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205 80 Malmö  

Fastighetsägare Sofielund har tidigare ansökt att Tekniska Nämnden beviljar boende- och 

avgiftsparkering för Sofielunds industriområde samt Annelund och Lönngården. Detta har beviljats 

och kommer att träda i kraft till senhösten i år. 

Nu önskar Fastighetsägare Sofielund ytterligare en insats i området inför boendeparkeringen längs 

Västanforsgatan och ber Tekniska nämnden att se över möjlighet till ett p-förbud längs ena sidan av 

gatan. Västanforsgatan är hårt belastat och här växer nya små verksamheter upp hela tiden med 

flera långtidsparkerande bilar som bl a används som ”lager”. Gatustråket är trång, verksamheter 

upplever hög otrygghet och ser stort behov av att bidra till öka cykel- och gångtrafiken. Tillsammans 

med gatukontoret bidrar Fastighetsägare Sofielund till att två cykelställ placeras längs gatustråket, 

utanför föreningen Kontrapunkts lokaler för att underlätta för cyklister. 

Insatsen att införa för ett stanna- och p-förbud längs gatustråket och den sida som vetter mot Pågen 

och Kontrapunkt har stöd av berörda verksamheter. Även stadens förskola kommer att gynnas av 

insatsen där fastighetsägaren Eroom gärna ser att detta genomförs. 

För Fastighetsägare Sofielund och styrelsen 

 

E u/ Hjalmar Falck, utvecklingsledare 

Fastighetsägare Sofielund bildades september 2014. Verksamheten inspireras av BIDs, Business Improvement Districts, som 
är ett verktyg för stadsutveckling i många länder och nu i Malmö. I Malmömodellen står det för Boende, Integration och 
Dialog. Föreningen är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och i nära 
samarbete med Malmö stad, som står för utvecklingsledare av processen. Fastighetsägarna å sin sida bidrar med kraftfulla 
ekonomiska resurser i stadsutvecklingsarbetet.  

Medlemmar i föreningen är: Brf Cykeln, MKB, Malmbergs Fastighet, Fastighetsägarna Syd, Lifra, HSB Malmö, Heimstaden, 
Ikano Bostad, Willhem, Gamla Byalaget Sofielund, Sofia Byalag, Svenska Hus, Brf Sevedsgården, Stadex, E. ON, Leijon 
Fastighets AB, Dannebro Fastighets AB, Kungsleden, Handelsbanken, Pågen, Xtera Fastighetsförvaltning, Celica 
Fastighetsförvaltning, Eroom Properties, Brf Grängeshus, Brf Lönnen, Brf Intagan, MINE, Sofielunds Företagargrupp, 
Trianon, Brf Klara. 

 


