
 

Protokoll styrelsemöte Fastighetsägare BID Möllevången  

2023-02-16 kl. 10.00-11.00 Nobelvägen 23 

Ledamöter Fastighetsägare Möllevången: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, v ordf. Lifra, Michael 
Carlsson, HSB Malmö, Patrik Karlsson, Heimstaden, Mia Kjell, MKB, Sofia Lokind, Victoria Park, Anna-
Karin Wickström, Stena Fastigheter, Henrik Franzén, Castellum (ersätter Benny Bendzovski), Zeljko 
Pavlovic, Willhem, Lars Östrell, Brf Kaninen, Sven Sturesson, Brf Stenbocken, Andreas Lundberg, 
Atrium Ljungberg, Agneta Stuhré, Sandbergs Fastigheter, Anna Hurtig, Svenska Hus, Magnus Ryberg, 
Rikshem 

 Adjungerade: Freddy Nilsson, kommunpolis, Tobias Bråhammar, kommunpolis, Andy Roberts, FGK, 
Thomas Bull, Trygghet o säkerhet, Gunnar Blomé, Näringslivskontoret, Jennie Järvå Kulturförvaltning  

Ej närvarande  

Formalia:  

1. Välkommen, Jan Svärd 
2. Närvaro 
3. Justeringspersoner, förslag Jan Svärd och Michael Carlsson 

Beslut: Godkändes 
4. Föregående protokoll utskickat. Godkändes 
5. Information årsmötet i mars: 

a. Information innan årsmöte, informationen godkändes 
b. Dagordning, information godkänd  
c. Valberedningens förslag, information godkänd 
d. Årsredovisning, handlingar godkänd och underskrifter genomfördes av närvarande 
e. Ekonomi, kort information om budgetläge samt om ev anslag för 2024. Information 

godkändes 

Beslut: Att lägga informationspunkter till handlingarna 

6. Polisen informerar 

Möllan har blivit lite grönare i trygghetsmätningarna, få grova brott 
 
Områden som identifierats: 
 
Öppna drogscener  
Nätverk bland kriminella, bakom varje säljare finns ett nätverk, från A - D 

• A område, de som är svåra att nå, högt uppsatta nås nästan bara genom stora insatser 
tillsammans med tex Skatteverket 

• D områden springpojkar 
Barn och unga/nyrekrytering 
Trafik 
Offentliga brott kopplat till nattlivet, sprit och narkotika 
Ensamkommande unga, mest från Afghanistan i parkeringshus/garage  



                                                                                                                                         
- Samarbetet med Flamman är mycket positivt och har bidragit till bättre klimat i området! 
- Tack till de fastighetsägare som engagerar sig i det socialt hållbara arbetet, det uppskattas! 
 

Rapporter: 

7. Kort genomgång av ”Året som gått”, genomgång samt information om att den ligger på 
hemsidan. Godkändes 

8. Permanent seriestråk och pressmöte 2 mars, information godkändes 
9. Samverkan Flamman, information om nytt avtal och vilka insatsers som det innebär 
10. Grannskapsdag Sofielundsvägen, information:  

Gatufest – en samverkansdag på Sofielundsvägen där Stena, MKB och Hemstaden deltog från 
BID Sofielund tillsammans med Flamman, Polis, Räddningstjänst, Ordningsvakter, p-vakter, ASF, 
m fl. med grillning, fika, godis popcorn, ballonger och ansiktsmålning mm. Mycket lyckat event 
som vi ska arbeta vidare med. 

11. På gång i området (Returen, städpatrull logotyper, Blå gröna lösningar)  

Blågröna lösningar - Milan informerade om Miljöförvaltningens nya ansökningar inom blågröna 
lösningar inom Sofielund och Möllevången. En viktig ansökan då arbetet med Malmös 
skyfallsplan avstannat och endast ett mindre antal åtgärder utförts. Blågröna lösningar bidrar 
inte bara till resiliens mot skyfall, det bidrar till bättre miljö och kan även minska 
trafikstörningar. 

 

Övrigt 

Invigning av Flammans nya mötesplats på Bokgatan i samarbete med MKB och BID Malmö, 
inbjudan till den 28:e kl 17-19 Ett lyft för området  

Tillägg på Möllan  
Möllevången är Sveriges mest barntäta område och det område i staden med minst körkorts och 
bilinnehav, trotts det så är krontätheten endast ca 12–13 % Malmö stads mål är 25% men man 
ligger just nu på 18% i snitt.   

 

 

Protokoll justeras 

 

 

Jan Svärd     Michael Carlsson 

 

 
               BID Malmö: Fastighetsägare BID Sofielund & Fastighetsägare BID Möllevången, Nobelvägen 23/Friisgatan 14,www.bidmalmo.se 

http://www.bidmalmo.se/
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