
MalMö CitysaMverkan aB är ett samarbetsföretag och våra ägare är Malmö stad, 
35 fastighetsägare samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans arbetar vi för att skapa och 
bibehålla en attraktiv och levande stadskärna. 
I Malmö Citysamverkan finns kunskap, kontakter, kreativitet, kraft att förändra, utveckla och 
påverka stadens kärna.
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Staden, Fastighetsägarna, Kultur, Handel och övrigt 
Näringsliv i samarbete för en levande stadskärna 

malmö 
citySamverKaN ab
adress engelbrektsgatan 7, 211 33 Malmö 
fax 040-30 70 13 
info@malmocity.se 
www.malmocity.se

vD Pia sandin
pia.sandin@malmocity.se
tel 040-30 70 15   mobil 0733-30 70 15

Fastighetsfrågor Marcus odelstig 
marcus.odelstig@malmocity.se 
tel 040-30 70 16   mobil 0733-30 70 16

marknadsansvarig Gitte knutson 
gitte.knutson@malmocity.se 
tel 040-30 70 18    mobil 0733-30 70 18

malmö city Kort susanne larsen 
susanne.larsen@malmocity.se 
tel 040-30 90 45   mobil 0733-30 70 17

cityakademin Helena sund 
helena@sundresurs.se 
tel 040-30 00 07   mobil 0708-299 685

Säkerhetsinformatör Per Borg
per.borg@malmocity.se
tel 040 30 71 15    mobil 0705- 30 70 28

B
avs:  Malmö 
Citysamverkan 
engelbrektsgatan 7 
211 33 Malmö

sverIGe
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tryCk & variaBeldata

våra Mediasponsorer

varandra mer än gärna i näringslivet - även 
om vi idag kallar de som erbjuder denna 
hjälp för konsulter. :-) Men vad har hänt 
med den sociala omtanke vi visat varandra 
genom generationer? Det undrade vi när 
vi grundade CityPolarna. vi ville göra det 
möjligt för malmöborna att umgås socialt 
på ett spontant och otvunget sätt, och har 
sedan starten 2006 försökt främja inte bara 
social samvaro utan även mellanmänsklig 
hjälpsamhet och omtanke.
 CityPolarna är helt enkelt ett City-
samverkan för människorna, för invånarna 
i Malmö. när Citysamverkan värnar om att 
skapa ett trivsamt Malmö att bo och leva i 

tar CityPolarna vid och inspirerar folk till att faktiskt göra 
det, att faktiskt leva i Malmö. att upptäcka hur berikande 
det är att vara i, trivas i och uppleva sin stad i synergi 
med andra malmöbor.

vi tror på ett MalMö där det inte längre 
är så märkvärdigt att ta en fika ihop med någon du inte 
känner, eller gå och shoppa ihop med alldeles nyfunna 
shoppingpolare. Tillfällig ensamhet, t ex vid en flytt, ska 
inte vara ett hinder för dig att uppleva din nya stad.
 nu när vi skapat denna sociala språngbräda ställer 
vi oss frågan vad det skulle inneböra om man tog det 
ett steg vidare och dockade ihop invånarnas sociala 
nätverk med företagarnas. Tänk vilka effekter det skulle 
få om man lyckades upprätta en kontinuerlig och cy-
klisk dialog mellan konsument och näringsidkare. om 
man lyckades skapa samma känsla av delaktighet och 
inflytande hos invånarna som man lyckats skapa mellan 
staden och de olika aktörerna i näringslivet, genom 
många års arbete med Citysamverkan. Tänk vilken 
dynamik det skulle innebära för Malmö som stad att 
bo, leva och verka i.

Christian altenius 
& Johan BäCkströM
Grundare av Citypolarna.se

när BJöd du in din Granne på en spel-
kväll senast? Hur ofta tar du en fika med någon du nyss 
mött på stan? Det hör inte till vanligheterna, eller hur? 
att träffas över sociala nätverksevenemang för att utbyta 
idéer och erfarenheter är det i stort sett bara företagare 
som gör. så varför finns det inget otvunget sätt för män-
niskorna i staden att knyta sociala kontakter på?
 så är det inte längre, något har börjat hända i Malmö 
och sverige. Malmöbaserade internetcommunityt Ci-
tyPolarna.se har fått människor att på ett helt nytt sätt 
öppna upp och umgås med främlingar över olika former 
av sociala aktiviteter. ”Cipparna” hänger med varandra på 
fika, sportar, går ut och shoppar ihop, håller bokklubbar 
och matlag ihop.

den här typen av soCialt nätver-
kande verkar tydligt svara upp mot ett uppdämt 
behov. Människan har ett nedärvt behov av en social 
umgängeskrets, men den urbana strukturen och våra lev-
nadsmönster av idag har effektivt sett till att det blivit allt 
svårare att faktiskt etablera nya sociala kontakter. I den 
grad många av oss tenderar att flytta runt idag, i synner-
het i storstadsregionerna, kan ofrivillig ensamhet plötsligt 
bli en realitet även för den mest sociala individen.
 för bara några generationer sedan var det naturligt 
för oss att hjälpa varandra i vardagen. Idag hjälper vi 

Davidhalls-
gruppen
Davidhallsgruppen som blev nya 
medlemmar för en månad sen:

• Butik Fredrik • Shango
• Moccasin AB • Streetlab
• Miss Juniversum AB • Dust
• City Spa Davidshall • Gry
• Popolino Malmö POP AB • Lollopard
• Different Class AB (Tweed)
• Litchie & Peach Shop in shop AB (Baglady)
• HB Dearly Beloved – Clothing and 
  Accessories (Freulein)

kalenDarium
27 maj  seminarium skånska stadskärnor
29 maj  Marknadsgrupp
4 juni  styrelsemöte Cityföreningen
5 juni  föreningsmöte Destinationssamv.
6 juni  firande av sveriges nationaldag
10 juni  Marknadsgrupp
12-15 juni  Quicksilver Bowlrider
13-15 juni  Blomsterfestival
26-29 juni  stadsmarknader i city
31 juli-2 aug  Beach Volley (Stortorget) 
3 sep  styrelsemöte Malmö Citysamverkan
Separat kallelse skickas till berörda!

street Market Malmö

Malmös längsta 
bokbrod

arkitekturens dag

invigningsfest på 
stortorget

Cityakademin
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MalMö 
– den sociala nätverksstaden

the haMsterwheel på MalMö konsthall
The Hamsterwheel (hamsterhjulet/ekorrhjulet) är ett utställningsprojekt initierat av den österrikiske konstnären 
franz West och presenterades ursprungligen på venedigbiennalen 2007. Utställningen omfattar målningar, skulpturer, 
installationer, filmer, textverk med mera av ett trettiotal konstnärer. Utställningen pågår 17 maj -17 septembet.

Initiativtagarna på Konsthallen under 
en välbesökt citypolaraktivitet förra året.



    

missa inte chansen till 
gratis utbildningar!
vill du och dina kollegor ta del av alla kostnadsfria semina-
rier, kurser och workshops som Cityakademin erbjuder de 
närmsta åren? sista möjligheten att ansöka är den 17 juni!
 Er insats i fas ett (under hösten) är att en person från 
ert företag träffas vid två tillfällen om tre timmar och 
inventerar ert behov av kompetensutveckling. Utifrån era 
önskemål och behov räknar vi med att arrangera kurser 
och seminarier under åtminstone år 2009 -2011.
 Dvs – höstens aktiviteter – att göra en kompetensplan 
kräver inte så mycket av er, men kan ge inspiration och 
utbildningar till ett värde av många tusenlappar.
 ansök via mail info@sundresurs.se, fax 040 -30 70 13 
el Helena sund 0708 -299 685

Blomster festivalen 
i pildammsparken
Den 13-15 juni är det dags för ännu en Blomsterfestival i 
vackra Pildammsparken. Blomsterfestivalen är en prunkan-
de och praktfull festival, en oas av blomstrande intryck.
 I år är temat ”den ekologiska trädgården” – ett aktuellt 
och viktigt tema som är tänkt att inspirera alla bloms-
terälskare. som vanligt bjuder festivalen på installationer, 
demonstrationer, försäljning och stämningsskapande musik. 
Tillsammans skapar allt en vacker och intressant miljö, där 
lusten till blommor väcks och fördjupas.

inte bara 
ramadan
Meta Troell från svensk Handel föreläste i maj om invandrares 
konsumtion och vad butiker kan göra för att öka sin försäljning 
till olika grupper. Meta inledde med att säga att det finns stora 
möjligheter för handlare som uppmärksammar andra högtider  
–  Malmö är nästan var tredje person född i utlandet! Köpkraf-
ten hos de utrikesfödda i sverige uppgår till 127 miljarder och i 
skåne 20 miljarder! exempel på olika högtider presenterades:

norooz (persiska nyåret) och newrooz (kurdiskt 
nyår) firas alltid samma dag som vårdagjämningen, dvs  21 mars. 
Det är en icke-religiös högtid som firas av iranier, kurder, uzbeker, 
afghaner med flera. Handlare kan tänka på att de som firar detta 
nyår köper kläder till det nya året, framför allt till barnen, och 
man kan skylta med vackra tyger och finskor. 

raMadan är en högtid som infaller på hösten men som 
inte har samma datum varje år. ramadan, som är en fastemånad, 
avslutas med stort firande som pågår i flera dagar och kallas  

Id-al-Fitr – Lilla Eid. I sitt skyltfönster 
kan man kombinera sina produkter med 
färsk frukt, sötsaker, vackra skålar, fat, tyg 
och papper. Populära färger är klassiskt 
orientaliska som guld, rött, lila och grönt. 
Undvik skyltning som är alltför utmanan-
de eller som för tankar till cigaretter och 
alkohol, skylta t.ex. inte m5ed vinglas.

nästa kinesiska nyår infaller 26 
januari 2009, som är Oxens år (i år är det 
råttans år). nyårets färger är rött och 

guld som står för lycka och välgång. körsbärsblommor är vanliga 
som lyckobringande symboler och kan användas i skyltfönster. 
levande ljus, färgglada lyktor, blommor, fanor eller symboler som 
yin och yang används också till dekorationer. röda kuvert i skylt-
fönstret är en enkel och tydlig symbol för denna helg.

vad Man kan tänka på är att 
20 % av Marknaden...
… nås inte av marknadsföringsinsatser
… har ingen relation till företagens varumärken
… har annat konsumtionsmönster
… har annan inställning till konsumtion

hur kan Man Bredda sin 
Marknad?
• Se över varuutbudet  
•   Erbjud olika förpackningsstorlekar
•   Anställ invandrade
•   Presentera i skyltfönstret vilka språk som talas i butiken (i 

allmänhet finns ju god information om vilka kort som ac-
cepteras)

•   Använd skyltfönstren inför helger
•   Events – provsmakning, dukning, musik, dans
•   Sälj ”mångkulturellt” till svenskar!
•   Erbjud recept och matlagningstips

Beställ Mångkulturella almanackan och Inspirationshäftet på www.
svenskhandel.se

Quiksilver Bowlriders
för tredje året i rad är det återigen dags för 
skateboardtävlingen Quiksilver Bowlriders att 
besöka Malmö, och stapelbäddsparken. Även i 
år genomförs en deltävling i skateboardserien 
och finalen i västra Hamnen. Tävlingarna är 
gratis för allmänheten.
 12-15 juni kommer tävlingsdeltagarna att 
inta stapelbäddsparkens unika skateboardan-
läggning i västra Hamnen. Den 12 juni gör upp 
åkarna upp om deltävlingen inom skateboard-
serien. Mellan den 13-15 juni avgörs finalen, då 
samtliga vinnare av deltävlingar gör upp – och 
förutom äran även tävlar om 35 000 euro.
 - förutsättningarna är goda för att förra 
årets publiksuccé upprepas. Då besökte nästan 
30 000 personer området under tävlings-
helgen, vi hoppas på lika stort intresse i år, 
säger Gunnar ericson, stadsträdgårdsmästare 
i Malmö stad, som är en av dem som ligger 
bakom Malmös unika skatepark.

noterat

soMMarens stora 
arranGeManG
Det kommer det att vara extra mycket folk i 
stan under två stora evenemang i sommar.
 EMG – European Master Games 29/8 -7/9 
– Europas största idrottsfest för deltagare över 
35 år. en multi-sportfest med tävlingar i mer än 
25 olika idrotter och över 100 grenar. Beräknat 
8000 deltagare och 2000 medföljande.
 ESF – European Social Forum 7-21/9 – en 
öppen mötesplats för organisationer, nätverk 
och individer som verkar för ”rättvisa”, håll-
barhet och mot nyliberalismen. Beräknat 10 
000 deltagare.
 för mer info om alla sommarens evene-
mang, se www.malmo.se/evenemang.

internationell marknad till Malmö
Den 26-29 juni besöker marknaden International street Market Malmö. Under de tre dagarna fylls Gustav adolfs torg, 
södra Tullgatan och södergatan av marknadsstånd med allt från delikatesser som italienska oliver, tysk korv och franska 
ostar till holländska tulpaner. 
Det är första året den internationella gatumarknaden är i Malmö. veckan efter besöker marknaden köpenhamn.

enkäten i våras!
en sammanfattning av undersökningen från 
tidigare i år är nu klar. 115 svar fick vi in –  och 
många intressanta synpunkter och önskmål. 
stort tack till alla som medverkade!
 Den kommer att läggas ut på vår hemsida 
under medlemsinfo, där du kan ladda ner den 
som en pdf och läsa om öppettider, saman-
nonsering, marknadsföring och framtidens 
kund!            www.malmocity.se
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Malmös 
längsta 
Bokbord
På långlördagen 31 maj kl 11-16, arrangerar 
vi tillsammans med stadsbiblioteket och 
aBf den populära bok och musikloppisen, 
Malmös längsta Bokbord. Platsen blir som 
vanligt längs kanalen vid södertull. Hyr ett 
bokbord för 80 kr genom att betala in på 
stadsbibliotekets postgiro: 81280-0. 
 Rundan avgår från Södertull – denna dag 
med troll bindande berättare ombord!

Kl 11.30 Jan Sigurd 
Kl 12.30    Bodil Jönsson 
kl 13.30    Bo Hagström 
kl 14.30    katarina Mazetti

kom och mingla med Malmöförfattare och 
bokälskare, och njut av kanalerna längs 
södertull. 

arkitekturens 
dag
söndagen 1 juni är det arkitekturens dag. 
Då bjuds de på intressanta stadsvandringar, 
föredrag och utställningar – bland annat 
arkitekturvandringar i gamla staden och 
i  Västra hamnen – eller varför inte följa 
med på en buss exkursion runt de större 
pågående projekten i Malmö.
för komplett program - kontakta 
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx
 Det blir också premiär för Malmös arkitek-
tursajt –  malmo.se/arkitekturimalmo. Här kan 
du läsa om ett urval av malmöarkitektur.

Sommarscen
12 juni -14 augusti bjuder sommarscen på 
massor av underhållning på 27 olika spelplat-
ser i Malmö. från barnteater och modern 
dans, till internationella världsartister och 
somrig pop, för alla åldrar i en park nära dig.
 Utomhus och gratis hela sommaren för 
familjen med teater, gatucirkus och musik 
kl 10 och 14, konserter, dans och nöje kl 19 
och film kl 22.

    

Missar inte chansen till 
gratis utbildningar!
Vill du och dina kollegor ta del av alla kostnadsfria semina-
rier, kurser och workshops som CityAkademin erbjuder de 
närmsta åren? Sista möjligheten att ansöka är den 17 juni!

ert företag träffas vid två tillfällen om tre timmar och 
inventerar ert behov av kompetensutveckling. Utifrån era 
önskemål och behov räknar vi med att arrangera kurser 
och seminarier under åtminstone år 2009 -2011.

kräver inte så mycket av er, men kan ge inspiration och 
utbildningar till ett värde av många tusenlappar.
 Ansök via mail info@sundresurs.se, fax 040 -30 70 13 
el Helena Sund 0708 -299 685

Blomster festivalen 
i Pildammsparken
Den 13-15 juni är det dags för ännu en Blomsterfestival i 
vackra Pildammsparken. Blomsterfestivalen är en prunkan-
de och praktfull festival, en oas av blomstrande intryck.

och viktigt tema som är tänkt att inspirera alla bloms-
terälskare. Som vanligt bjuder festivalen på installationer, 
demonstrationer, försäljning och stämningsskapande musik. 
Tillsammans skapar allt en vacker och intressant miljö, där 
lusten till blommor väcks och fördjupas.

Inte bara 
Ramadan
Meta Troell från Svensk Handel föreläste i maj om invandrares 
konsumtion och vad butiker kan göra för att öka sin försäljning 
till olika grupper. Meta inledde med att säga att det finns stora 
möjligheter för handlare som uppmärksammar andra högtider  

-
ten hos de utrikesfödda i Sverige uppgår till 127 miljarder och i 
Skåne 20 miljarder! Exempel på olika högtider presenterades:

NOROOZ  NEWROOZ
nyår) firas alltid samma dag som vårdagjämningen, dvs  21 mars. 
Det är en icke-religiös högtid som firas av iranier, kurder, uzbeker, 
afghaner med flera. Handlare kan tänka på att de som firar detta 
nyår köper kläder till det nya året, framför allt till barnen, och 
man kan skylta med vackra tyger och finskor. 

RAMADAN är en högtid som infaller på hösten men som 
inte har samma datum varje år. Ramadan, som är en fastemånad, 
avslutas med stort firande som pågår i flera dagar och kallas  

kan man kombinera sina produkter med 
färsk frukt, sötsaker, vackra skålar, fat, tyg 
och papper. Populära färger är klassiskt 
orientaliska som guld, rött, lila och grönt. 
Undvik skyltning som är alltför utmanan-
de eller som för tankar till cigaretter och 
alkohol, skylta t.ex. inte m5ed vinglas.

Nästa KINESISKA NYÅR infaller 26 

Råttans år). Nyårets färger är rött och 
guld som står för lycka och välgång. Körsbärsblommor är vanliga 
som lyckobringande symboler och kan användas i skyltfönster. 
Levande ljus, färgglada lyktor, blommor, fanor eller symboler som 
yin och yang används också till dekorationer. Röda kuvert i skylt-
fönstret är en enkel och tydlig symbol för denna helg.

VAD MAN KAN TÄNKA PÅ ÄR ATT 
20 % AV MARKNADEN...
… nås inte av marknadsföringsinsatser
… har ingen relation till företagens varumärken
… har annat konsumtionsmönster
… har annan inställning till konsumtion

HUR KAN MAN BREDDA SIN 
MARKNAD?

allmänhet finns ju god information om vilka kort som ac-
cepteras)

Beställ Mångkulturella almanackan och Inspirationshäftet på www.
svenskhandel.se

QUIKSILVER BOWLRIDERS
För tredje året i rad är det återigen dags för 
skateboardtävlingen Quiksilver Bowlriders att 
besöka Malmö, och Stapelbäddsparken. Även i 
år genomförs en deltävling i skateboardserien 
och finalen i Västra Hamnen. Tävlingarna är 
gratis för allmänheten.
 12-15 juni kommer tävlingsdeltagarna att 
inta Stapelbäddsparkens unika skateboardan-
läggning i Västra Hamnen. Den 12 juni gör upp 
åkarna upp om deltävlingen inom skateboard-
serien. Mellan den 13-15 juni avgörs finalen, då 

förutom äran även tävlar om 35 000 euro.
 - Förutsättningarna är goda för att förra 
årets publiksuccé upprepas. Då besökte nästan 
30 000 personer området under tävlings-
helgen, vi hoppas på lika stort intresse i år, 
säger Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare 
i Malmö stad, som är en av dem som ligger 
bakom Malmös unika skatepark.

NOTERAT

SOMMARENS STORA 
ARRANGEMANG
Det kommer det att vara extra mycket folk i 
stan under två stora evenemang i sommar.

35 år. En multi-sportfest med tävlingar i mer än 
25 olika idrotter och över 100 grenar. Beräknat 
8000 deltagare och 2000 medföljande.

öppen mötesplats för organisationer, nätverk 
och individer som verkar för ”rättvisa”, håll-
barhet och mot nyliberalismen. Beräknat 10 
000 deltagare.
 För mer info om alla sommarens evene-
mang, se www.malmo.se/evenemang.

Internationell marknad till Malmö
Den 26-29 juni besöker marknaden International Street Market Malmö. Under de tre dagarna fylls Gustav Adolfs torg, 
Södra Tullgatan och Södergatan av marknadsstånd med allt från delikatesser som italienska oliver, tysk korv och franska 
ostar till holländska tulpaner. 
Det är första året den internationella gatumarknaden är i Malmö. Veckan efter besöker marknaden Köpenhamn.

ENKÄTEN I VÅRAS!
En sammanfattning av undersökningen från 

många intressanta synpunkter och önskmål. 
Stort tack till alla som medverkade!
 Den kommer att läggas ut på vår hemsida 
under medlemsinfo, där du kan ladda ner den 
som en pdf och läsa om öppettider, saman-
nonsering, marknadsföring och framtidens 
kund!            www.malmocity.se
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Malmös 
längsta 
Bokbord
På långlördagen 31 maj kl 11-16, arrangerar 
vi tillsammans med Stadsbiblioteket och 
ABF den populära bok och musikloppisen, 
Malmös längsta Bokbord. Platsen blir som 
vanligt längs kanalen vid Södertull. Hyr ett 
bokbord för 80 kr genom att betala in på 
Stadsbibliotekets postgiro: 81280-0. 

med troll bindande berättare ombord!

Kl 13.30    Bo Hagström 
Kl 14.30    Katarina Mazetti

Kom och mingla med Malmöförfattare och 
bokälskare, och njut av kanalerna längs 
Södertull. 

Arkitekturens 
dag
Söndagen 1 juni är det Arkitekturens dag. 
Då bjuds de på intressanta stadsvandringar, 

arkitekturvandringar i gamla staden och 

med på en buss exkursion runt de större 
pågående projekten i Malmö.
För komplett program - kontakta 
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx
 Det blir också premiär för Malmös arkitek-

du läsa om ett urval av malmöarkitektur.

Energifylld 
invigningsfest på 
Stortorget
Tisdag den 3 juni inviger Hans Majestät Konungen Lillgrund 
vindkraftpark ute till havs i Öresund.
 På Stortorget visar Vattenfall invigningen på storbilds-
skärm och bjuder alla på glassfest. Och dagen till ära upp-
träder även en rad duktiga artister. Konferencier Ellinor 
Persson håller i programmet från kl. 10.00 till kl. 19.00, som 
riktar sig till såväl barn som vuxna. 
 Musik, underhållning mixas med publikaktiviteter och 
intervju av näringslivsminister Maud Olofsson. 
Arrangör: Vattenfall. 
Läs mer på www.vattenfall.se/lillgrund 
eller se www.malmocity.se

Sommarscen
12 juni -14 augusti bjuder Sommarscen på 
massor av underhållning på 27 olika spelplat-
ser i Malmö. Från barnteater och modern 
dans, till internationella världsartister och 
somrig pop, för alla åldrar i en park nära dig.
 Utomhus och gratis hela sommaren för 
familjen med teater, gatucirkus och musik 
kl 10 och 14, konserter, dans och nöje kl 19 
och film kl 22.


