
 

Till Trafiknämnden, Malmö stad   Malmö 2017-06-01 

 

 

Med anledning av den problematik som finns kring kvarteren från Sevedsplan till 
Rasmusgatan/Sofiagatan/Köpmansgatan/Jespersgatan/Mogensgatan önskar Fastighetsägare BID 
Sofielund att Trafiknämnden beslutar om trafikreglering i form av gångfartsområde för Rasmusgatan.   

I dessa kvarter och sträckorna från Sevedsplan är det välkänt att det råder betydande 
drogförsäljning. Insatser som gjorts de senaste åren med intensifierade polisinsatser, 
kameraövervakning samt insatser från fastighetsägare, Sofielundspatrullen och insatser från staden i 
form av förebyggande arbete längs gatustråket har gett positiva effekter. Vi ser idag att det inte sker 
någon nyrekrytering av kriminella i kvarteren. Gruppen av kriminella som huvudsakligen står för 
försäljning av droger har också minskat.  

Dock har vi kvar en kärna av tio till femton individer som står för drogförsäljning i området. De har på 
grund av alla insatser sökt sig in fastigheterna igen och förflyttar sig även via bakgårdar. En insats 
polisen arbetar med är den metod som använts på andra ställen med lagföring för olaga intrång. 

Tyvärr så är försäljningen och andelen köpare från andra område i staden i stort lika omfattande. 
Försäljning och användande av droger sker fortfarande öppet intill fastigheterna längs gatustråket. 
För boende är det en mycket stor frustration att detta fortfarande pågår. Tre fastighetsägare har 
fortfarande stora problem med gruppen som härjar i trappuppgångar och enutsattes nyligen för att 
en bil körde in i porten på fastigheten. 

Vi ser att en lösning nu i kombination med vad som gjorts är att göra Rasmusgatan till 
gångfartsområde.  Vi föreslår att gatan längst ner mot Lantmannagatan spärras med blomurnor, men 
dock på sådant sätt att polis och räddningsfordon kan ta sig in. Förslagvis sätts urnor i zick – zack 
form för att myndigheter inte ska hindras. Sofielundspatrullen kan ha som ett uppdrag att pynta 
urnorna och tillsammans med boende sköta växter mm. Ett gångfartsområde ger polisen än större 
möjligheter att lagföra de som kör in längs gatan samt möjlighet för boende och familjer att tryggare 
vistas på gatan. Vi ser också en möjlighet att strypa den försäljning som sker längs gatan. En 
förutsättning är god skyltning. Fastighetsägare Sofielund åtar sig även att informera om insatsen i 
nyhetsbrev till alla hushåll. 

Vi önskar att detta genomförs inom det snaraste och att detta utvärderas till senhösten i år. Vi ser 
det som en akut insats för att inte riskera en ökning av problem och kriminalitet under sommaren 
som närmar sig. Sommarmånaderna är och har varit ett stort problem kopplat till drogförsäljning 
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under åren. I området har genomförts boendeparkering och att göra gångfartsområde på 
Rasmusgatan kommer inte att påverka tillgången av de p-plaster som finns i området.  

Denna skrivelse har stöd av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar längs gatan samt av 
kommunpolis Jonatan Örstrand. Fastighetsägare Sofielund önskar även att tillsammans med 
gatukontoret se över tvärgator till Rasmusgatan för ev. insatser där samt möjlighet att skapa ett 
trivsammare gaturum med t ex mobil trädplantering i krukor, möjlighet till mer grönska samt att 
fastighetsägare uppmuntras att göra förgårdsmark än mer inbjudande för familjer/hyresgäster.  

Enligt uppdrag 

Hjalmar Falck, utvecklingsledare 

Hjalmar.falck@malmo.se, 040-34 57 50 

Fastighetsägare Sofielund & Malmö stad 

Idunsgatan 2 

214 30 Malmö 

(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. Läs mer på www.fastighetsagaresofielund.se/  ) 
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