Fastighetsägare BID Sofielund ‐
fond för utveckling i Sofielundsområdet

Fastighetsägare BID Sofielund, instiftar fond för föreningar, frivilligorganisationer, medborgargrupper
eller andra aktörer som riktar sig till malmöbor i området Sofielunds industriområde, norra och södra
Sofielund.
Fonden är instiftad mars 2015 och har en behållning av 100 000 kronor om året.
Syftet är att stödja ett rikt och aktivt föreningsliv vilket spelar en central roll för utvecklingen i
Sofielund. Stödet ska främja den sociala utvecklingen och engagemanget i området.
Fastighetsägare BID Sofielund har i fondens arbete fokus på:
Kultur
Kulturen har ett stort egenvärde, men har också ett värde som en sammanhållande kraft, som vävs in
i vardagen och är en pådrivande motor i samhällsutvecklingen. Vardagens kultur och
deltagarkulturen har i detta avseende lika stor vikt som de stora evenemangens kultur
Delaktighet
Utveckla demokratiska arbetsformer så att barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att delta i
planerings‐ och beslutsprocesser inom Sofielundsområdet. Medverka till samverkan med övriga inom
området med syfte att öka invånarnas engagemang för ett bättre Sofielund.
Föreningslivet
Verka för en kvalitativ verksamhet så att alla känner tillfredsställelse av att delta i föreningens
aktiviteter. Försöka hitta former för att nå föreningslös ungdom.
Socialt ansvar
Vara ytterligare en aktör som aktiverar ungdomar i Sofielund på ett meningsfullt sätt. Försök med
olika insatser, verksamheter, organisationer för att stödja yngre i sin utveckling.
Riktlinjer ansökan
Stöd som kan sökas är maximalt 15 000 kronor och ska bidra till föreningarnas olika aktiviteter samt
stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. Utbetalning av beviljat bidrag
sker till angivet plus/bankgiro eller bankkonto.
Fastighetsägare BID Sofielund bidrar med stöd i skrivandet av ansökan.
För att kunna få bidrag krävs att föreningar/organisationer:
•
•
•
•
•
•

har valt styrelse, har årsmöte, antagit stadgar
har varit verksamma i minst sex månader
har minst 10 medlemmar
är aktiv och bedriver en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär i Sofielund
efter avslutat projekt kunna redovisa hur bidrag använts
förening ska kunna ange hur projekt/insats kan bidra till att FN:s 17 globala mål
nås. Beskrivning av målet kopplat till insats/projekt

Ansökan ska innehålla


Mål och syfte.








Vad ska göras? Hur? Varför?
Vilket resultat ska uppnås?
Tidplan.
Ekonomisk plan.
Verksamhetens stadgar.
Ansökan ska göras skriftligen

Ansökan skickas till:
Fastighetsägare BID Sofielund
Idunsgatan 2
214 30 Malmö
Du kan även skicka via e‐post från hemsidan, se Kontakta oss
Läs mer på: www.bidsofielund.se
Kontakt kan även tas med utvecklingsledare Hjalmar Falck, 040‐34 57 50.
Ansökningar granskas och förbereds för styrelsen av Jan Svärd, ordf. Brf Cykeln, Johanna Brun, ordf. i
Sofia Byalag samt Hans C Roupe, ordf. i Sofielunds Gamla Byalag

Fastighetsägare BID Sofielund är en förening som tillsammans med boende, staden, föreningar, företag och verksamheter i
hela Sofielund vill vi fortsätta utveckla Sofielund till en attraktiv del av Malmö, som alla kan känna stolthet över.
Fastighetsägarna väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar genom att bidra ekonomiskt till utvecklingen i området.
Som medlemmar I föreningen är alla välkomna som äger hyresrätter, bostadsrätter, lokaler och företag. Vi ska bidra till en
positiv utveckling, skapa långsiktig trygghet för att öka den kollektiva styrkan och området ska präglas av en seriös
fastighetsförvaltning. Medlemmar är: MKB; Malmberg Fastighet, Fastighetsägarföreningen Syd, Lifra, HSB Malmö, Lars
Andersson Fastighet, Heimstaden, Ikano Bostad, Willhem, Brf Cykeln, Gamla Byalaget Sofielund, Sofia Byalag, E.ON, Leijon
Fastigheter, Kungsleden, Pågens, Xtera Förvaltning AB, Stadex, Celica Fastighetsförvaltning, Brf Grängeshus.

