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• Samverkan med områdeskontor och gatukraft med 
utgångspunkt i Lindängenbornas vardagsrum.

• Samverkan med andra lokala aktörer
• Kvalitetsprogram för att förmedla vad som är viktigt i 

fortsättningen.
• Utmaningar och utgångspunkter



DETALJPLAN OCH LOKALT ENGAGEMANG I 
PARALLELL PROCESS

detaljplan

gatukraft



PLANERING MED LOKALT STÖD
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MEDELLIVSLÄNGD KVINNOR



FÖRVÄRVSFREKVENS



LINDÄNGEN CENTRUM FORTFARANDE 
OTRYGGT



”Tänk Er själv att ha ett vardagsrum (som är stället du 
bjuder hem dina vänner och släktingar i) som du skäms 
över och där du inte alls känner att platsen berättar vem du 
egentligen är och som du dessutom inte kan påverka.” 

Från Gatukrafts 
ansökan till 
Statens konstråd 
våren 2016.



PLANPROGRAM FÖR 
LINDÄNGEN/SÖDRA FOSIE



OMRÅDESPROGRAM – SATSNING PÅ 
FYSISKT SKELETT OCH SOCIALA MUSKLER

• Investera i kunskap, kapacitet och samverkan för att 
bygga sociala muskler

• Investera i den fysiska omgivningen och infrastruktur, 
skapa ramverken för förändring



SAMVERKAN EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Samverkansgrupp bestående av:
• Malmö stad
• Willhem AB
• Bordsvisan 1 AB
• NCC
• Trianon AB
• Stena Fastigheter

StadsdelsF. Söder Ordf
Fastighetskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Gatukontoret
Serviceförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Förskoleförvaltningen



AVSIKTSFÖRKLARING

• Gemensamma mål
• Åtaganden från alla aktörer
• Gemensam finansiering av 

Förstudie
• Process för Förstudie



MÅLEN FÖR FÖRNYELSEN AV CENTRUM

• Större trygghet än idag.
• Ett välkomnande och attraktivt centrum.
• Ett antal jobb, praktik- eller utbildningsplatser.



SYNTESPLAN - PLANUPPDRAG



ARBETSGRUPP

• Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och 
stadsområdesförvaltning projektleder tillsammans

• Deltagare från stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret, gatukontoret, 
stadsområdesförvaltning, stadsfastigheter, 
grundskoleförvaltningen, kulturförvaltning, 
fritidsförvaltning



Våren 2015 – planutredningar, dialog 
och samverkan



WORKSHOP MED 9:OR – TESTA 
VERKLIGHETEN



GATUKRAFT!



ARBETE FÖR BÄTTRE SKOLA BLEV GATUFEST





STADSOMRÅDET STÖTTAR AKTIVITETER I 
MELLANRUM



SAMRÅD OCH LJUS NOV-DEC 2015













”Light is a right, not a privilege:)”



Kvalitetsprogram

• att klargöra vilka grundläggande värden som ska 
finnas i Lindängen centrum och hur dessa ska 
tillföras eller utvecklas 

• att säkra en bestämd kvalitetsnivå, fysiskt och som 
upplevelse i praktisk och social mening

• att alla parter som är engagerade i utvecklingen skall 
ha en gemensam bild av kvalitetskraven 

• att denna bild skall vara lätt att kommunicera



4 ledstjärnor

• Den inbjudande platsen
• Människan i centrum
• Den självinstruerande platsen
• I Lindängen centrum förverkligas planer



GRANSKNING VÅR 2016





Namnförslag på torg och stråk



OCH KONST



HSB

Stena

Riks‐
byggen

• Dags att bygga färdigt miljonprogrammet. Inga mer 
dialoger som inte leder till något.

• Vill ha ett centrum som Lindängenbor och alla andra vill 
besöka, ett vardagsrum.

• Vill ha ett centrum som speglar alla fantastiska 
människor i Lindängen.



PRIORITERINGAR FÖR DEN FYSISKA 
FÖRÄNDRINGEN AV LINDÄNGEN CENTRUM

• Den inbjudande platsen – vacker, välskött och aktiv

• Människan i centrum – en plats där Lindängenborna 
tillåts vara aktiva och där fler känner tillhörighet. 

• I Lindängen centrum förverkligas planer.

• Den självinstruerande platsen.





VAD HÄNDE SEN:

Kommunen:
• Detaljplanen antogs i november 2016 och överklagades.
• Fortsatt arbete med sista biten av detaljplanen – kräver 

avtal med fastighetsägare. 
• Utformning av allmän plats och ombyggnad av 

Munkhättegatan som del av storstadssatsningen
• Pilotprojekt för samverkan mellan förvaltningar – Case 

Lindängen.





VAD HÄNDE SEN:

Stadsområdet:
• Omorganisation - stadsområdet lades ner – samordnare 

på plats är kvar
• Mötesplats flyttar in i byggbodar
• Aktiviteter i mellanrummen och på mötesplatserna



VAD HÄNDE SEN:

Gatukraft
• Kartläggning av Lindängenbornas drömmar om 

centrum – utformning av allmän plats
• Samarbete med konstnär
• Stadsbyggandets dag – bästa punkten





HSB

Stena

Willhem

Trianon

Riks‐
byggen

Bordsvisan 

Malmö 
stad Willhem• Förtätning sätter

frågor på sin 
spets

• Fastighetsägare –
utmaning och 
förutsättning

• Ekonomi –
investeringsvilja

• Rätt plats för
förändring

UTMANINGAR

Malmö 
stad



BYGGA RELATIONER – VARA LOKAL

• Samarbete stadsbyggnadskontor – stadsområde söder, 
låt planarkitekten vara planarkitekt

• Allt behöver inte vara dialog – information kan också 
vara viktig

• Ge plats för mötesplatserna – inne och ute
• Bygga upp förtroende genom att få något att hända –

även om det är små saker
• Återkoppla!!!

Det som för oss är ett projekt är någons vardagsrum, 
någons hem.



Underskatta aldrig effekten av att servera gratis 
korv med bröd och att ha någon stans att sitta.



TACK !


