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%\DODJHW6R¿DlUHQSROLWLVNWUHOLJL|VWRFKHWQLVNREHURHQGH
DOOPlQI|UHQLQJI|UERHQGHL1RUUD6R¿HOXQG'HVVV\IWHlUDWW
Byalaget Sofia är en politiskt, religiöst och etnisk oberoende allmän förening för
±EDVHUDGSnERHQGHV\QSXQNWHU±YHUNDI|UJRGERHQGHPLOM|L
boende i Norra Sofielund. Dess syfte är att – baserad på boendesynpunkter –
RPUnGHWPHGDYVHHQGHSn\WWUHPLOM|NXOWXUIULWLGVHUYLFHPP
verka för god boendemiljö i området med avseende på yttre miljö, kultur, fritid,
)|UPHULQIRUPDWLRQVHYLGDUHZZZE\DODJHWVR¿DVH
service mm. För mer information se vidare www.byalagetsofia.se

SODWVI|UJnHQGHRFKF\NOLVWHUKDUYDULWOHGRUGXQGHUDUEHWHW8U
Det pågående byggandet av kvarteret “Trevnaden” i nordöstra delen av området
GHVVDGU|PPDUXSSNRPQDPQHW´(QJU|QOHNDQGHVWDGVGHO´
ser vi som en stor tillgång för området. Vi hoppas att det kan vara starten på något
RUGVRPU\PPHUHQYLVLRQRPHWWRPUnGHGlUYLYnJDUOnWDYnUD
nytt och uppmanar Malmö stad att ta tillfället i akt för att att göra en större översyn
EDUQOHNDSnJDWRUQDPHOODQKXVHQ'HWWDLHQHVWHWLVNWWLOOWDODQGH
över hela stadsdelen.
VWDGVPLOM|VRPU\PPHUP\FNHWPHUJU|QVNDIXQNWLRQHURFKSODWI enlighet med Malmös utvecklingsvisoner beträffande barnperspektiv och trafikVHUVRPPDQYLOOYLVWDVSn(QVWDGVGHOGlUDOODLQYnQDUHL0DOP|
miljö, som presenteras i den nya översiktsplanen (sid 41-44), har vi en önskan om
NDQNlQQDVLJYlONRPQDRFKWU\JJD
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'HWSnJnHQGHE\JJDQGHWDYNYDUWHUHW³7UHYQDGHQ´LQRUG|VWUD
GHOHQDYRPUnGHWVHUYLVRPHQVWRUWLOOJnQJI|URPUnGHW9LKRSSDVDWWGHWNDQYDUDVWDUWHQSnQnJRWQ\WWRFKXSSPDQDU0DOP|
VWDGDWWWDWLOOIlOOHWLDNWI|UDWWDWWJ|UDHQVW|UUH|YHUV\Q|YHUKHOD
VWDGVGHOHQ
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att tillsammans med Er starta ett projekt i vår stadsdel där vi tillsammans utreder
och utvecklar de förslag som vuxit fram hos oss boende i området.

,HQOLJKHWPHG0DOP|VXWYHFNOLQJVYLVRQHUEHWUlIIDQGHEDUQSHUVSHNWLYRFKWUD¿NPLOM|VRPSUHVHQWHUDVLGHQQ\D|YHUVLNWVSODQHQ
VLG KDUYLHQ|QVNDQRPDWWWLOOVDPPDQVPHG(UVWDUWD
HWWSURMHNWLYnUVWDGVGHOGlUYLWLOOVDPPDQVXWUHGHURFKXWYHFNODU
GHI|UVODJVRPYX[LWIUDPKRVRVVERHQGHLRPUnGHW
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och mer plats för gående och cyklister, har varit ledord under arbetet. Ur dessa
drömmar uppkom namnet ”En grön lekande stadsdel”, ord som rymmer en vision
9LKDUXQGHUKHODKDIWNRQWDNWPHG*DWXNRQWRUHWL0DOP|
om ett område där vi vågar låta våra barn leka på gatorna mellan husen. Detta i
JHQRPP|WHPDLORFKHQWU\JJKHWVYDQGULQJ'HWWDKDUKMlOSW
en estetiskt tilltalande stadsmiljö som rymmer mycket mer grönska, funktioner och
RVVDWWDUEHWDIUDPHWWI|UVODJSnYDGYLNRQNUHWYLOOJ|UDPHGYnU
platser som man vill vistas på. En stadsdel där alla invånare i Malmö kan känna
sig välkomna och trygga.
VWDGVGHO)|UWlWQLQJPHUJU|QVNDOlJUHKDVWLJKHWHURFKPHU
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Norra Sofielund är ett särpräglat område i Malmös innerstad. Det består till stor
1RUUD6R¿HOXQGlUHWWVlUSUlJODWRPUnGHL0DOP|VLQQHUVWDG
del av låg bebyggelse och stor andel av fastigheterna är enfamiljshus av rad'HWEHVWnUWLOOVWRUGHODYOnJEHE\JJHOVHRFKVWRUDQGHODYIDVWLeller gathuskaraktär. De låga husen blandade med högre flerfamiljshus och en rad
JKHWHUQDlUHQIDPLOMVKXVDYUDGHOOHUJDWKXVNDUDNWlU'HOnJD
olika både privata och offentliga verksamheter skapar en dynamisk, spännande
KXVHQEODQGDGHPHGK|JUHÀHUIDPLOMVKXVRFKHQUDGROLNDEnGH
och unik stadsdel. Många tycker att man får en upplevelse av att befinna sig i en
SULYDWDRFKRIIHQWOLJDYHUNVDPKHWHUVNDSDUHQG\QDPLVNVSlQliten stad eller by när man rör sig genom området. Denna känsla är mycket viktig
för oss som bor här och något som vi vill utveckla och förstärka. Utgångspunkten
QDQGHRFKXQLNVWDGVGHO0nQJDW\FNHUDWWPDQInUHQXSSOHYHOVH
för denna trafikvision, är att man med enkla medel kan göra Norra Sofielund till en
DYDWWEH¿QQDVLJHQOLWHQVWDGHOOHUE\QlUPDQU|UVLJJHQRP
ännu trevligare plats för alla.
RPUnGHW'HQQDNlQVODlUP\FNHWYLNWLJI|URVVVRPERUKlURFK
QnJRWVRPYLYLOOXWYHFNODRFKI|UVWlUND8WJnQJVSXQNWHQI|U
Vi har under hela 2013 haft kontakt med Gatukontoret i Malmö genom möte, mail
GHQQDWUD¿NYLVLRQlUDWWPDQPHGHQNODPHGHONDQJ|UD1RUUD
och en trygghetsvandring. Detta har hjälpt oss att arbeta fram ett förslag på vad
vi konkret vill göra med vår stadsdel. Förtätning, mer grönska, lägre hastigheter
6R¿HOXQGWLOOHQlQQXWUHYOLJDUHSODWVI|UDOOD
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+XYXGGHOHQDYE\JJQDGHUQDlUHQIDPLOMVKXVPHGHQWUpHUUDNWXWPRWJDWDQ*HQRPJnHQGHKDUJDWRUQDP\Huvuddelen av byggnaderna är enfamiljshus med entréer rakt ut mot gatan. Genomgående har gatorna mycket smala
FNHWVPDODWURWWRDUHUPHGXWVWLFNDQGHWUDSSRURFKSODQWHULQJDUPHGI|UDWWJDWRUQDLQWHlUWLOOJlQJOLJDI|UDOOD
trottoarer med utstickande trappor och planteringar, vilket medför att gatorna inte är tillgängliga för alla. Rullstolsburna och
5XOOVWROVEXUQDRFKEDUQYDJQDUlUWYXQJQDDWWU|UDVLJLN|UEDQDQ'nOLJVLNWLK|UQRFKWlWWSDUNHUDGHELODUJ|U
barnvagnar är tvungna att röra sig i körbanan. Dålig sikt i hörn och tätt parkerade bilar, gör gatorna farliga för barn att leka
JDWRUQDIDUOLJDI|UEDUQDWWOHNDSn.ODUDJDWDQRFKYlVWUDGHOHQDY3DOPJDWDQlUHQNHOULNWDGHPHGSDUNHULQJDU
på. Klaragatan och västra delen av Palmgatan är enkelriktade med parkeringar på ena sidan av gatan medan Björkgatan
SnHQDVLGDQDYJDWDQPHGDQ%M|UNJDWDQKDUSDUNHULQJVI|UEXGYLONHWPHGI|UHQOnQJUDNVWUlFNDVRPLQEMXGHU
har parkeringsförbud, vilket medför en lång raksträcka som inbjuder till fortkörning. Luthersgatan, västra delen av Bokgatan
och större delen av Hasselgatan är redan idag gågator utan trottoarer och med olika typer av fartnedsättande åtgärder.
WLOOIRUWN|UQLQJ/XWKHUVJDWDQYlVWUDGHOHQDY%RNJDWDQRFKVW|UUHGHOHQDY+DVVHOJDWDQlUUHGDQLGDJJnMitt i området ligger lekplatsen/parken “Stora lekan” där många av områdets barn och ungdomar vistas dagligen. GatuJDWRUXWDQWURWWRDUHURFKPHGROLNDW\SHUDYIDUWQHGVlWWDQGHnWJlUGHU0LWWLRPUnGHWOLJJHUOHNSODWVHQ³6WRUD
kontoret har nyligen givit sin tillåtelse att låta Byalaget odla i parken och överlåtit delar av skötseln till oss boende.
OHNDQ´GlUPnQJDDYRPUnGHWVEDUQRFKXQJGRPDUYLVWDVGDJOLJHQ
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FÖRSLAG
(WWVW|UUHVDPPDQKlQJDQGHQlWDYJnJDWRUVNDSDVJHQRPDWW%M|UNJDWDQ.ODUDJDWDQRFK
9lVWUDGHOHQDY3DOPJDWDQJ|UVRPWLOOJnJDWRUOLNW%RNJDWDQRFK/XWKHUVJDWDQ*DWRUQDInU
FÖRSLAG
VDPPDQLYnIUnQIDVDGWLOOIDVDGRFKSDUNHULQJVI|UEXGLQI|UVSnDOODJDWRU7LOOUlFNOLJWPHGSDUNEtt större sammanhängande nät av gågator skapas genom att Björkgatan, Klaragatan och Västra delen av Palmgatan görs om till gågator likt Bokgatan och Luthersgatan. Gatorna får samma nivå från fasad till fasad och parkHULQJI|UDWWWlFNDGDJHQVEHKRYEHG|PV¿QQDVSnGHQVWRUDSDUNHULQJHQ9HJHWDWLRQLIRUPDY
eringsförbud införs på alla gator. Tillräckligt med parkering för att täcka dagens behov, bedöms finnas på den stora
EnGHWUlGRFKSODQWHULQJDUSODFHUDVLJDWRUQDI|UDWWInQHURFKVNDODQSnJDWXUXPPHQRFKVNDparkeringen. Vegetation i form av både träd och planteringar placeras i gatorna för att få ner skalan på gaturumSDHQPMXNDUHRFKWUHYOLJDUHPLOM|I|UDOODVRPSDVVHUDU*DWRUQDNRPSOHWWHUDVPHGP|EOHULQJ
men och skapa en mjukare och trevligare miljö för alla som passerar. Gatorna kompletteras med möblering såsom
VnVRPF\NHOVWlOOElQNDURFKOHNUHGVNDSI|UDWW|NDDQYlQGEDUKHWHQRFKLQEMXGDWLOOYLVWHOVH
cykelställ, bänkar och lekredskap för att öka användbarheten och inbjuda till vistelse.
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7\GOLJDRFKLQEMXGDQGHHQWUpHULQLRPUnGHWIUnQ<VWDGVJDWDQ
%UHGDUHWURWWRDUHUPHGSODWVI|UP|EOHULQJRFKSODQWHULQJDUVNDSDUHQVlNUDUH
BEFINTLIG SITUATION
RFKPHUOHYDQGHJDWD+lUNDQPDQWlQNDVLJDWWEH¿QWOLJDRFKQ\DYHNVDPBreda gator med lite vegetation och mycket parkerade bilar på båda sidor av gatorna.
KHWHUNDQInWDJDWXPDUNLDQVSUnN3DUNHULQJDUEHKnOOVHQEDUWSnHQVLGDDY
Flera verksamheter med entréer mot gatan.
YlJHQLQVSUlQJGDLGHQQ\DEUHGDWURWWRDU]RQHQ
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7\GOLJDRFKLQEMXGDQGHHQWUpHULQLRPUnGHWIUnQ<VWDGVJDWDQ
FÖRSLAG
%UHGDUHWURWWRDUHUPHGSODWVI|UP|EOHULQJRFKSODQWHULQJDUVNDSDUHQVlNUDUH
Tydliga
och inbjudande entréer in i området från Ystadsgatan. Bredare trottoarer med plats för möbRFKPHUOHYDQGHJDWD+lUNDQPDQWlQNDVLJDWWEH¿QWOLJDRFKQ\DYHNVDPlering, och planteringar skapar en säkrare och mer levande gata. Här kan man tänka sig att befintliga
KHWHUNDQInWDJDWXPDUNLDQVSUnN3DUNHULQJDUEHKnOOVHQEDUWSnHQVLGDDY
och nya veksamheter kan få ta gatumark i anspråk. Parkeringar behålls enbart på en sida av vägen
YlJHQLQVSUlQJGDLGHQQ\DEUHGDWURWWRDU]RQHQ
insprängda
i den nya breda trottoarzonen.
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BEFINTLIG SITUATION
5ROIVJDWDQlUXWIRUPDGVRPHQEUHGJHQRPIDUWVJDWD%ULVWHQSnYHJHWDWLRQJ|UDWWJDWRUQDNlQQV|YHUGLPHQVLRQHUDGHRFKVNDSDUHQKnUGPLOM|
BEFINTLIG SITUATION
,QJDDQYLVDGHF\NHOYlJDU7YnI|UVNRORURFKWYnVNRORUOLJJHULGLUHNW
Rolfsgatan är utformad som en bred genomfartsgata. Bristen på vegetation gör att gatorna känns
DQVOXWQLQJWLOOJDWD.DVWDQMHVNRODQPHGKXYXGHQWUpQGLUHNWPRWJDWDQ
överdimensionerade och skapar en hård miljö.Inga anvisade cykelvägar. Två förskolor och två skolor
9HUNVDPKHWHUDQYlQGHUUHGDQLGDJJDWDQI|UHYHQHPDQJWURWVDWWGHWWD
ligger i direkt anslutning till gata, Kastanjeskolan med huvudentrén direkt mot gatan.Verksamheter
LQWHXQGHUVW|GMVDYJDWRUQDVXWIRUPQLQJ
använder redan idag gatan för evenemang, trots att detta inte understödjs av gatornas utformning.
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Gatorna
utformas så att bilarna underordnas gående och cyklister. Utformningen understödjer
QLQJHQXQGHUVW|GMHUDUUDQJHPDQJYLVWHOVHRFKOHN0\FNHWYHJHWDWLRQLIRUP
arrangemang, vistelse och lek. Mycket vegetation i form av träd och planteringar på mark förDYWUlGRFKSODQWHULQJDUSnPDUNI|UYDQGODUGHKnUGDJDWRUQDWLOOJU|QDVWUnN
vandlar de hårda gatorna till gröna stråk. Outnyttjade ytor i anslutning till gatorna görs om till
2XWQ\WWMDGH\WRULDQVOXWQLQJWLOOJDWRUQDJ|UVRPWLOOSDUNRFKOHNPLOM|HU
parkoch lekmiljöer.
‘PLAYSTREET’. AMSTERDAM
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