Fastighetsägarnas insatser har stor betydelse, påpekar 
BID Malmös verksamhetschef Hjalmar Falck, inte minst när 
det gäller att minska omflyttning och skapa goda boende- 
miljöer, både inomhus och ute. Vi fortsätter därför med 
trygghetscertifiering och ska även bidra till minskad ned- 
skräpning och klotter.

NYA VANDRINGAR  
I SERIESTADEN

BID INSPIRERADE 
TILL HUSKÖP

Positiva signaler i trygghets-
mätning – men det finns 
fortfarande utmaningar 

SAM H Ä L L S I N FO R MAT I O N

Lagom till jul bjuder BID Malmö i samarbete med staden på en repris av delar 
på seriestråket längs Norra Parkgatan i Seriestaden Malmö. Här hänger ett 
stort antal serieteckningar av Malmötecknare uppe igen. 

Paret Torben och Lotte Ohlander är BID 
Malmös minsta medlem. Föreningens 
verksamhet var en viktig anledning till 
att de köpte fastigheten Ödet 10 på 
Idunsgatan. De insåg snabbt att BID är 
ett långsiktigt arbete som redan pågått 
i flera år och som gett goda resultat.  
De gillar också att ha BID Malmö som 
bollplank eftersom de själva har många 
funderingar kring vad de kan göra med 
fastigheten. 
 Läs mer om Torben och Lotte på  
bidmalmo.se

Vill du också bli medlem?
Vill du som fastighetsägare eller  
bostadsrättförening också bli medlem i 
BID Malmö? Läs mer om oss och våra 
erbjudanden om exempelvis extra  
städning, trädgårdsarbete, stortavlor 
mot klotter samt trygghetscertifiering 
på bidmalmo.se (klicka på ”Medlems- 
erbjudanden). Eller mejla oss på  
info@bidmalmo.se 

Leta djur och lös mordgåta
Vandra i Seriestaden med Be Here 
Then-appen under helgerna. Titta i din 
mobil och se hur fastigheter såg ut förr  
i tiden. Ta med barnen och leta efter 
mystiska djur eller lös en mordgåta  
tillsammans. Alla affischer hittar du  
på hemsidan – eller längs stråket utan-
för Folkets Park på Norra Parkgatan.
Läs mer om appen och hur man  
laddar ned den på bidmalmo.se/
seriestadenmalmo.

Här ser vi tre staplar med tydliga utmaningar och som bidrar till 
otrygghet.  Läs mer om olika insatser som BID Malmö bidrar med samt 
om trygghetsmätningen på vår hemsida bidmalmo.se  



Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången samverkar under samlingsnamnet BID Malmö för att öka trivseln i våra 
områden. BID-processen är ett verktyg i stadsutveckling med fokus på seriös fastighetsförvaltning och goda boendemiljöer. BID i Malmö står för 
Boende, Integration och Dialog och är ett partnerskap mellan fastighets ägare, verksamheter, bostads rätts föreningar och byalag. BID Malmö 
bygger på nära samverkan med staden, föreningslivet, myndigheter och forskning. Besöksadress: Nobelvägen 23 respektive Friisgatan 14, 
Malmö. Postadresser: Idunsgatan 2, 214 30 Malmö respektive Friisgatan 14, 211 46 Malmö. Telefon: 0733-83 53 51. E-post: info@bidmalmo.se  
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På onsdagar klockan 16–17  
anordnar Möllevångsskolan, BID 
Malmö och Srbija basketträning för 
unga i åldern 7–15 år. Plats: 
Möllevångsskolas idrottshall.  

I början av nästa år drar BID Malmö 
igång ett antal korta seminarier för 
bostadsrättsföreningar. Det första 
äger rum i mitten av februari och 
temat kan bli energibesparing.  
Fler teman kommer under våren 
– håll utkik på bidmalmo.se

I april återkommer Malmö stad,  
BID Malmö och VA SYD med Pop Up 
ReTuren på Sevedsplan. Det blir stopp 
var fjärde vecka under april till oktober 
(med uppehåll i juli) klockan 15–19.  
Tillsammans med fastighetsägare  
ska vi hitta lösningar för användning 
av tjänsten. 
 Läs mer på bidmalmo.se

Nu rullar en stor städkampanj igång 
från staden, och BID Malmö upp- 
manar sina medlemmar att bidra 
genom att bland annat köpa in nya 
fimphållare. Nedskräpningen är stor 
och inte minst fimpar är ett mycket 
stort problem.

Bidra med förslag till Fastighets- 
ägarnas lagförslag för ökad trygg-
het. Förslaget presenterades nyligen 
för BID Malmö, och nu kan även du 
tycka till om hur vi ska kunna komma 
åt brottslig verksamhet. 
 Läs mer om förslaget på 
bidmalmo.se.

Förskola ritar på gård

BASKETSKOLA  
MED SRBIJA

MÖTEN FÖR BOSTADS-
RÄTTSFÖRENINGAR

Städning på gång

Släng inte fimpar

Tyck till om lagförslag

KOM MED FÖRSLAG  
OM VATTENTORNET
Vad ska hända med 54 meter höga vattentornet på 
Södervärn? Ett antal fastighetsägare har redan hört 
av sig till BID Malmö med förslag, som vi förmedlat 
till staden.  
 Just nu renoveras tornet sedan man upptäckt 
ruttna bjälkar i taket. Runt tolv miljoner lär det 
sedan kosta att köpa vattentornet, plus en hel del till 
för att bygga om det. Till vad? Ja, det behöver vi 
hjälp med.  
 – Det är kanske så att vi inte ska sälja vattentor-
net utan behålla och göra något som Malmöborna 
vill, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S). 
 Kom med idéer – vi förmedlar dem till staden. 
Mejla till info@bidmalmo.se.

Arbetet pågår nu för fullt i BID Malmös stadsateljé. 
Här skapar Ånglokets förskola modeller och teck-
ningar på uppdrag av fastighetsägare Stena 
fastigheter och i samverkan med BID Malmö och 
Pedagogisk inspiration i Malmö. Barnen utvecklar 
idéer om den lekplats som finns på innergården.
 – Det är inspirerande att arbeta med barn och 
deras idéer om sin närmiljö. Allt kanske inte kan 
göras till verklighet på plats, men med hjälp av 
barnens perspektiv kan vi med enkla medel skapa 
nya miljöer, säger BID Malmös verksamhetsutveck-
lare Jeanette Berga.
 Projektet inleddes under hösten 2022 och 
beräknas vara klart under våren 2023.

EFTERLYSNING AV BUTIKSÄGARE
BID Malmö och forskare vid Lunds universitet drar i gång en studie om handelns  
utsatthet. Vi vill veta mer om handelns villkor i olika stadsmiljöer och hur vi kan öka 

tryggheten för er handlare. Studien ska undersöka  
erfarenheter, upplevelser och föreställningar om 

trygghet inom BID Malmös områden. 
 Vi vill visa på betydelsen av en levande  

handelsverksamhet och vad handeln  
betyder för trygghet och livs- 

kvalitet hos de boende. 
 Vill du som handlare vara 

med? Skicka namn och  
kontaktuppgifter till  

info@bidmalmo.se.

Låt inte 
800 kr  
gå upp  
i rök.
Sedan 1 januari 2022  
är det olagligt och  
straffbart med böter  
att fimpa på marken.
 
Läs mer på  
malmo.se/renhallning

ATT TRÄNA BASKET

MED OSS
VÄLKOMMEN 

Vi finns på Facebook: Srbija Basket 

Kontakt 

BASKETSKOLA 
7 - 15 ÅR 

ONSDAGAR 
KLOCKAN 16.00 - 17.00 

SRBIJA MALMÖ 1975

Kansli mobil: 0704- 71 66 29
Email: srbija@telia.com

Möllevångsskolans idrottshall 

START DEN 19 OKTOBER 2022

Vad ska det av bli av vattentornet?  
Hör av dig om du har förslag! På 
bidmalmo.se finns fler bilder från 
tornet.

På  
bidmalmo.se 
hittar du mer 

information om 
renhållning

Läs mer  
om vår  

stadsateljé och  
följ arbetet på 
bidmalmo.se


