NYHETSBREV | JUNI 2017

Glad sommar – och god fortsättning!
Vi ser nu flera positiva effekter av det arbete som pågått i vårt
område i drygt två år. Sofielund är ett av de renaste områdena
i staden, mycket tack vare Sofielundspatrullen och fastighetsägarnas insatser. Det här har fallit så väl ut att modellen nu ska
”exporteras” till andra delar i staden!
Vi fortsätter vårt arbete med att skapa konst i området –
både på elskåp och på andra ställen. Ett exempel hittar du här
i nyhetsbrevet. Arbetet kring trygghet börjar ge effekter, vi ser
positiva tendenser på att tryggheten ökar (se ny rapport på
vår webbplats), och vi arbetar med att se över trafiksituationen
på många gator i området: kvarter inom Byalaget Sofia,
Rasmusgatan, Lönngatan och kvarter kring Västanforsgatan.
Ännu fler insatser är på gång! Till dess vill vi önska er en glad
och riktigt solig sommar.
Fastighetsägare Sofielund

Barnen skapar framtiden
Under maj månad har galleristen och projektledaren Mary
Toreld varit hos Sofielundsskolans årskurs 6 och Kastanjeskolans årskurs 7 för att samla
in konst till det nya offentliga
konstverket i Nobeltunneln.
Timmarna med barnen bjöd
på många skratt och spännande idéer, och båda klasserna är
väldigt fövrväntansfulla inför
resultatet. När de fick diskutera
hur de skulle vilja att framtiden
i Sofielund skulle se ut flödade
idéerna och det var tydligt att
de hade mycket att förmedla
i ämnet.

Djup koncentration på Kastanjeskolan
inför höstens stora projekt där tunneln
under Nobelvägen ska målas, följ
arbetet på hemsidan.

Elva dagars festival
i slutet av augusti
Fastighetsägare Sofielund deltar i Opportunity Space-festivalen
i Enskifteshagen den 22 augusti till 2 september. Vi är på plats
hela tiden och pratar gärna om hur Sofielund kan utvecklas.
Under festivalen blir det gratis uppträdanden, workshoppar och
diskussioner.

Läs mer på vår webbplats:
www.fastighetsagaresofielund.se

Sofielundspatrullen, här representerad av Hassan Nor och Zaid Elias,
har gjort underverk för Sofielund. Nu sprids modellen till fler delar av Malmö.

Tidig midsommarfest
för Sofielunds seniorer
Sommaren har redan inletts
med traditionellt midsommarfirande för seniorer i Sofielund
på Sevedsplan den 4 juni.
Firandet genomfördes med
stöd av staden, Fastighetsägare Sofielund, Sofielundspatrullen och den somaliska
kulturföreningen Hidde Iyo
Dhaqan. Bakom arrangemanget står flera eldsjälar och
dagen till ära premiärvisades
en utställning över året som
gått för seniorerna i Sofielund.
Mer om midsommarfirandet på Sevedsplan och fler bilder finns på vår webbplats:
www.fastighetsagaresofielund.se

Ännu fler deltagare till
årets festival på Norra
Grängesbergsgatan?
Lördag den 9 september är det dags för årets festival på Norra
Grängesbergsgatan, och redan är vi uppe i över 120 aktiviteter.
Det är väldigt mycket musik, så ni som vill visa upp något kring
teater, konst, dans och film – passa på att anmäla er ni också!
Anmäl er på: www.ngbg.se

Här växer idéerna
Drygt 30 studenter som läst mastersutbildningen Hållbar stadsutveckling på Malmö högskola fick tillsammans med universitetsadjunkten Fredrik Björk i uppdrag att hitta intressanta områden
att utveckla i Sofielund. Det blev allt från Fredriks Hoj
(Kv Fredriksborg) till Föreningsstaden (Kv Kampen) och Liv’in
Sofielund.
En annan grupp studenter har läst Design för Hållbar stadsutveckling för universitetslektor Peter Parker. De har också
kläckt en mängd idéer för Sofielund. Vad sägs om till exempel
en ny nättidning för unga, Yalla Bio eller ett vandrande språkcafé? Studenterna söker samarbetspartners kring sina olika
projekt för att eventuellt kunna förverkliga dem.
Intresserad?

Se mer på vår webbplats,
www.fastighetsagaresofielund.se
– och hör gärna av dig via
Fastighetsägare Sofielund, info@fastighetsagare.se

Ett område som inte direkt hör till Sofielund men som vi ser som en intressant
koppling är Södervärn, och där valde mastersstudenterna vattentornets utemiljö.

Så tar vi Rasmusgatan tillbaka

Gröna lösningar på våta problem

Gör Rasmusgatan till gångfartsområde – en metod att få gatan
tillbaka till boende i kvarteret. Redan till hösten hoppas vi att
Post Nord ska få möjlighet att leverera paket igen på de adresser
som har varit skyddsstoppade. Mer om detta och exempel på hur
en gata kan förvandlas på hemsidan finns på vår webbplats:
www.fastighetsagaresofielund.se

Problem med översvämningar? Många av de som har fastigheter
i Sofielund drabbades vid senaste skyfallet. Nu tar Fastighetsägare Sofielund ett krafttag för att försöka hitta rätt lösningar
för rätt plats och även se över var vi behöver fler gröna miljöer.
Inbjudan till möte kommer både för er som har drabbas av översvämningar och er som vill se mer gröna områden i Sofielund
efter sommaren:

Håll utkik på vår webbplats:
www.fastighetsagaresofielund.se

En vision om Rasmusgatan som gångfartsområde. Illustration: Horisont Arkitekter.

Rosengårds station
klar redan 2018

Små påminnelser
om solenergin
i Sofielund

Redan 2018 är stationsområdet klart på nya Rosengårds
station – bara ett stenkast från Norra Grängesbergsgatan och
Amiralsgatan.

Nu är de klara, skyltarna till de fastigheter som övergår till solenergi i
området. Projektet är ett initiativ
från Fastighetsägare Sofielund
och genomförs i samverkan med
E.ON och Naturskyddsföreningen.


Följ den spännande processen på vår webbplats
www.fastighetsagaresofielund.se och på malmo.se


Mer om det fortsatta hållbarhetsarbetet hittar ni på vår
webbplats: www.fastighetsagaresofielund.se

Åtta fastighetsägare har installerat
solcellsanläggningar på taken till nio
olika hus i området – sammanlagt
900 kvadratmeter. Nu skyltas husen.
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