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Lysande ledare
 foto Peter Kroon

Hon är blott 27 år gammal men den första någonsin att bli dub-
belt prisad på Malmö näringslivsgala. Vårt Malmö har träffat Bel-
la Malekian, kvinnan bakom Malmö dansakademi.  8–9 



2 • mars 2016 mars 2016 • 3

Redaktör
Åsa Lempert  
Giv Akt Skåne
info.malmo@givakt.se

Ansvarig utgivare
Anders Mellberg
kommunikationsdirektör
tel  040-34 10 00, anders.mellberg@malmo.se

Annonser 
Agri Marketing 
Louise Andersson
tel  0703309296,  
louise.andersson@agri-marketing.se

Malmökalendern
Elisabet Stjernborg   
040-34 12 00, evenemang@malmo.se

Korrektur
Annelis Dahlqvist
tel  070-526 23 24, a_dahlqvist@telia.com

Utebliven tidning
Kontakta 
Tidningsbärarna
tel  010-498 20 00

Upplaga 160 000 ex
ISSN: 1404-7330

j www.malmo.se/vartmalmo

Förebilderna 
gör oss starka

Det finns så många 
duktiga, inspirerande, 
drivna personer. Och 
det superviktiga som 
de gör, förutom stordå-
den som den egna drif-
ten driver dem till, är 

att inspirera. De visar att ing-
enting är omöjligt, att man 
med vilja, målsättning och en 
rejäl portion jävlaranamma 
faktiskt har en chans att 
komma dit man vill. Zlatan 
är ett exempel, Bella Male-
kian ett annat. 

Bella är den unga tjejen på 
tidningens omslag, som trots 
sin ringa ålder hunnit med 
allt möjligt och nyligen prisa-
des på Malmö näringslivsgala 
– med två priser, något ingen 
tidigare fått samtidigt. På si-
dorna 8–9 kan du läsa hennes 
historia. (Bli nu inte avund-
sjuk, bli inspirerad!)

Våren är här och som efter alla 
vintrar hjärtligt välkommen. 
En trevlig sak man kan göra i 
vårsolen är att spana in några 
av Malmös offentliga konst-
verk. I den nyligen släppta 
Malmö konstguide återfinns 
359 av dessa. På mittuppsla-
get låter vi en av författarna, 
Gunnar Ericson, guida oss till 
några av guldkornen. 

Trevlig läsning!

m
ar

s

PS. Vill du ha koll på vad 
som händer i Malmö? Följ 
Malmö stad på Facebook. 
 j facebook.com/malmostad

Åsa Lempert 
redaktör, Vårt Malmö 
j info.malmo@givakt.se

populäraste 
initiativen10

Så många stöd har varje Malmö initiativ  
fått. j malmo.se/initiativet 
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Renovering av 
Beijers Parks Café

En vegetarisk dag 
i veckan

Tillåt äldre syskon 
att vara upp till 30 
timmar på dagis 

Klättervägg inne 
i Södervärns  
vattentorn

Ombyggnation 
av Annetorps
vägen

Malmö kommun 
en TTIP och Ceta 
fri zon?

Samordnare för 
ensamkomman
de flyktingbarn

Sammanslagning 
KroksbäckDjupadal

Restaurera plask
dammen på Ells
torp

Inför 30 km/h  
i hela innerstan

Smalna inte av Annetorps
vägen. Behåll bredden och 
låt bilarna köra i 50 hela vä
gen. Det tycker Henric Ha
genborn som kört där i 
många år. 

– En avsmalning gör bara 
att det redan tunga trafiklä
get blir ännu värre, säger 
han med anledning av den 
aktuella ombyggnaden. 

Däremot skulle Henric Hagen-
born gärna se att cykelbanan 
mellan Bispgatan och Sunnan-
väg förbättrades och att en en-
kel cykel- och gångbro byggs 
över till Victoria Park-sidan. 

Själv har han färdats längs 
Annetorpsvägen hela sitt liv. 
Under uppväxten i Djupadal 
cyklade han längs vägen för att 
komma till hockeyträningen el-
ler skjutsades dit i bil. 

Positivt med fler bostäder
Nu bor Henric Hagenborn nära 
Limhamns torg och kör nästan 
dagligen Annetorpsvägen mot 
Svågertorp. Själva anledningen 
till att vägen byggs om är han 
positiv till. 

– Det är jättekul att det byggs 
fler bostäder i bland annat Lim-

hamns sjöstad. Att det flyttar dit 
folk är bara bra. 

Planen för Annetorpsvägen är 
att de 800 meterna mellan Sun-
nanväg och Limhamnsgårdens 
allé blir smalare. Vägen är drygt 
10 meter bred och ska bli 6,5 me-
ter. 40 kilometer i timmen ska 
också i fortsättningen vara högs-
ta tillåtna hastighet. Vid sidan 
om vägen ska bland annat en 
gångbana byggas. 

Sämre i rusningstid
Korsningen mellan Annetorps-
vägen och Sunnanväg förses 
med trafiksignaler och kors-
ningen med Limhamnsgårdens 
allé blir till rondell. 

Henric Hagenborn tror att 
den mycket täta trafiken kom-
mer att flyta ännu sämre i fram-
tiden. 

– Vid rusningstid på morgo-
nen och sen eftermiddag är det 
redan nu tungt trafikerat med 

köbildning. Problemen kommer 
bara att öka. 

Bred väg ger ökad hastighet
Från Malmö stad menar man att 
de cirka tio meternas bredd på 
Annetorpsvägen gör att bilister 
lätt kör för fort.

– Många håller inte hastig-
hetsgränsen på 40 eftersom 
bredden signalerar att man kan 
köra fortare, säger ingenjör 
Hampus Wallin på Malmö stads 
gatukontor.

Idag är det svårt för fotgänga-
re och cyklister att korsa och 
komma ut på Annetorpsvägen 
och bilister från sidogatorna har 
svårt att ta sig ut.

– Genom en rondell blir det 
lättare för både gående och bilis-
ter att komma ut. Trafiken flyter 
smidigare och blir mer tidseffek-
tiv. Dessutom höjer den hastig-
hetsdämpande effekten trafiksä-
kerheten. Varje väg som anslu-

ter till rondellen får gupp och 
övergångsställe, säger Hampus 
Wallin. 

Trafiksignalerna i korsningen 
med Sunnanväg har främst en 
positiv inverkan på trafiksäker-
heten, inte hastigheten. 

– Den korsningen är mindre 
och har inte plats till en rondell. 

I korsningen Stora Högestens-
gatan och Ringugnsgatan satsas 
också på att höja säkerheten och 
dämpa bilisternas fart.

– Där byggs ett övergångsstäl-
le med gupp för bilarna. 

 NINA EGGERTH

… av Annetorpsvägen heter Malmöiniti
ativet som Henric Hagenborn har skapat 
på malmo.se/initiativet, där alla Malmö
bor har rätt att komma med förslag och 
synpunkter som gäller Malmö. Man kan 
registrera ett eget initiativ eller diskutera 
och stödja andras. Får ett initiativ hundra 
personers stöd eller fler, går frågan vidare 
till berörd nämnd där politikerna tar ställ
ning till det.  

I Vårt Malmö tar vi upp intressanta 
Malmöinitiativ. Ta chansen att påverka!  
 j www.malmo.se/paverka
 j facebook.se/malmoinitiativet 

j Ombyggnation

Just nu byggs Annetorpsvägen om och blir smalare än tidigare för att öka trafiksäkerheten. Henric Hagen-
born ser inte fördelarna med förändringen utan tror att den kommer att leda till fler bilköer. foto Peter Kroon

  j Malmöinitiativet 
 

”Bygg inte om Annetorpsvägen”

2016

Vid rusningstid på morgo-
nen och sen eftermiddag är 
det redan nu tungt trafi-
kerat med köbildning. Kända ansikten är nyckeln 

till en trygg och fungerande 
verksamhet i förskolan. Ge
nom ett bemanningsteam 
med fast personal som ersät
ter vid frånvaro blir det bätt
re både för barnen och per
sonalen. 

– Det gör stor skillnad att 
det kommer välbekanta per
soner till barngruppen. 
Dessutom är de erfarna och 
kan gå direkt in i arbetet, sä
ger förskolechefen Åsa 
Olofsson. 

På uppdrag av utbildningschef 
Elsa Mattia startades ett beman-
ningsteam på försök hösten 
2014 i ett av stadens åtta utbild-
ningsområden och blev en per-
manent del av förskoleverksam-
heten den första januari förra 
året. Nu startar verksamheten i 
de övriga sju områdena. Senast 
till sommaren ska de nya tea-
men ha börjat byggas upp. 

– Tanken med bemannings-

Välkända ansikten gör 
förskolebarnen tryggare
Nu ska bemanningsteamen i Malmö bli fler
text Nina Eggerth 
foto Peter Kroon

team är att säkra barnens an-
knytning genom att de möter 
bekanta personer när ordinarie 
personal är borta. För persona-
len är det en trygghet att känna 
vikarierna, som kan rutiner och 
klarar att arbeta självständigt, 
säger Åsa Olofsson, som är chef 
för teamet som finns i område B 
som omfattar delar av Rosen-
gård, Husie, gamla Fosie och Sö-
derkulla. 

Till bemanningsteamet i om-
råde B hör 34 förskolor. Nästan 
alla de 35 barnskötarna i teamet 
är tillsvidareanställda på heltid 

och varje person jobbar på upp 
till 17 avdelningar. 

Roligt och utvecklande
En av barnskötarna är Dajana 
Kukuljac som har sex års erfa-
renhet i yrket. Hon valde att slu-
ta sin anställning på en förskola 
för att börja i teamet. 

– Jag kände att jag behövde 
förändring. Man lär sig mycket 
nytt när man går runt och får er-
farenheter från olika förskolor. 
Det är roligt. Jag ser mig inte 
som en vikarie utan som en or-
dinarie som arbetar på flera stäl-
len, säger Dajana Kukuljac. 

Andra fördelar med ett be-
manningsteam är att dess perso-
nal kan arbeta nära läroplanen, 
något som tidigare inte fungera-
de särskilt bra med olika vika-
rier som kom och gick. 

– Vi som arbetar i teamet an-
vänder läroplanen varje dag i ar-
betet och har också möten om 
läroplanen. Eftersom jag åter-
vänder till samma förskolor kan 

jag ha koll på till exempel vilka 
projekt de arbetar med, fortsät-
ter Dajana Kukuljac. 

Lär sig teckna
En annan fördel med att ha en 
fast grupp vikarier är att man 
kan ha regelbundna arbetsplats-
träffar och även ge utbildning i 
TAKK, en särskild teckenkom-
munikation som innehåller 
grundläggande tecken till bar-
nen som stöd för språket. 

– Barnen använder också 
tecknen mellan sig på grund av 
att de har olika modersmål, be-
rättar Åsa Olofsson. 

Varje anställd i teamet har en 
väska med material och littera-
tur som byts ut efterhand. Böck-
erna har valts ut av språkutveck-
lare i område B:s utvecklings-
team. 

– I teamet ingår också perso-
ner som har jobbat som moders-
målstränare och kan bidra med 
utmaningar och stöd på olika 
språk. 

Åsa Olofsson, 
förskolechef 
och chef för 
bemannings-
teamet i områ-
de B. 

”Jag arbetar på fem olika förskolor där jag har lärt känna barn och personal. Jag ser mig inte som en vikarie utan som en ordinarie som arbetar på flera ställen”, säger Dajana  
Kukuljac, barnskötare i bemanningsteamet. Här hjälper hon Naida och Edna på Sånglärkans förskola.
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 E
va Ahlgren är direktör för förvaltningen med det 
förmodligen längsta namnet och bredaste uppdra-
get: arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen. Fokus är utbildning och arbe-
te med kvalitet för en starkt växande befolkning 

med många unga vuxna. De barn och unga som går i 
grundskolan idag, kommer snart till gymnasiet, samtidigt 
som höstens flyktingström har ökat trycket på SFI-utbild-
ningarna.

– Vi ska klara att växa i en kostym som ständigt föränd-
ras, sammanfattar Eva Ahlgren sina och medarbetarnas ut-
maningar idag och i framtiden.

Ett steg närmare gymnasiet
Vi träffar Eva Ahlgren på Värnhemsskolan som förutom 
flera nationella gymnasieprogram också har språkintro-
duktion för unga mellan 15 och 20 år. Slutmålet för dessa 
elever är godkända grundskolebetyg och ett steg närmare 
en gymnasieutbildning – precis som för alla andra unga i 
Malmö. I ett av klassrummen sitter 15 elever som redan 
kommit en bit på vägen och ett nytt språk flödar som ett 
rinnande vatten ur de flesta. På schemat står jämställdhet 
och ungdomarna diskuterar och argumenterar i mindre 
grupper.

Alla är överens om att studier är vägen mot en ny fram-
tid och de upplever att lärare och samhället i stort kämpar 
för dem och deras framtid.

Fler unga i gymnasieskolan
Med flyktingströmmen i höstas kom ett par hundra fler 
unga som inte fanns med i planeringen för språkintroduk-

tionen. Men resurserna finns i den flexibla organisationen 
och alla ungdomar som har rätt till introduktionsundervis-
ning har fått det inom lagstadgad tid under förra hösten 
och i vår.

– Vi har en väl fungerande organisation för att ge de här 
ungdomarna rätt start i Sverige, säger Eva Ahlgren.

Gymnasieskolans värld är en omväxlande värld. Ål-
derskategorin 16–19 år växer i det unga Malmö, samtidigt 
som det är svårt att förutse trender i ungas val: Vilka pro-
gram har störst attraktionskraft i år? Ska pendeln svänga åt 
teoretiska program eller ska de praktiska få ett uppsving?

– Vårt uppdrag är att se till att det finns en gymnasiesko-
la, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser som ska-
par goda möjligheter för ungas och vuxnas väg in i arbetsli-

vet, säger Eva Ahlgren. Men gymnasievärlden är föränder-
lig och vi måste ha en flexibel verksamhet för att kunna ge 
alla unga en gymnasieutbildning med hög kvalitet.

– En del av utmaningarna ligger längre fram i tiden, som 
till exempel att vi från 2020 ser att antalet unga i ålders-
gruppen 16–19 år börjar öka och då ska vi rätta skolan efter 
det. Men vi är glada åt ökningen, det är de här ungdomarna 
som ska ut i arbetslivet och sedan förhoppningsvis stanna i 
Malmö och bidra till stadens fortsatta utveckling.

Svårbedömt behov av SFI
SFI*-utbildningen är den del av Eva Ahlgrens verksamhet 
som står för de största utmaningarna. Vuxna personer som 
fått sitt uppehållstillstånd och en kommunplacering har 
laglig rätt till utbildning i svenska inom tre månader.

– Det klarar vi inte idag och har 1 200 personer i kö. Det 
handlar till stor del om våra möjligheter att rekrytera behö-
riga lärare med rätt kompetens, och den utmaningen delar 
vi med hela skolvärlden, konstaterar Eva Ahlgren.

– Vi försöker självklart planera framåt men kan bara an-
ta hur det kommer att se ut från hösten och framåt. Det är 
många faktorer som påverkar – hur många som får en 
kommunplacering här och som stannar och i vilken takt 
Migrationsverket hinner handlägga asylärenden.

Bred samverkan mot målet
Den gymnasiala vuxenutbildningen har ett nära samarbete 
med arbetsmarknaden, en förutsättning för att kunna möta 
behoven på framtidens arbetsmarknad. Att främst vuxen-
utbildning och SFI finns under samma paraply som arbets-
marknadsinsatserna, är A och O för ett lyckat resultat.

– Vårt mål är att människor ska komma ut på en arbets-
marknad och hitta vägen till självförsörjning och då är 
samverkan och individanpassning de viktigaste verktygen, 
avslutar Eva Ahlgren.

text Camilla Westemar 
foto Peter Kroon

För ungdomarna i en av Värnhemsskolans språkintroduktionsklasser är en gymnasieutbildning och en ny framtid i Sverige målet. Förvaltningsdirektör Eva Ahlgren får höra deras 
berättelser och framtidsdrömmar och de målmedvetna ungdomarna är överens om att studier och språk är de viktigaste verktygen.

Arbetsmarknads-, gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvalt-
ningen ansvarar för den kommu
nala gymnasieutbildningen, gym
nasiesärskola/särvux, kommunal 
vuxenutbildning samt arbets
marknadspolitiska åtgärder inom 
JobbMalmö.

Det finns tolv gymnasieskolor 
med cirka 6 800 elever. Det finns 
18 olika nationella program. 

Komvux finns dels på en sär
skild komvuxenhet, dels integre
rad på gymnasieskolorna och er
bjuder utbildning på både grund
skole och gymnasienivå.

JobbMalmö är en verksamhet 
för arbetsmarknadspolitiska åt
gärder inom Malmö stad.

Enheten PraktikMalmö har i 
uppdrag att ge Malmöbor chans 
att utvecklas genom praktikplat
ser, för att komma närmare ar
betsmarknaden.

Förvaltningen har fått 31 miljo
ner i extra anslag av kommunsty
relsen från tilläggsbudgeten och 
ökade statsbidrag täcker en del av 
de ökade kostnaderna. I övrigt 
görs en del omprioriteringar mel
lan verksamheterna under 2016.

f  Fakta

Direktör med  
snårigt uppdrag

I förra numret av Vårt Malmö tittade vi närmare på grundskolans 
utmaningar. Men även gymnasieskolan och SFI*-utbildningarna 
har en tuff puckel att ta sig an. ”Vi ska klara att växa i en kostym 
som ständigt förändras”, säger Eva Ahlgren, förvaltningsdirektör.

Vårt uppdrag är att … skapa 
goda möjligheter för  
ungas och vuxnas väg in  
i arbetslivet.

… är en förkort-
ning av Svenska för 
invandrare.

*  SFI



6 • mars 2016 mars 2016 • 7

De väljer fotbollen framför en   natt på stan
Fotboll med likasinnade i 
stället för att hänga på stan. 
Det kan vara ett effektivt 
sätt att öka engagemanget 
för unga vuxna. I Malmö 
har man spelat nattfotboll i 
ett par års tid och nu utökas 
verksamheten till fler hallar.

– Jag skulle gärna vilja 
sprida nattfotbollen till and 
ra städer också, säger initia
tivtagaren Liridon Kaludra.

Klockan är drygt tio på kvällen 
en regnig lördag i mars när Vårt 
Malmö tar sig till Malmö tennis-
hall vid Triangeln. De flesta som 
är ute en sådan här kväll har nå-
gon restaurang, bar eller natt-
klubb som mål, men inte de 
runt tjugo unga män i tjugoårs-
åldern som samlats inne i hal-
len.

Sedan ett par år tillbaka har 
de träffats i stort sett varje fredag 

varit med på nattfotbollen i två 
år. De är väldigt tacksamma för 
att de får använda hallen och 
väldigt måna om att sköta all-
ting snyggt och korrekt.

j Vad hade ni gjort om ni inte 
varit här?
– Jag vet inte. Förmodligen hade 
vi slösat bort tiden på något 
onödigt, säger Joseph Faour.

– Att vara här är viktigt för 
oss socialt. Vi snackar om allt – 
hur veckan har varit och hur li-
vet ser ut, konstaterar Robel An-
de Johannes.

Faktum är att liknande pro-
jekt i andra städer visar på kraf-
tigt minskade antal brott på 
grund av fotbollen. I ett av Lin-
köpings mest segregerade områ-
den kan man se att brottslighe-
ten sjunkit med 49 procent på 
lördagskvällar sedan nattfotbol-
len började. Malmö stad har utö-

kat verksamheten till att gälla 
även i Rosengårds sporthall och 
i Lindängens sporthall.

– Vår tanke från början hade 
inget med statistik och brottslig-
het att göra, utan vi vill bara er-
bjuda en alternativ fritid – speci-
ellt under tider då anläggningar-
na står tomma, säger Rebecka 
Olofsson som är enhetschef på 
fritidsförvaltningen.

Stöd från Spontan i stan
Spontan i stan heter bidragsfor-
men som bekostar aktiviterna. 
Under 2015 kom det in 47 ansök-
ningar, men hittills under 2016 
har det redan kommit in 50.

– Eftersom vi har en begrän-
sad budget och det redan inkom-
mit så pass många ansökningar 
så kan vi inte ge pengar till alla. 
Just nu handplockar vi de som vi 
tror kan driva en bra verksam-
het, gärna i områden där före-

ningsaktiviteten är låg. Spontan  
i stan-bidraget riktar sig till de 
som inte är föreningsaktiva men 
som ändå vill utöva någon form 
av aktivitet. Det blir som en slags 
organiserad spontanidrott som vi 
gärna vill stödja, säger Rebecka 
Olofsson.

text Anders Behrmann 
foto Peter Kroon

– Invigningen av Malmö by 
bike är den 14 maj. I den förs-
ta etappen blir det 50 statio-
ner med totalt 500 cyklar i de 
centrala delarna av Malmö. 
2019 kommer systemet att 
vara utbyggt till 100 stationer 
och 1 000 cyklar.

j Hur kommer det att 
fungera? 
– Man köper ett abonnemang, 
24 timmar, 72 timmar eller 
365 dagars-abonnemang. De 
kortare kan även köpas på 
tolv betalstationer som finns 
runtom i stan. Man kan häm-
ta sin cykel och lämna den i 
vilken station som helst. Man 
får cykla högst en timme åt 
gången, sen måste man parke-
ra cykeln i närmaste station 
där man kan hyra om cykeln 
om man vill fortsätta sin resa. 

j Hur hittar man närmas
te station när man är ute 
och cyklar?
– Den kan man hitta med 
hjälp av appen Malmö by bi-
ke eller på hemsidan malmo-
bybike.se (som öppnar i mit-
ten av april).

j Varför satsar staden på 
det här?
– För att nå våra klimatmål 
och göra det lättare att ta sig 
runt i stan på ett miljövänligt 
sätt. Man kan se det som en 
förlängning av kollektivtrafi-
ken. Det är ju redan många 
som cyklar i Malmö, men vi 
vill att det ska bli ännu fler.

j Stämmer det att avtalet 
för cyklarna underkänts?
– Själva avtalet är inte under-
känt. Det som hänt är att för-
valtningsrätten sagt att fel 
person undertecknade ett be-
slut. Det kommer vi att rätta 
till när ärendet tas upp i tek-
niska nämnden den 30 mars. 

f  Fakta

Mer information, karta med statio
ner med mera finns på 

j malmo.se/hyrcyklar

När får vi 
hyrcyklar?

t  Hallå där …

… Henrik Guneé, biträdande 
projektledare för det nya hyr
cykelsystemet Malmö by bike. 

I gröna ställ i stan från 14 maj.

och lördag kväll för att spela fot-
boll. Det här är deras häng, deras 
sociala umgänge där man snack-
ar om favoritlaget i Champions 
League och om de senaste pry-
larna från Nike eller Adidas.

Började på Zlatan court
– Från början var vi tio, elva per-
soner som spelade på Zlatan 
court i Rosengård, berättar Liri-
don Kaludra.

– Men jag tänkte att man 
skulle kunna få ihop ännu mer 
folk om det gick att organisera 
bättre och hitta en bättre lokal. 
Så jag kollade först med IFK 
Malmö och sen kontaktade jag 
fritidsförvaltningen.

Tjänstemännen gillade idén 

och fixade fram lokal och peng-
ar till arvode och material.

– Ungdomar behöver engage-
ras – speciellt på kvällar. Därför 
är det viktigt att vi gör det här. 
Nu har vi precis fått klart att vi 
får köra här inne hela året, det 
vill säga även på sommaren, sä-
ger Liridon Kaludra.

50 personer fram till 02
Kvällen innan var det fullprop-
pat i hallen. Runt femtio perso-
ner dök upp då och spelade fot-
boll fram till klockan 02 på nat-
ten. Många har redan färdiga 
femmannalag, andra sätts ihop 
lite spontant efter vad som be-
hövs. Varje match är golden go-
al, det vill säga första målet av-

gör. Det vinnande laget får stan-
na kvar på banan.

– Men vi har en gräns på fem 
minuter per match, annars kan 
det bli alldeles för lång väntetid 
om det är så mycket folk som 
det var igår, säger Liridon Kalud-
ra.

Respekt och teknik
Stämningen i hallen är skönt av-
slappnad. De som är på plats 
den här lördagskvällen är alla 
”stammisar” och har varit med  
i flera år. Spelet är respektfullt 
och ibland förvånansvärt tek-
niskt.

– Några spelar i vanliga före-
ningar också, men jag skulle 
önska att jag kunde få fler av kil-
larna här att spela i klubblag, sä-
ger Liridon Kaludra.

Joseph Faour och Robel Ande 
Johannes är båda 21 år gamla, 
kompisar med Liridon och har 

Ungdomar behöver engageras 
– speciellt på kvällar.

Alla aktiviteterna är kostnadsfria och 
man behöver inte föranmäla sig.

FOTBOLL i Rosengårds sporthall.
Fredag 22–24 och lördag 20–22. För 13–
18 år.  Drivs i samarbete med FC Rosen
gård.

FOTBOLL i Malmö tennishall
Fredag och lördag 22–02. Alla åldrar.
Drivs i samarbete med Malmö City FC 
och IFK Malmö.

FOTBOLL i Lindängens sporthall
Fredag och lördag 22–24. För 15–25 år.
Drivs i samarbete med LB07 och Good 
Sport.

DANS Siesta Friday i Föreningarnas 
hus, Ystadvägen. Fredag 18–22. Street 
och orientalisk dans. Bara tjejer.
Drivs av Aktiv ungdom. 

f  Nattidrott i Malmö

Joseph Faour har spelat nattfotboll i drygt två år. För honom och rumskompisen Robel Ande      Johannes är det absolut en av veckans höjdpunkter där de kan ha kul, hänga med vänner, snacka lite skit och bara må bra.

Liridon Kaludra drog igång nattfotbollen på Zlatan court och fick genom kontakter på 
fritidsförvaltningen tag på lediga tider i Malmö tennishall.

Mohamed Bekar (till höger)  är 20 år och en av stammisarna på nattfotbollen.
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 27 
år gammal blev Bella Male-
kian den första någonsin att ta 
hem två priser på Malmö nä-
ringslivsgala. Och det är lätt 
att förstå varför Malmö dans-

akademi har blivit Skånes största dansskola med 
1 200 elever, 75 kurser varje vecka och 25 lärare. 
Bella Malekian, grundare och vd, har en energi 
som smittar av sig och bjuder in till glädje och ge-
menskap.

Men hon har vandrat en lång väg – trots att hon 
inte ens har fyllt 30.

– Jag startade dansskolan redan när jag var fem-
ton år gammal. Och folk hade så mycket synpunk-
ter på det: ”Det går inte”, ”Inte kan en femtonåring 
driva en sådan grej”. Men jag var helt säker på mig 
själv, berättar Bella Malekian när Vårt Malmö får 
en pratstund i en för stunden tom soffa i receptio-
nen.

Dansen har funnits i hennes liv sedan hon var 
två år. I tonåren fick hon börjar hoppa in som vi-
karie på olika dansskolor. När hon sen märkte att 
hon blev mer poppis hos eleverna än de ordinarie 
lärare föddes tankarna om att starta eget.

– Jag tänkte att ”jag kan ju göra detta själv” och 
började hyra in mig i olika lokaler i stan. Det kun-
de vara på flera olika ställen samma kväll, så jag 
släpade runt på en gigantisk stereoanläggning på 
bussen tvärs över halva Malmö.

Utan lån eller bidrag
Så småningom hyrde Bella in sig på en annan 
dansskola i Malmö innan hon hittade sina egna 
lokaler i Sofielund och skapade det som idag är 
Malmö dansakademi. En röd tråd i hela processen 
har varit ”Jag kan själv” – och det är också detta 
som Bella Malekian är mest stolt över:

– Jag har byggt allt det här själv från grunden – 
utan att låna pengar eller ta emot bidrag. Jag är 
väldigt envis och vill göra allt själv på mina egna 
villkor.

Men det har inte alltid varit lätt:
– Det har gått fel på alla sätt som det kan gå fel 

när man bygger upp en sådan här verksamhet. Det 
har verkligen inte varit en dans på rosor, men jag 
låter det inte hindra mig. 

– Det är också en sak som jag lär ut på mina lek-
tioner: att inte ge upp. Ibland möter man elever 

som inte tror att de kan lära sig ett danssteg eller 
en koreografi. De ger upp. Då kan jag låta danslek-
tionen bli mer av en livsstilscoachning och jag 
pratar om hur man kan programmera sig själv att 
klara av saker. Flera gånger har jag känt hur stäm-
ningen i hela rummet ändras när eleverna förstår.

Ung, kvinna och invandrarbakgrund
Bella Malekian har egentligen alla normer emot 
sig för att lyckas som företagare. Hon är kvinna, 
hon är ung och hon har invandrarbakgrund – för-
utsättningar som oftast sätter stopp men som hon 
istället använder som sporre.

– Jag vill inte falla in i mallen och jag älskar att 
bryta mot normerna. Om folk tycker det är för 
mycket med rosa och gul pastell på dansskolans 
hemsida så målar jag hela dansstudion i rosa och 
gul pastell.

Bella Malekian brinner för minoriteter och kän-
ner ett ansvar för att ta in minoritetsgrupper i 
verksamheten. Dansskolan skänker ofta pengar 
till välgörenhet och erbjuder flyktingar att kom-
ma och dansa gratis.

– Jag har funderat på om det egentligen är så 
rättvist. Ska man inte bjuda alla utsatta att dansa 
gratis då? Men man måste börja någonstans.

Ett andra hem för många
Bellas sköna personlighet har smittat av sig på 
eleverna och de andra lärarna på Malmö dansaka-
demi. När det är dags att stänga på kvällarna sitter 
det alltid elever kvar i sofforna och hänger – oftast 
unga tjejer vars liv kretsar kring dansskolan.

– Jag brukar säga att det här är deras andra hem, 
men då rättar de mig och säger att det här är deras 
första hem, skrattar Bella Malekian.

Stärkt av framgången har hon skapat nya pla-
ner: dansskolor ska öppnas i Lund och Helsing-
borg och det finns planer på att dra igång CSN- 
berättigade dansutbildningar med fokus på mång-
sidighet.

– Och studioägare. Det finns ingenstans någon 
utbildning för hur man driver en dansstudio och 
det går inte att jämföra med vanligt företagande.

– Så nu letar jag efter rätt personer att driva de 
här sakerna tillsammans med. Det finns ingen po-
äng att expandera om det inte blir lika bra som 
Malmö dansakademi.

Bokbuss ersätter  
eldhärjat bibbla
j En brand i Kirsebergs fritids- 
och kulturhus i början av mars 
har tvingat biblioteket i samma 
byggnad att hålla stängt. Biblio-
tekslokalen behöver saneras 
och beräknas kunna öppna 
igen 18 april. Fram tills dess 
kommer det att stå en bokbuss 
utanför lokalen varje tisdag 
mellan klockan 10 och 13.

Nytt register med  
alla politiker
j Är du nyfiken på vilka poli-
tiker som styr Malmö? Malmö 
stads nya digitala förtroende-
mannaregister är nu klart och 
finns på malmo.se. I registret 
finns alla förtroendevalda i 
kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen, övriga nämn-
der samt stiftelser, bolag och 
kommunalförbund. 

Det går också att hitta in-
formation om vilka bered-
ningar, utskott och 
kommittéer som varje politi-
ker sitter i. För att det ska vara 
så enkelt som möjligt går det 
att söka på förnamn, efter-
namn, parti och nämnd. 

Malmö stadsarkiv  
är Årets arkiv 
j Stadsarkivarie Adam Hide-
stål och flera personer i stadsar-
kivets team har varit i Stock-
holm och tagit emot priset för 
Årets arkiv 2016, som delades 
ut på konferensen Arkivforum. 

I vinnarmotiveringen står 
bland annat: ”Malmö stads-
arkiv har på några få år ut-
vecklats till en angelägen, 
lättillgänglig och användar-
vänlig arkivinstitution. Flyt-
ten 2013 till den urbana 
miljön i Möllevången har 
medfört att arkivet hittat  
nya målgrupper.” Juryn har 
också tagit fasta på det införda 
e-arkivet och arbetet med att 
på lång tid framöver säkra den 
digitala informationen.  

Varför inte hoppa 
på ett lopp i år?
j Året är fullt med motions-
lopp både för den som vill 
springa slätt, i terräng och 
över hinder. Här är hela listan:

16 april: Heleneholms marathon 
(hel och halvmara samt milen)
2 maj Vårruset (enbart tjejer, 5 km)
7 maj Toughest (8 km hinder)
8 maj: Superior Kids (barn, 2 km 
hinder)
17 maj: Blodomloppet (10 och 5 km)
22 maj: Kalvinknatet (barn, 1,5 km)
26 maj: Run 4x4 (stafett, 4 km)
11 juni: Malmöloppet (10 km)
6–7 augusti: Malmö Triathlon
27 augusti: Midnattsloppet (10 km)
1 oktober: Malmö halvmarathon 
och Malmö höstmil (21 och 10 km)
2 oktober: Hundlöpet (10 och 5 km)

text Anders Behrmann 
foto Peter Kroon

”Jag har byggt allt  detta själv”
Med en enorm envishet, ett brinnande hjärta 
och ett skarpt affärssinne har Bella Malekian 
skapat en succé i en värld där normerna  
säger att hon inte borde ha lyckats. 

Bella Malekian har lyckats med det ingen annan gjort 
förut: att få två priser på Malmö näringslivsgala, när 

Malmö stads näringslivs-
pris inom mångfald
˝Malmö dansakademi utgår 
ifrån alla människors lika vär
de! Via dans förs människor 
med olika bakgrund sam
man vilket bidrar till ökad in
tegration. Företaget är ett 
gott exempel på att mång

falden i affärslivet lönar sig.”

Årets näringslivsrookie: 
”För att med mod och höga 
ambitioner ha gått från 
dröm till verklighet och steg 
för steg byggt ett företag 
som höjer pulsen i Malmös 
näringsliv.”

f Därför prisas Bella

Namn: Bahar ”Bella” Male
kian. Ålder: 27 år. Bor: Väst
ra hamnen. Familj: Mamma 
Bita, pappa Morteza, en sys
ter och två bröder. Gör: 
Grundare, lärare och vd på 
Malmö dansakademi. Meri-
ter: Utbildningar från hela 
världen i bland annat jazz, 

balett, hiphop, persisk dans, 
bollywood, samba, salsa, 
marengue, med mera. Vann 
VM i salsa shinesdivisionen 
i Miami i vintras tillsammans 
med danspartnern Mariano 
Neris. Koreograferar, förelä
ser, uppträder och undervi
sar i hela världen.

f Grundare, lärare & vd

hon både blev Årets näringslivsrookie och fick Malmö stads näringslivspris för etnisk mångfald. ”Det finns inga fördomar inom dans. Dans 
handlar om glädje och om du är lycklig inombords känner du inget hat”, säger hon.

Bella  
Malekian.
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1993, men flyttade till seniorhuset för fem år se-
dan. Det tog inte lång tid innan hon blev lite av 
spindeln i nätet och en drivande kraft bakom 
många av de aktiviteter som sker både i kaféet och 
i hennes eget hus.

Kaféet på styrelsens bord
Hyresgästerna har bildat en förening som ansvarar 
för verksamheterna. Skötseln av kaféet ligger på 
styrelsen. Essie Lindberg har inget emot att tillhö-
ra den skara hyresgäster som hugger i lite extra. 
Hon beskriver sig själv som praktiskt lagd.

– Jag är så full av energi att jag blir sjuk om jag 
sätter mig ner och inte gör någonting. Det är till-
fredsställande att bry sig om folk runt omkring 
sig. Jag vill att alla ska ha det bra och att här ska se 
vettigt ut.

Det var också Essie Lindberg som såg till att ett 
tomt rum som tidigare tillhörde hemtjänsten gjor-
des om till ett gym. Hon fixade fram färg, gardiner 
och träningsredskap och förmådde även MKB att 
bidra med en slant. Sedan fixade hyresgästerna ge-
mensamt till lokalen.

– Jag tyckte att här fanns en hel del personer som 
behövde röra på sig, säger Essie Lindberg och skrattar.

God hjälp har hon av övriga styrelsemedlem-
mar. Skratten är många bakom kafédisken, där 
även Tommy Fransson och Iréne Stenarp tjänstgör 
denna dag.

På plats är också föreningens kassör Margareta 
Ahlgren, som flyttade till seniorhuset så sent som 
i oktober förra året. Att gå med i styrelsen var en 
självklarhet för henne.

– Det sitter i blodet. Vi som kan och vill ska va-
ra med. Jag vill jobba för att öka gemenskapen än-
nu mer i huset.

I MKB:s seniorhus  
i Augustenborg är  
gemenskapen stor. 
Hyresgästerna anord-
nar själva aktiviteter 
och driver ett kafé i 
gemensamhetslokalen. 
Essie Lindberg är en 
av eldsjälarna.

text Johan Bentzel 
foto Peter Kroon

Seniorhuset sjuder   av aktivitet

•  Riktar sig främst till perso
ner som har fyllt 55 år och 
som inte har hemmavaran
de barn.

•  Vänder sig till personer 
som vill engagera sig i sitt 
boende och söker gemen
skap med grannarna.

•  Består av vanliga lägenhe
ter utan anpassning, men 

samtliga hus har hiss från 
markplan.

•  Har i flera fall gemensam
hetslokaler, där temaaktivi
teter anordnas, i första 
hand av de föreningar som 
hyresgästerna själva driver.

•  Är totalt elva stycken i Mal
mö och består av samman
lagt 690 lägenheter.

f MKB:s seniorhus

 När besökarna börjar strömma in på Café 
Sommaren, som ligger i MKB:s seniorhus 
på Norra Grängesbergsgatan i Augusten-
borg, har Essie Lindberg redan varit i gång 

i ett par timmar. Hon sätter sig ner för en kort 
stunds vila med femåriga shih tzun Trixie i knät.

– Det här stället betyder så mycket för mig att 
jag aldrig flyttar härifrån, säger hon.

I dag står musikunderhållning med Viktor  
Salazar på programmet. Dessutom har Vandrar-
föreningen varskott att de kommer på besök. Så  
istället för 20 smörgåsar, som är det normala, har 
Essie Lindberg brett 41.

Njuter av att gå dit
Snart börjar det bli fullt och lågmälda samtal förs 
vid nästan alla bord. Trixie springer runt och häl-
sar glatt på alla. Tor Lindqvist klappar hunden för-
siktigt på huvudet och tar en tugga på leverpastej-
smörgåsen.

– Jag och min sambo är här alla dagar vi kan. Vi 
sitter och pratar med de andra om allt möjligt. Vi 
njuter av att gå ner här. Här är så stort och fint, sä-
ger han.

Vid andra änden av bordet sitter Kerstin Eriksson 

och Elsa Göransson, som har bott i huset i åtta res-
pektive sex år. Båda tycker om boendeformen och 
är i gemensamhetslokalen i princip varje dag. Alltid 
står det någon aktivitet på programmet, om det in-
te är kafé är det canasta, bingo eller syförening.

För Elsa Göransson var seniorboendet ett givet 
alternativ:

– Jag har bott på Augustenborg i 48 år. Jag trivs i 
området.

Delaktighet – om man vill
MKB har elva seniorhus, inklusive trygghetsboen-
det vid Triangeln, med totalt 690 lägenheter. Hy-
resgästerna förväntas delta i verksamheten och 
kan, om de så önskar, även vara delaktiga i själv-
förvaltningen och på så sätt påverka och sköta om 
utemiljön. Det är grundidén med boendeformen, 
att genom självförvaltning uppmuntra till social 
gemenskap och aktivitet.

– Seniorboendena riktar sig till personer som är 
55+ och som inte har hemmavarande barn. Det 
viktiga är att de är pigga och orkar engagera och 
aktivera sig, säger MBK:s seniorvärd Sara Ring-
ström.

Essie Lindberg har bott i Augustenborg sedan 

Gemensamma aktiviteter 
påverkar i hög grad hur vi 
mår på ålderns höst.

Gemenskap och träffpunkter 
har stor betydelse för äldre per-
soners hälsa. Det självklara är att 
det ger sällskap, men det finns 
också andra fördelar.

– Om du ska lämna din bo-
stad för att gå till en träffpunkt 
behöver du tvätta dig, kanske 
göra vid ditt hår och tänka lite 
på hur du klär dig. Det kan kan-
ske låta banalt, men du får en 
rutin och tvingas komma ihåg 
hur du umgås och förbereder 
ditt umgänge, säger Finnur Mag-
nusson, professor på Malmö 
högskola, som forskar kring kul-
turteoretiska aspekter på ålder 
och åldrande.

Träffpunkten hjälper bäst
Bland annat har han studerat 
hur äldre invandrare i Malmö 
upplever sin situation. Många av 
dem talar om träffpunkten som 
sin bästa medicin. Utan den mår 
de fysiskt dåligt. Umgänget hål-
ler dem friskare.

Bättre hälsa uppnås också ge-
nom träning, sjukgymnastik och 
kulturupplevelser, men Finnur 
Magnusson understryker att ak-
tiviteterna måste vara frivilliga.

– Man får akta sig för att 
tvinga folk till saker som de inte 
är ett dugg intresserade av. Det 
har skett inom äldreomsorgen, 
att man säger att ”detta är nyt-
tigt för dig, därför ska du göra 
det”. Då ger det ingen effekt.

Rent allmänt vänder sig Fin-
nur Magnusson egentligen mot 
det svepande begreppet ”äldre” 
som samlande beteckning på 
den stora och heterogena grup-
pen personer som har nått pen-
sionsåldern. Ingen är ju den and-
ra lik. 

Större krav på sysselsättning
Men en sak är säker: Bättre hälsa 
på äldre dagar leder till större 
krav på stimulerande sysselsätt-
ning och gemenskap.

– Åldrandets sociala förutsätt-
ningar förändras i takt med att 
samhället förändras. Jag är över-
tygad om att vi kommer att be-
höva nya utbildningar och nya 
organisationer framöver för att 
kunna skapa andra former för 
socialt arbete med äldre. Vi mås-
te jobba mer med hur man före-
bygger ensamhet och social iso-
lering. Nu är vi i början på den 
förändringsprocessen.

JOHAN BENTZEL

Friskare liv  
i gemenskap

Läs mer:  
Gladare själar och 
smidigare kroppar

Jag är så full 
av energi att 
jag blir sjuk 
om jag sätter 
mig ner  
och inte gör 
någonting.

Essie Lindberg har brett smörgåsar hela förmiddagen. Nu står hon i kaféet på MKB:s seniorhus i Augustenborg och tar 
emot besökarna. Hon har mycket energi och tycker om att vara aktiv. Att bara sitta still passar henne inte alls.

Iréne Stenarp (till vänster) samtalar med Tommy Fransson  och Margareta Ahlgren på andra sidan bordet. De är alla engagerade i senior-
husets förening och hjälper till att driva Café Sommaren,   men för stunden får de själva en stunds avkoppling i gemensamhetslokalen.

Tor Lindqvist är i lokalen nästan dagligen, oftast i sällskap med 
sambon Marianne Persson. Shih tzun Trixie är också en stamgäst.
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Med det breda aktivitetsutbudet i MKB  
efter jobbet vill bostadsaktören skapa större 
gemenskap, mer engagemang och bättre 
hälsa bland sina äldre hyresgäster.

Det är en gråmulen torsdag förmiddag, tio kvin-
nor och en man strömmar in på träffpunkten Café 
Sexan i Lorensborg för en timmes sittyoga. De slår 
sig ner på stolar som står i en cirkel längst in i lo-
kalen.

Men de sitter inte bänkade länge. Sittyoga eller 
inte, instruktören Britt-Mari Frid Jönsson får hela 
gänget på fötter för att utföra mirakelböjningen. 
Det gäller att nå ända ner till tårna, vilket de flesta 
lyckas riktigt bra med.

– Det är ju det jag säger, ni kan ju detta hur bra 
som helst, säger Britt-Mari Frid Jönsson uppmunt-
rande.

Kuvert mellan skuldrorna
Sedan får alla sätta sig igen och hon säger åt dem 
att sträcka bak armarna så långt bakom ryggen att 
de kan hålla ett kuvert mellan skuldrorna.

– Jag får snarare plats med en kartong, säger 
Margareta Svensson och kurskamraterna brister 
ut i skratt.

Samtliga i lokalen är seniorer, merparten mel-
lan 70 och 80 år. Sittyogan är en av de många akti-
viteter som MKB, i samverkan med tre studieför-
bund, erbjuder för sina äldre hyresgäster under 
verksamhetsnamnet MKB efter jobbet. Sittyogan 
arrangeras tillsammans med Studiefrämjandet.

Bra både för individen och samhället
– Tanken med MKB efter jobbet är att motverka 
socialt utanförskap, stimulera till aktivitet och 
helt enkelt skapa bättre hälsa bland äldre. Det 
handlar om att förebygga den så kallade fjärde ål-
dern, när man får ett stort vårdbehov. Det är bra 
både för den enskilda individen och för samhället, 
säger MKB:s seniorvärd Sara Ringström.

De äldre bidrar i hög grad själva till verksamhe-
ten, antingen genom att komma med önskemål 
om aktiviteter eller själva hålla i allt från cirklar, 
boule och kortspel till kaféverksamhet och under-
hållning. 

text Johan Bentzel 
foto Peter Kroon

Sittyogan är ny i programmet och idén kom 
från några av deltagarna.

Har åldern inne
Britt-Mari Frid Jönsson är en fullträff som instruk-
tör. Med ett vänligt men bestämt tonfall och 
mycket humor driver hon på deltagarna att göra 
saker som de själva från början inte trodde var 
möjligt. Automatiska invändningar om att någon 
inte kan göra si eller så vägrar hon lyssna på. Efter-
som hon själv är 72 år blir det också lättare för del-
tagarna att ta till sig av vad hon säger än om hon 
hade varit 25.

– Men jag kan inte känna vad de känner, så jag 
säger till dem att de inte får göra saker som gör ont. 
Den här typen av yoga går ut på att man ska bli 
nöjd med sig själv och ha ett vackert inre. Dessut-
om får man en smidigare kropp och bättre balans.

Inka Nordgren har testat många träningsfor-
mer, men är glad över att numera ha gått över till 
sittyoga:

– Det är roligt och nyttigt. Framför allt är det 
bra för hälsan.

Det må kallas sittyoga, men deltagarna får inte sit-
ta hela tiden. ”Mirakelböjaren” kräver att man 
helst står upp.

Britt-Mari Frid Jönsson leder sittyogan med fast hand och mycket humor. Även de som först känner sig lite skeptiska rycks ganska snabbt med tack vare hennes entusiasm. 
Bakom henne skymtar Gertie Lanza, Ingemar M. Lind och Biserka Subasic, som är tre av elva deltagare. Ingemar M. Lind är ensam man i gruppen.

?  Hej Malmöbo, hur vill du leva när du blir äldre?  emkät Johan Bentzel, foto Peter Kroon

Mia Nilsson
– Man ser ju många pensionärer som går och tränar. Det verkar 
kul. Så vill jag också ha det. Det verkar också trevligt att bo på 
ett seniorboende ihop med andra. Det blir inte så ensamt. 

Niklas Ström
 – Så långt har man ju knappt börjat tänka än. Men då vill jag 
bo utanför stan. Det behöver inte vara så långt utanför. Det be-
höver inte vara så stort heller, bara där finns plats att pyssla och 
bygga lite prylar. 

Åsa Macario
– Jag skulle vilja bo kvar hemma så länge som möjligt, men jag 
vill inte belasta min familj för mycket. När jag blir riktigt gam-
mal kan jag tänka mig någon form av boende med andra, men 
inte i storformat. Jag tror på små enheter, gärna uppblandade 
med andra typer av bostäder. Jag tänker mig ett slags kollektivt 
boende där alla ändå har sitt eget, fast med tillgång till personal.

Pedro Ajenjo
– Det är ett tag dit för mig. Först och främst vill jag se till att jag 
får något slags pension. Jag kan tänka mig att flytta tillbaka till 
mitt hemland och tillbringa ålderdomen där. Jag kommer från 
Sevilla i Spanien. Min familj har ett hus där. Kanske har jag en 
chans att bo där.

Karin Sundin
– Just nu vill jag bo i Ystad och hålla på med naturmaterial, 
blommor och växter. Jag har ingen koppling dit, men jag tycker 
det är så fint där. Jag vill bo i ett jättefint litet hus som är be-
kvämt och mysigt med mycket glas och som är på ett plan om 
jag har svårt att röra mig.

Chad Ontong
– Jag vill ha en bra och ren miljö. Det är det viktigaste för mig. 
Och att jag känner mig trygg. Det känns som att Malmö kan 
göra mer för de äldre, att det blir mer tillgängligt. Jag tror att vi 
kan få en bättre miljö för alla som bor i Malmö stad.

Jag får  
snarare 
plats  
med en 
kartong.

Gladare själar och smidigare  kroppar  
Efter jobbets sittyoga går hem hos aktiva hyresgäster



text Nina Eggerth 
foto Peter Kroon

Så lär du känna 
utomhuskonsten

Lär känna Malmö och stadens historia bätt
re genom att bekanta dig med utomhus
kons ten. Den sprillans nya Malmö konst
guide tar dig runt hela stan med en presen
tation av 359 verk. 

– Den offentliga konsten är dokument 
som berättar om sin tid och kommenterar 
aktuella händelser. Många verk bidrar ock
så till att man känner sig hemma i sin stad, 
säger Gunnar Ericson, senior advisor, Mal
mö stad – och en av författarna till boken.

Med Malmö konstguide – offentlig konst i staden 
vill författarna Gunnar Ericson och Jacob Faxe föra 
staden och Malmöborna närmare varandra. Gui-
den kan givetvis också användas av besökare som 
vill följa Malmös väg från industristad till dagens 
moderna kunskapsstad. Under samma tidsperiod 
har Malmös offentliga konst gjort en resa från mo-
numentala konstverk kopplade till historiska hän-
delser till dagens mer fria och berättande verk. 

Kommenterande konst
– För runt ett sekel sedan hade man en byst eller 
minnessten med en inskription. Idag är konsten 
mer kommenterande, en gestaltning av en händel-
se och samtiden. Konstnären vill skapa mer än ba-
ra ett minne eller monument och det finns många 
fler uttrycksformer som ljussättning, ljud, bild, vi-

deo och installation, berättar Gunnar Ericson. 
Malmö konstguide är användarvänligt utfor-

mad. För vart och ett av de fem stadsområdena 
finns en promenadvänlig runda till olika verk, som 
beskrivs med ord och bild i boken. Fotograferna 
heter Thyra Brandt Evenäs och Linus Morales. 

Integreras med stadsrummet
Den som vill utforska centrala Malmös nutida 
konstberättelser kan till exempel besöka minnes-
märket Way to Go från 2014 på Davidshallsbron 
där Malmökonstnären Åsa Maria Bengtsson har 
skapat en hyllning till kända lokala artister från 
olika tidsperioder. Deras skor har gjutits av i brons 
och står längs med brons kanter. Längs mitten av 
bron finns en röd matta som anspelar på artisteri-
ets höjdpunkter. 

– Dagens konst smälter mer ihop med och inte-
greras med stadsrummet.

Ibland kan mer undanskymda platser livas upp 
genom konsten. Nära Lugnet ligger Stenhuggare-
gatan, som var en anonym återvändsgata fram 
tills för två år sedan då den brittiske konstnären 
Phlegm gjorde en väggmålning där. 

– Stenhuggaregatan har fått nytt liv genom 
Phlegms verk. Vår tids muralmålningar kan man 
se som en utveckling av graffitikonsten, som i 
Malmö började på 1980-talet vid p-huset Anna, av-
slutar Gunnar Ericson.

Bronsskulpturen Mother vid Hyllie boulevard gjöts i Thailand. Ur den öppna munnen på Charlotte 
Gyllenhammars verk sprutar vatten från en fontän. ”Mother är en gestaltning som övertar platsen 

och dess själ och blir en kontrapunkt gentemot omgivningen. Därigenom blir den platsens vikti-
gaste företeelse”, förklarar Gunnar Ericson. Under sommaren kommer verket &child, alltså 

skulpturen Mothers barn, att placeras vid Hylliebadet. &child är också en bronsstaty förestäl-
lande ett huvud – denna gång ett barns, som ”kokar kaffe” med munnen under vattenytan.

Halvmänskliga gestalter som hämtade ur en serieteck-
ning har flyttat in vid Stenhuggaregatan. Den brittiske 
konstnären Phlegms muralmålning från 2014 lyfter den 
anonyma återvändsgatan med en berättelse utifrån. 

I Minneslunden på Fosie kyrkogård finns Fred 
Åbergs Färden. Med en rörelse bortåt och utåt lyfter 
en flock fåglar i gemenskap. En spegel av vatten bi-
drar med en extra dimension som ger en kontemp-
lativ stämning.

Sigurdur Gudmundssons Diamonds are Everybody vid 
Sundspromenaden i Västra hamnen skapades till Bo01-

mässan. Utvalda stenar lyftes bort, polerades och pla-
cerades sedan på exakt samma plats. Konstnä-
ren har liknat stenarna vid Malmöbor, att 

man fäster sig vid dem när man lär känna 
dem. 

Ida hissar upp Emil i flaggstången. Björn Carnemalm 
har låtit de båda syskonen i Astrid Lindgrens berättelse 
byta roller vid Amiralsgatan/Västra Kattarpsvägen. 
”Dagens Ida är en självmedveten kvinna som märker att 
Emil inte riktigt hänger med och vill att han ska se hur 
världen ser ut”, säger Gunnar Ericson.

Genom åren har många Malmöbarn lekt på den här slit-
starka röda frukten i glasfiberplast från 1972. Axel Nor-
dells Le Fruit Rouge står vid sidan om lekplatsen Långa 
lekan och den nya teaterlekplatsen i Pildammsparken. 

Framgångsrika Malmöartister är fokus i Åsa Maria 
Bengtssons verk Way to Go på Davidshallsbron. En röd 
matta pryder mitten av bron och vid sidorna står 19 par 
skor som representerar bland andra Git Gay, Harry Ar-
nold och Östen Warnebring. 

Malmö konstguide – offentlig 
konst i staden finns att köpa på 
Stadsarkivet, i bokhandeln och 
på Malmös konstinstitutioner. 
Boken finns på svenska och 

engelska. Priset är 275 kronor. 
Projektets huvudmän är  

ABF Malmö, Malmö förskö
nings och planteringsförening, 
Malmö stad, Kira förlag.

f Malmö konstguide

Upptäck
Malmös

konstskatter

MALMÖ
KONSTGUIDE

Offentlig konst i staden
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Anhörigstöd gör  vardagen lättare
Jag mår bättre när  
jag kommer hit och 
träffar Solveig. Jag 
tycker att jag tänker 
på mig själv när jag 
kommer hit istället 
för att inte gå hit.

Är du en av alla anhöriga 
som hjälper en närstående 
med vardagliga göromål, 
samtidigt som du försöker 
få ditt eget liv att fungera? 

– För många är det själv
klart att hjälpa till, men det 
finns också en del stöd man 
som anhörig kan få från 
kommunen, säger Karin 
Skogmark, anhörigkonsu
lent i Malmö stad. 

I Malmö finns runt 44 000 per-
soner som kämpar varje dag 
med att hjälpa och stötta en sjuk 
närstående. Den anhöriga kan 
vara en familjemedlem, släk-
ting, vän eller granne som lever 
nära den som inte klarar varda-
gen på grund av sjukdom, funk-
tionsnedsättning eller miss-
bruksproblem. Sedan 2009 är 
kommunen enligt lag skyldig 
att erbjuda hjälp till anhöriga. 

–Vi vill bli bättre på att nå ut 
med att det finns hjälp att få. Att 
vara anhörig ska bygga på frivil-
lighet, berättar Karin Skogmark, 
som är verksam i stadsområde 
Väster. 

Många olika sorters hjälp
Vilken hjälp man behöver varie-
rar. Många närstående och anhö-
riga har behov av praktisk hjälp 
i hemmet eller andra insatser 
och då kan kontakt med en av 
kommunens biståndshandläg-
gare vara första steget. 

Anhöriga kan behöva stöd för 

egen del och då kan samtal vara 
till hjälp. 

– Vi som är anhörigkonsulen-
ter arbetar mycket med rådgiv-
ning och vägledning. Vi erbju-
der också enskilda samtal där vi 
ger stöd och fungerar som boll-
plank, men vi är inte kuratorer 
eller terapeuter. Vi har också 
grupper för anhöriga, där man 
får träffa andra i samma situa-
tion. Oavsett diagnos är man 
välkommen att anmäla sitt in-
tresse för att vara med i en anhö-
riggrupp.

Avlastning och råd
En annan värdefull del i stödet 
till anhöriga kan vara avlast-
ning, som bland annat innebär 
att personal från kommunen 
tillfälligt hoppar in för den an-
höriga så att hon eller han kan 
gå iväg och göra något annat. 

För den som är anhörig till 
någon som missbrukar kan det 
vara till hjälp att kontakta öp-
penvårdshuset Gustav. Här er-
bjuds hjälp för personer med 
missbruksproblem och deras an-
höriga, som kan få rådgivande 
och stödjande samtal och delta i 
en anhöriggrupp. 

Under våren är det premiär 
för informationskvällar för an-
höriga.  

– Första tillfället är den 5 april 
och informationen vänder sig 
till den som har en närstående 
som drabbats av stroke, säger 
Karin Skogmark.  NINA EGGERTH

Deras hustrur har båda två drab-
bats av demenssjukdomen Alz-
heimers och bor på vårdboende 
sedan drygt ett år. Det var också 
där som Rolf Landgren och Ver-
ner Larsson blev bekanta med 
varandra.

När Rolf Landgrens fru Mari-
anne fortfarande bodde hemma 
tog han hand om det mesta, 

men fick hjälp från hemtjänsten 
som kom hem och duschade 
henne. Han fick också möjlighet 
att gå ut på egen hand ibland. 

Blev ohållbart till slut
– Ibland kunde jag komma iväg 
och spela bridge. En avbytare 
från kommunen kom hem och 
satt med Marianne i fyra timmar. 

Till slut blev situationen 
hemma ohållbar och de båda 
männen fick låta sina hustrur 
komma till ett boende med till-
syn dygnet runt. Verner Larsson 
berättar han att ringde Malmö 
stad en dag när han kände att 
det bara inte fungerade längre. 

– Jag fick bland annat prata 
med anhörigkonsulenten Karin 

Avbytare, hjälp i hemmet och samtalsgrupp. Verner 
Larsson och Rolf Landgren har haft stor hjälp av kom-
munens stöd till anhöriga sedan deras livskamrater 
blev sjuka. 

– Jag tycker att jag har fått all hjälp jag har behövt, 
 säger Rolf Landgren.

Skogmark, som kunde berätta 
för mig hur jag skulle göra för 
att få hjälp. 

Mår bra med Solveig
Både Verner Larsson och Rolf 
Landgren har fått höra från sin 
omgivning att de ska tänka mer 
på sig själva, men det har inte 
känts rätt att göra så menar de. 

– Vi tillbringar två timmar 
om dagen på boendet. Jag mår 
bättre när jag kommer hit och 
träffar Solveig. Jag tycker att jag 
tänker på mig själv när jag kom-
mer hit istället för att inte gå hit, 
säger Verner Larsson. 

På boendet finns en närståen-
degrupp för anhöriga till perso-
ner med demenssjukdom, som 
samlas en gång i månaden. 

– Gruppen leds av en kvinna 
med utbildning inom demens-

sjukdomar. Hon har ofta olika 
teman, berättar om sjukdomar 
och vad som kommer att hända. 
Sen får vi ta upp vad vi vill och 
kan prata om det vi har problem 
med, berättar Rolf Landgren. 

Verner Larsson uppskattar 
också mötena. 

– Vi har bland annat pratat 
om hur vi anhöriga ska bete oss, 
vad vi ska och inte ska göra. Det 
är bra. 

Verner Larsson åker dagligen 
till Hvilan i Åkarp för att gå på 
folkhögskola för seniorer. Han 
sätter stort värde på det.

– Det har varit till stor hjälp 
för mig att ha något att göra och 
lära mig nya saker. Jag kan verk-
ligen rekommendera andra fris-
ka seniorer att hålla igång och 
vara aktiva för det hjälper en att 
hålla sig frisk. 

”Att vara anhörig ska 
bygga på frivillighet”

Vill du veta mer? Kontakta anhörig
konsulenten i ditt område. 

OBS! Den 5 april hålls en informa

tionskväll för anhöriga till strokedrab
bade. Man anmäler sig på malmo.se. 

j malmo.se/anhorig

f Informationskväll för anhöriga

Verner Larsson och Rolf Landgren är båda gifta med kvinnor som drabbats av Alzheimers. Under många år tog de hand om sina fruar i hemmet,  men när behovet blev för stort fick fruarna flytta till vårdboende.

Sverige har fått  
en ny spindelart
j En för Sverige helt ny spin-
delart har upptäckts på Väst-
kustvägen i Malmö. 

På latin heter den Zodarion 
rubidum men. Något svenskt 
namn har den ännu inte, men 
på engelska heter den ant spi-
der på grund av sitt myrliknan-
de utseende. Kanske inte helt 
oväntat trivs den tillsammans 
med myror som den också gär-
na äter. Spindlarna upptäcktes 
under en inventering av spin-
delfaunan i ängsmarken vid 
Västkustvägen förra sommaren. 

Stödtelefon mot 
våldsbejakande 
extremism
j Känner du någon som är 
med i en våldsbejakande extre-
mistisk rörelse eller kan vara 
på väg in i en sådan miljö? Då 
kan du ringa Plattform Malmös 
stödtelefon på 040-34 05 50 och 
få råd om vad du kan göra. 
Stödverksamheten vänder sig 
till alla som på något sätt kom-
mer i kontakt med ungdomar 
som befinner sig i eller nära 
våldsbejakande extremism – 
föräldrar, syskon, kompisar, lä-
rare och andra yrkesverksam-
ma personer. Alla är välkomna 
att ringa, ställa frågor och be 
om råd.  Om du själv är indra-
gen i en våldsbejakande extre-
mistisk rörelse får du också gär-
na ringa för att få stöd att läm-
na den.  

Fler kineser vill  
besöka Malmö 
j Övernattningarna i Malmö 
ökade förra året med 17 procent 
jämfört med 2014. Framförallt 
har antalet personer från Kina 
som besöker Malmö ökat. 3 500 
fler besökare från Kina kom till 
Malmö i fjol jämfört med före-
gående år, vilket är en ökning 
med 107 procent. Enligt Visit 
Swedens årliga rapport kan ök-
ningen hänga samman med att 
Malmö har saluförts flitigt i ki-
nesiska medier som ett intres-
sant turistmål. Även från andra 
delar av Sverige berättas om en 
ökning av besökare från Kina. 

Malmö live blev 
Årets bygge
j Under högtidliga former på 
Cirkus i Stockholm korades 
Malmö live till Årets bygge 
2016. I konkurrens med 20 and-
ra tunga byggprojekt i Sverige 
vann det kombinerade konsert-
huset, kongressanläggningen 
och hotellet. 

– Vi fastnade för helheten. 
Teamet bakom Malmö live har 
lyckats lösa en komplex situa-
tion med byggplats mitt i be-
fintlig bebyggelse och en 
järnvägstunnel under byggplat-
sen. Dessutom finns ett stort 
antal inblandade parter vilket 
gett en krävande samverkanssi-
tuation, säger Mårten Lind-
ström, ordförande för Årets 
bygge-juryn i ett pressmedde-
lande. 

Orientaliskt verk  
visas i Kalkbrottet
j 3 500 betongblock i ett strikt 
geometriskt mönster finns nu-
mera i Kalkbrottet. Det är den 
brittiske konstnären Mike Nel-
sons verk Imperfect geometry 
for a concrete quarry som har 
landat där. Mike Nelsons in-
tresse för den orientaliska 
kons ten syns tydligt i mönst-
ren som de formgjutna betong-
blocken bildar. 

Tanken är att låta den orien-
taliska konstens uttrycksfor-
mer möta den västerländska 
konstens rationella minima-
lism på en plats som är starkt 
förknippad med just betong. 
Kalksten är en viktig bestånds-
del i betong. Blocken som an-
vänds i Kalkbrottet är 
desamma som ingick i Mike 
Nelsons installation i Malmö 
konsthall 2012.  

Centrala bostäder  
i kvarteret Sofia
j Med planerad byggstart maj 
2016 skapar MKB Fastighets AB 
bostadskvarteret Sofia i Rörsjö-
staden, granne med Rörsjöpar-
ken. 

Det blir fyra hus med totalt 
177 bostäder. 

Husen är sex våningar höga 
och har hiss. Lägenheterna är i 
olika storlekar, med tonvikt på 
ettor, tvåor och fyror. En för-
skola, ett café och en restaur-
ang ingår också i byggplanerna. 
Alla lägenheter kommer att ha 
balkong. 

Rätt om Palme
j I förra Vårt Malmö slant vi 
på tangenterna under Pierre 
Mens arkivbild av Olof Palme: 
datumet för Palmes död blev 
fel, samt även ett namn. Kor-
rekt datum är 28 februari, och 
den korrekta stavningen av 
namnet är Alva Myrdal. 

Kan skådas i kalkbrottet.
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Vi är 5 veterinärer och 6 djursjukvårdare som står 
redo att ta hand om ditt djur. 

Vi erbjuder avancerad vård, kirurgi, ultraljud och 
har många års erfarenhet.
 Vi ger mera tid så ditt djur kan känna sig tryggt. 

Du får oftast svar på blodprover direkt då vi även 
har ett stort laboratorium.

Numera kan ni boka tid till enklare åtgärder 
direkt hemifrån dygnet runt via vår hemsida och 
BOKA DIREKT.

Öppettider: 
mån–fre 08–17   tisdag 08–20

www.veterinargruppen.se – Edvard Ols väg 2, 218 71 Tygelsjö

Ring 040-6630 630

Husse och Matte!
 Hälsa ditt djur från oss på Veterinärgruppen i Tygelsjö

Malene Mörk

Ronni Steinnagel

Johanna Andersson

Karin Flauensgaard

Merete Koch Karlshöj

   

ANSÖK OM 
EN FLAGGA!

Den enda förutsättningen är att du har en flaggstång. 
Om du blir tilldelad en flagga får du hämta den på 
Stortorget i Malmö i samband med firandet av  
Sveriges Nationaldag den 6 juni. Ansökan från dig som 
bor i Malmö ska vara oss tillhanda senast den 25/4. 

Ansökningsblanketterna finns på 
Länskommitténs kansli, här når du oss:

Tel. 046-25 76 96 ● mobil 0730-32 84 01
e-post: sa.nordstrom@telia.com

M
el

lb
ra

nd
 C

re
at

iv
e 

A
B

Vill du, din förening eller organisation 
ansöka om en svensk flagga eller fana? TACK FÖR ALLA 

DINA BIDRAG!
Dina gamla musselskal, fruktskruttar och urkramade 
citroner gör hela stan till vinnare. Så fortsätt bara  
att sortera ut ditt matavfall. Heja dig och hela Malmö! 
Och nu hoppas vi på ännu mer från ännu fler!

VASYD_annons.indd   1 2015-12-17   13:39

Klarar  du
Malmö-
krysset?

Vårt Malmö-X 0316  

MISS-
TAG

BILD: IBL 600_134315

KLU
RIK

PRESS

BO WIDERBERG, FÖDD I MALMÖ  8 JUNI 1930, BLEV MED TIDEN EN VÄRLDS-
KÄND OCH OFTA PRISAD FILMREGISSÖR. FILMER SOM ”BARNVAGNEN”, ”KVARTERET 
KORPEN”, ”ELVIRA MADIGAN”, M. FL. BÄR ALLA HANS SIGNUM. VI MINNS OCKSÅ 
”ÅDALEN 31”, SOM FICK EN GULDBAGGE. I HANS SISTA FILM ”LUST OCH FÄGRING STOR”, 
SOM OCKSÅ BLEV GULDBAGGEBELÖNAD, SPELAR SONEN JOHAN EN STOR ROLL. 
BO WIDERBERG AVLED I BÅSTAD 1997, 66 ÅR GAMMAL.
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ANITA EKBERG, EN VÄRLDSKÄND MALMÖTÖS, 
FÖDDES 1931 OCH BLEV 20 ÅR SENARE KORAD
TILL FRÖKEN SVERIGE. DETTA BLEV EN SPRÅNG-

BRÄDA IN I FILMENS VÄRLD. HON HANN MED ROLLER
I MÅNGA FILMER, VARAV DEN MEST KÄNDA VAR

”DET LJUVA LIVET” FRÅN 1960. BILDEN OVAN
ÄR HÄMTAD FRÅN FONTANA DI TREVI I ROM.
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j  Bakvända Malmö

Du har en känd Malmöprofil 
till din hjälp när du löser krys-
set. Klipp ut korsordet och 
skicka in lösningen senast 
den 15 april 2016 till:
Malmökrysset
Vårt Malmö
205 80 Malmö
Glöm inte att fylla i namn  
och adress.

TEXTA GÄRNA!

...............................................
NAMN

...............................................
ADRESS

...............................................
POSTNUMMER & ORT

Rätt lösning hittar du i nästa 
nummer av Vårt Malmö som 
kommer ut 28–29 april.

Fem vinnare får var sin t-shirt 
från Malmö stad:
Walter Svensson 
Mari Lindström 
HansInge Persson 
Leif Ohlson
Berta Nilsson

j  Lösning nummer 2 2016

Hemma i stan? Vet du var bilden 
ovan är tagen? Skicka rätt svar till 
j info.malmo@givakt.se eller pos-
ta ett vykort till:  

Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80 
Malmö senast den 15 april 2016. 
Vinnaren får en t-shirt!  

Rätt svar i förra numret var Väs-
tra Varvsgatan 5, vilket Anneli 
Drené korrekt uppmärksammade.
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j  Partierna  
i kommunfullmäktige

j  Nätsändningar

Du vet väl att du kan 
följa kommun fullmäktige 
direkt – via internet?  
Den 31 mars och därefter 
28 april hålls direktsända 
sammanträden.
j malmo.se/kf

FEMINISTISKT INITIATIV
Drottninggatan 6B, 
212 11 Malmö
Telefon: 040-18 20 25
malmo@feministisktinitiativ.se
www.fimalmo.com

LIBERALERNA
Tessins väg 17 
217 58 Malmö
Telefon: 040-33 08 70
malmo@liberalerna.se
www.liberalerna.se/skane

MILJÖPARTIET
Drottningtorget 2a
211 25 Malmö
Telefon: 040-23 46 00
malmo@mp.se
www.mp.se/malmo

 MODERATERNA
 Hjulhamnsgatan 3
 211 34 Malmö
Telefon: 040-10 40 60
malmo@skanemoderaterna.se
www.malmomoderaterna.se

SOCIALDEMOKRATERNA
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Telefon: 040-631 22 30
Fax: 040-660 73 39
socialdemokraterna 
@malmo.sap.se
www.socialdemokraterna.se/malmo

SVERIGEDEMOKRATERNA
Telefon: 040-19 09 85
Fax: 040-32 05 33
malmo@sverige- 
demokraterna.se
www.sverigedemokraterna.se/ 
malmo

VÄNSTERPARTIET
Nobelvägen 51
214 33 Malmö
Telefon: 040-96 64 67
Fax: 040-19 27 50
www.vmalmo.se
malmo@vansterpartiet.se

Upptäck något nytt!

26–28 april
Malmömässan

seniormassan.se

Seniormässan är Sveriges största mötesplats 
för senorier. Här kan du som vill leva ett rikt 
liv hitta en stor mängd kvalitets produkter och 
tjänster.

Möt utställare inom resor, turism, boende,
tjänster, vård, omsorg, hälsa, skönhet, fritid
och kultur. NYHET! Sitt ner en stund i vår
vin- & tapasbar.

På scenen: föreläsare inom vitt skilda områden,
musik underhållning med mera. Mer info på 
www.seniormassan.se.  

Skriv in
Senior i din
kalender!

Välkommen!

Det goda livet

liv hitta en stor mängd kvalitets produkter och 

På scenen: föreläsare inom vitt skilda områden,

På scen Solveig Thernström, 
Malcolm Dixelius, Linda Rapp 
med �era!

KLIPP UR OCH TAG MED TILL MÄSSAN!✁

Entré 50 kronor
50 kronor per person. Max två personer/kupong.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDEKUPONG MÄSSENTRÉ

Senior 26–28 april 2016 Malmömässan i Hyllie
Öppet: 10.00–16.00 Entré: ord pris, 100 kr.

Det goda livet

Utställning • Seminarier • Underhållning • Aktiviteter

På scen:
Solveig Ternström,
Malcolm Dixelius
och Linda Rapp
med �era!
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TA BORT DIN TATUERING!

LIMHAMNS
L A S E R K L I N I K
W W W . L I M H A M N S L A S E R K L I N I K . S E

Professionell tatuerings-
borttagning med säker 
& beprövad YAG-laser.
Kylbehandling för 
minskad smärta och  
minskad risk för
ärrbildning.

Välkommen för en
kostnadsfri konsultation!

Leg. Biomedicinsk
analytiker
Katarina Svensson

Hyllie Kyrkoväg 87
LIMHAMN

040-15 70 10
info@limhamnslaserklinik.se

Här söker eleverna bot på  språkproblem
”Hur ska vi se till så att alla 
flyktingbarn kan lära sig 
språket så snabbt som möj
ligt och så bra som möjligt 
så att de kan studera och få 
en bra utbildning och bli 
vad de vill?”

Så formulerar klass 7A 
målet med sitt bidrag till 
innovationskarnevalen In
nocarnival och i maj kan al
la ta del av deras förslag på 
Malmö live.

I ett klassrum på Höjaskolan ly-
ser flitens lampa efter lunchras-
ten. Klass 7A jobbar för fullt 
med att sammanställa intervjuer 
och fakta för sitt innovations-
projekt. Målet är att skapa den 
bästa skolan för att lära barn 
som nyss kommit till Sverige ett 
nytt språk, i en skolmiljö som 
befrämjar lärande såväl som so-
ciala färdigheter. 

Uppdraget har de fått från lä-
rare på Malmö högskola, som i 
sin tur utbildar framtidens lärare 
– så elevernas nyvunna kunska-
per kan förhoppningsvis komma 

säger Anastasia Ilioska.
Madeleine Smith är klasslära-

re och ser flera fördelar med att 
jobba målinriktat mot ett speci-
fikt projekt som Innocarnival.

– Eleverna får lära sig nya ar-
betssätt och att jobba mot en 
konkret slutprodukt – något 
som ju vi vuxna gör i vårt arbete 
nästan hela tiden. Att arbeta i 
grupper och träna muntlig 
framställning är också viktig 
kunskap som följer med det här 
arbetet och som går att ta med 
till andra ämnen. 

Hela projektet ska illustreras 
med en modell av skolan och 

fritidsgården, kompletterad med 
elevernas egna redovisningar. 
Under festivalen, som genom-
förs 20–21 maj på Malmö live, 
ska projektet presenteras och 
bedömas av en jury. 

Bättre gemenskap
– Det är lite nervöst eftersom vi 
ska presentera arbetet för myck-
et folk. Jag hoppas det går bra, 
säger Anela Sijaric. 

Och redan nu har man nått 
viss framgång: Gemenskapen  
i klassen har blivit bättre under 
resans gång, förmågan att sam-
arbeta likaså, konstaterar tjejerna.

text Camilla Westemar 
foto Peter Kroon Om man kan smälta in i sam-

hället och lära sig de sociala 
 koderna, då tror jag att det blir 
lättare att få jobb.
till reell nytta i framtiden. Elev-
erna har bland annat intervjuat 
barn med invandrarbakgrund på 
Rosengårdsskolan, för att få de-
ras visioner och bild av skolan. 

Skolan blir internat
Vid ett av borden sitter fyra tje-
jer med uppdraget att formulera 
en fem minuter lång presenta-
tion av sin idé. Klasskamraterna 
som arbetar med skolans ekono-
miska, sociala och ekologiska 
utformning, förser tjejerna med 
information som ska kokas ner i 
en sammanfattning. Än är inte 
alla pusselbitar på plats, men 
några hemligheter kan de ändå 
avslöja så här en bit in i arbetet:

– Vår skola är ett internat 
med både skola och fritidsgård 

på samma ställe, berättar Anela 
Sijaric och fortsätter: 

– Genom att ha en fritidsgård 
på skolan hoppas vi att svenskar 
och invandrare ska mötas mer 
och lära sig av varandra. Det är 
inte bara ett nytt språk man ska 
lära sig om man är invandrare, 
det är mycket annat. 

– Om man kan smälta in i 
samhället och lära sig de sociala 
koderna, då tror jag att det blir 
lättare att få jobb, fyller Anasta-
sia Ilioska i. 

j Vad hoppas ni att lärarstu
denter ska lära sig av ert arbe
te med skolan?
– Att de ska ta med hela det 
svenska samhället in i skolan,  
inte bara undervisning i böcker, 

TA BORT DIN TATUERING!

LIMHAMNS
L A S E R K L I N I K
W W W . L I M H A M N S L A S E R K L I N I K . S E

Professionell tatuerings-
borttagning med säker 
& beprövad YAG-laser.
Kylbehandling för 
minskad smärta och  
minskad risk för
ärrbildning.

Välkommen för en
kostnadsfri konsultation!

Leg. Biomedicinsk
analytiker
Katarina Svensson

Hyllie Kyrkoväg 87
LIMHAMN

040-15 70 10
info@limhamnslaserklinik.se

Framtidens skola för invandrarbarn, hur ska den se ut? Klass 7A presenterar lösningarna i sitt Innocarnival-projekt. Klasslärare Madeleine Smith        hjälper Anila Syla, Anela Sijaric och Anastasia Ilioska att finputsa sitt material inför presen-
tationen den 21 maj på Malmö live.

6 000 besökte  
elektroloppisen
j Malmös allra första elektro-
loppis blev välbesökt. Runt 
6 000 personer besökte S:t 
Knuts torg för att lämna in tra-
siga elprylar och köpa bättre 
begagnade varianter.

– Det är ett fantastiskt bra 
resultat och bevis för ett stort 
engagemang bland Malmöbor-
na för återvinning av batterier 
och elprylar, säger Micaela 
Westerberg från arrangerande 
Batteri återvinningen.
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Innocarnival Skåne är 
ett projekt som drivs av 
Malmö stad i samverkan 
med Region Skåne.

Syftet med projektet 
är att bidra till en mer 
hållbar utveckling i Skå
ne genom att stärka 
ungas engagemang och 

innovationskraft. Målet 
är att synliggöra ungas 
visioner om en hållbar 
framtid och konkreta lös
ningar för att nå dit. 

3 000 barn och unga 
förbereder sig just nu för 
Nordens största innova
tionskarneval för unga, 

på Malmö live 20–21 maj 
2016.

Projekten genomförs i 
nära samarbete med 
små och stora företag in
om olika branscher, ide
ella föreningar och samt
liga lärosäten i Skåne.
 j innocarnvialskane.se

f Innocarnival
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Greenhouse är ett av 
Sveriges främsta projekt 
inom energi, miljöteknik, 
odling, livsstilsfrågor och 
social gemenskap. Här får 
du lösningar för en bättre 
miljö och ett bättre liv – 
gröna tak, solceller, balkong 
för hemmaodling, separat 
mätning och debitering av 
varmvatten och el är några 
av de goda exemplen.

Ett unikt boende 
i en unik omgivning

VÄLKOMMEN TILL

GREENHOUSE
AUGUSTENBORG

Nyfiken på hur ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden Augustenborg kan 
se ut? Innan nya hyresgäster flyttar in vill vi bjuda in till visning i en av våra 
etagelägenheter i Greenhouse låghus. På plats kan ni även få information 
om vår kommande nybyggnation. 

GÅ PÅ VISNING!

Hur: Anmäl dig på, www.mkbfastighet.se/visning

Var: Greenhouse, Augustenborgsgatan 5D

När: 6 april från klockan 16:30

Vill du också 

visa dina alster 
här? Vi betalar 
för alla publice-
rade texter,  
foton och illus-
trationer. Kon-
takta oss på  
j info.malmo 
@givakt.se

?

j  Malmöserien | Anna Kristensson

SUSANNA NYGREN
Den galopperande journalisten.

 Är du förälder? Kanske har du ett barn 
som tjatar om att få börja rida, skaffa en 
hund eller kanske kanin. Låter det be-
svärligt? Tänk en gång till. Det kan bli 

en livförsäkring. 
Detta är min historia. 
Jag växte upp bland höghus i betong. Från den 

första kontakten med en ponny på en stadsfest var 
jag såld. Hästar var det bästa jag visste. Föräldrarna 
var tveksamma. Det var farligt och dyrt. Så resone-
rade de. Men jag gav inte upp och efter mycket tjat 
fick jag börja rida. 

Snabbt blev drömmen om en egen ponny stark.
Jag sparade och sparade. En sommar när jag ha-

de fyllt 13 år fick jag sommarjobba på en plaströrs- 
fabrik. Det blev grunden till en egen ponny. Och 
det var tur. För livet utanför stallet hade blivit job-
bigt. Hemma var det ofta bråk och en dag flyttade 
pappa. 

Som ensamstående växte min mammas duktig 
flickasyndrom. Hon skulle vara stadens bästa re-
dovisningskonsult och hemmet skulle vara kli-
niskt rent. På helgerna bedövade hon sig med vin. 

Mamma la sin ångest som ett litet paket fram-
för mina fötter. 

Skolbyte och ätstörning
I samma veva bytte jag skola och blev mobbad. Ät-
störningen kom som ett brev på posten. Jag hata-
de min kropp. Den var klumpig och äcklig. Tyckte 
jag och tanken snuddade vid självmord. 

Stallet blev räddningen. För min häst spelade 
det ingen roll att jag kände mig ful och att den sö-

ta killen i klassen inte såg åt mitt håll. Hon tryckte 
sin varma mule mot min kind – och sa ljudlöst: 
jag är glad att du är här. 

Och när jag var 16 år så innebar hästintresset att 
jag tänkte efter en extra gång när några tuffa killar 
på skolan ville dra med mig på dumheter. För hur 
skulle jag då hinna med att fodra min häst klock-
an sju på morgonen dagen efter?

I 20-årsåldern gick jag på disco utan en droppe al-
kohol i kroppen. Det var tävlingssäsong och dagen 
efter skulle jag köra hästtransport till tävlingen.

Jag blev uthållig och orädd
Visst har det varit kämpigt ibland att både ta hand 
om en häst och att hinna med skolarbete. Jag 
minns speciellt en period när jag 15 år och gick 
upp kvart över fem på morgonen för att cykla två 
kilometer till stallet, ge hästen mat, cykla tillbaka, 
duscha och äta innan skolbussen kom kvart i sju. 

Men hästarna har gjort mig uthållig och orädd. 
Och det har inte kostat samhället ett öre att reha-
bilitera mig. De fyrbenta vännerna läkte min själ. 

Mitt råd till alla föräldrar och politiker är därför 
– ge alla barn en chans att umgås med djur. Det 
betalar sig i längden. 

Ett djur skiter fullständigt i om du har den se-

naste mobilen, dyraste jeansen eller snyg-
gaste sminket. 

Ett djur bedömer dig utifrån din ärlig-
het och tydlighet. Och ger tillbaka med 
villkorslös kärlek. 

Därför blev jag både förvånad och be-
sviken när kommunen inte räddade 
Ponnygården i Folkets park och 4H-går-
den i Oxie. De var lättillgängliga stall ut-
an höga avgifter. Hit kunde alla komma 
– oavsett inkomst och bakgrund.

Jag hoppas verkligen inte att 4H-
gården på Almvik går samma öde till 
mötes. 

Tar emot tusentals barn
Verksamheten får stöd från Malmö stad 
men man jagar sponsorer för att säkra 
sin framtid. Hit kommer varje år tusen-
tals barn och ungdomar och det är ofta 
deras första kontakt med ett djur. 
Gårdsföreståndaren, Karolina Erixon, 
berättar att många barn och ungdomar 
har blivit öppnare och gladare sedan de 
börjat komma till gården. Det blir extra tyd-
ligt hos de som har det jobbigt i skolan eller 
kanske har farit illa. 

– Jag minns speciellt en blyg kille som kom 
hit som praktikant. Han hade det jobbigt hem-
ma. Nu jobbar han som ledare hos oss. Han 
har sagt att vi räddade hans liv. 

j  Mitt Malmö 

En lurvig vän på 4H-gården kan rädda liv
De fyrbenta  
vännerna läkte 
min själ.



j Dansen hyllas med en hel dags fi-
rande 23 april då amatörer och profes-
sionella möts. Bege dig till Stortorget 
mellan 11 och 14 och upplev bland an-
nat två verk av den Malmöbaserade 
koreografen och dansaren Ingrid Ros-
borg, The journey och Clay life after 
you. Dansens dag firas samma dag 
även i Lund och Skurup. 

j För tionde gången är det dags för Ifema, 
som lyfter fram kvinnligt filmskapande. 
Den 4–10 april öppnar Panora dörrarna för 
filmer, seminarier och gäster. Besökare får 
möjlighet att se filmer som inte finns i 
svensk distribution, alla regisserade av kvin-
nor. Det bjuds på dokumentärer, spelfilmer 
och kortfilmer. Festivalen Ifema 2016 pågår 
samtidigt på olika platser i hela Skåne.

a Barn & Familj
Bellevuebiblioteket Sagostund för 3–5 
år torsdagar kl 10. Sagostund mini för 
de allra minsta 8 & 29 apr kl 10. Sagofen 
Isadora för bebisar 15 apr kl 10–10.30.
Husiebiblioteket Sjung med ditt barn 
med föräldracafé 30 mar & 27 apr kl 
11. Minibio – Emil och Ida i Lönne-
berga för 3–6 år 4 apr kl 10.15. Spela 
tv-spel tillsammans för 7–16 år 4, 11, 
18 & 25 apr kl 15. Tonårsbokfika för 
13-17 år 5 apr kl 16. Sagostund – April-
saga för 2–5 år 6, 13 & 20 apr kl 10. 
Minibio – Imse & Vimse the Movie 
för 3–6 år 18 apr kl 10.15.
Lindängenbiblioteket Onsdagsklub-
ben för 7–12 år 30 mar kl 15. Lördags-
pyssel 2, 16 & 30 apr kl 10.30. 
Novellklubben 5 apr kl 10. Sångstund 
7 apr kl 09.30. Lördagssagor med 
Wafaa på arabiska 9 apr kl 11.30. 
Familjelördag – TAKK och tecken-
språk, teater, pyssel och fika 16 apr kl 
10–14. Lördagssagor med Saliha på 
bosniska 23 apr kl 11.30.
Malmö Konsthall Öppen verkstad för 
stora och små, lördagar (fr 5 år) och 
söndagar (fr 8 år) kl 13.30–16.30.
Moderna Museet Familjevisning 17 
apr kl 13. Familjeverkstad 24 apr kl 
11.15–15. 
Rosengårdsbiblioteket Sagostund för 
3–6 år 30 mar, 6, 12, 13, 19, 20, 26 & 27 
apr kl 10. Vinterhäxans ägg med sago-
fén Isadora för 3–6 år 31 mar kl 10. 
Småttingsagor för 1–3 år 5 apr kl 10. 
Serieverkstad för 8–14 år 13 & 27 apr kl 
15–17. Berättelsetajm – gör en egen 
berättelse fr 7 år 14 apr kl 15. Sagostund 
på somaliska för 3–6 år 14 apr kl 10. 
Stadsbiblioteket Barnens verkstad 
för barn 3–8 år tisdagar kl 15–17. 
Balaganklubben för 9–12 år torsdagar 
kl 16–17. En liten stund…torsdagar  t o 
m 14 apr 15–15.15. Sagostund för 3–6 
år 31 mar, 7, 14 & 21 kl 09.30–10. Spel-
kvällar på bibblan 31 mar, 14 & 28 apr 
kl 16.30–19.30. Sagostund på finska 
för 0–8 år 2 apr kl 14–14.30. Sagostund 
på persiska för 0–8 år 3 apr kl 
14–14.30. Musikakuten – få hjälp med 
noter, ackord, trumpkomp m m, för 
9–12 år 4 apr kl 16–17. Sagostund på 
spanska för 3–6 år 9 apr kl 14. Sago-
stund på italienska för 0–8 år 10 apr 

INVIGNING 
av Malmös nyaste temalekplats: 

TRÄDGÅRDS- 
LEKPLATSEN!

LÖRDAG 23 APRIL KL 11-13
i GYLLINS NATURPARK

Äntligen har alla barn en egen trädgård! 
Kom och lek i det flygande växthuset, gå balansgång 

på en mördarsnigel, gunga hängmatta, 
vattna en blomma eller bygg en koja i en kruka!

Denna dag invigs lekplatsen och naturparkens nya entré med 
roliga gröna upptåg, vårvacker tipsrunda med mera. Grillad 

korv finns till försäljning eller medtag egen matsäck 
och stanna hela dagen! Alla välkomna!

För mer info, program och hur du 
tar dig till naturparken se: 

malmo.se/gyllinstradgard

Ta med 
annonsen 
så får du 

 en fröpåse!

Välkommen!

> Filmfest med kvinnligt fokus > Dansant dag i Malmö, Lund och Skurup > Seriefest i Röda rummet

VAD Teater/GOLEM 
VAR Malmö  
 Dockteater
NÄR t o m 20 april

j Serier, serier och åter serier handlar det om 
på Stadsbiblioteket den 2–3 april när Malmö 
seriefest drar igång. Under helgen kan man 
lyssna på intressanta föreläsare, delta i work-
shoppar och köpa fansin samt andra egenpro-
ducerade trycksaker. Det finns också möjlig-
het att träffa och prata med olika serieskapare. 
Mässan vänder sig till personer i alla åldrar 
och hålls i Stadsbibliotekets Röda rummet. 

30 april 
– 29 maj

Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur

www.malmo.se/evenemang

Upplev dans på Stortorget!
Babushkas of Chernobyl är en av filmerna 
som visas under Ifema.

malmo.se/soctanter 

Grubblar du också över något i din 
vardag? Ställ din fråga i forumet 
Soctanter på nätet, Malmö stads 
socialrådgivning på webben.  
Det är gratis och anonymt.

”Jag är 17 år och jobbar 
extra efter skolan. Påverkar 
min inkomst mina föräldrars 
rätt till socialbidrag?”

text Nina Eggerth 
foto Peter Kroon 
 

Efter 35 år i branschen har 
en av landets främsta mode
fotografer skänkt en halv 
miljon fotografier till Stads
arkivet. Nu visar hon ett ur
val av sina bilder i utställ
ningen Modeliv. 

– Jag ställer framförallt ut 
haute couturebilder som 
jag har tagit för olika inter
nationella magasin, men 
också bilder från Malmö 
och av supermodeller, säger 
EwaMari Johansson. 

På en av väggarna hänger färgfo-
tografier från Valladolid i Mexi-
ko, tagna för modemagasinet El-
le med kläder av Badgley Mischk-
la. Bilderna präglas av en varm 
ton och är lätt drömlika. 

– Min kärlek ligger i det svart-
vita, men jag tycker mycket om 
färg, speciellt när man får lov att 

förändra och ta fram det surrea-
listiska som här. 

Vid sidan om Elle-bilderna 
hänger bilder av couturekläder 
från Badgley Mischkla, där Ewa-
Mari Johansson till den första av 
bilderna använt diafilm vänd till 
negativ.

– Mexikobilderna är tvärtom 
vända från negativ till dia. Jag 
var en av de första fotograferna 
som gjorde det, berättar Ewa-
Mari Johansson.  

Började banan som modell
Under de mer än tre decennier-
na som modefotograf var Ewa-
Mari Johansson verksam i fram-
förallt Milano och New York. 

Hon utbildade sig till fotograf 
och dokumentärfilmare i New 
York och hade Time Life-foto-
grafen Arnold Eagle som men-
tor. 

>   Hon skänker  sin modeskatt till Malmö
Ewa-Mari Johansson har arbetat som internationell modefotograf i drygt 35 år. I utställningen    Modeliv visar hon ett urval av sina bilder Utställningen innehåller framförallt haute couture-bilder.

foto M
arcus och M

attias Thernström
 Florin

Vägen till livet som fotograf 
började med en modelltävling i 
Skåne. 

När Ewa-Mari Johansson var i 
tonåren fick hennes pappa syn på 
en tidningsannons där en känd 
modellagentur sökte efter unga 
flickor som ville bli modeller.

– Det skulle passa dig sa han 
och uppmanade mig att söka. Vi 
bodde i Lönsboda och körde 
ibland till Malmö på grund av 
pappas jobb som ingenjör. Jag 
och mamma följde med och jag 
fick träffa modellagenturen. Det 
ledde till att jag började jobba 
som modell i Paris när jag var 16. 

Mötet med modellmamman 
Eileen Ford ägde rum i tidigare 
Sydsvenskanhuset på Segevång 
där också tävlingsarrangören 
Kvällsposten höll till. 

Några av bilderna i utställ-
ningen är tagna just vid gamla 

Sydsvenskans entrén och i foa-
jén. 

– Det är min dotter som är 
modell här. Hon är den bästa 
modellen jag har jobbat med. 
Bilderna är från mitten av nittio-
talet och jag har använt kornig 
film, som man pressar och får 
fram en pastellig ton. 

Fri hand med en Hasselblad
De andra bilderna från Malmö 
är tagna i bland annat Rooseum, 
nuvarande Moderna museet, 
och i Malmö konsthall. 

– De är från ett jobb jag gjorde 
till det italienska magasinet 
Donna. Jag har jobbat på fri 
hand med min Hasselblad. 

I rummet längst in på Stadsar-
kivet pryds en vägg av svart-vita 
bilder på flera supermodeller 
från haute couture-visningar. 

– Här är bland andra Naomi 

Campbell, Kate Moss, Claudia 
Schiffer och Linda Evangelista. 
En gång frågade jag Claudia 
Schiffer om hon kunde tänka sig 
att vara med på omslaget till 
svenska Månadsjournalen och 
det ville hon. De blev mycket 
glada på tidningen. 

VAD	 | Utställning/Modeliv  

  ur Ewa-Maris arkiv 

VAR	 |  Stadsarkivet
NÄR	| T o m 11 juni

30 mars 
–30 april

Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur

www.malmo.se/evenemang

… är det bland annat hos Stads arkivet 
med följande föredrag: 
• 29 mars kl 18.30: Bara ben och fantas
tiska maskiner. Roger Johansson, pro
fessor i historia, berättar om Malmö 
strumpfabriks ledande roll inom mode. 
• 6 april kl 15: MMT och Katja of Swe
den. Nedslag i Malmö Mekaniska Tri
cotfabriks arkiv. 
• 19 april kl 18.30: Kod – om klädernas 
hemliga språk. Maria Pihlblad, deläga
re i en vintagebutik, guidar genom år
hundraden av skiftande mode. 

Från 14 maj visar Malmö museer en ut
ställning om mönster – Randigt, rutigt 
och prickigt och Malmö konstmuseum 
har från 4 juni utställningen Oomph 
om kvinnliga svenska formgivare. 

f  Modetema i vår

Fotografier av Naomi Campbell 
och Claudia Schiffer.



Jefferson Starship Nöjesteatern 10 
apr kl 18.
Öresound Big Band & Peter Asplund 
Palladium 11 apr kl 19.
Kammarmusik – Stravinskys oktett 
på Kuben Malmö Live 12 apr kl 19.
Schumann x 2 Konsert. Malmö Live 
14 apr kl 19.
Xiu Xiu plays the music of Twin 
Peaks Inkonst 14 apr kl 20.
Master Zanoongas Love Potion Klubb 
på Grand Öl&Mat 15 & 16 apr kl 22–03.
Svante möter Beppe Wolgers Palla-
dium 15 apr kl 19.
Refreshments Hemma Hos Oss. 
Slagthuset 15 apr kl 18–21.
Franska Trion Grand Öl&Mat 16–17 
apr kl 22–03.
The Hollies Malmö Live 17 apr kl 18.
Gloria John Rutters Gloria för brassen-
semble. S:t Johannes kyrka 17 apr kl 18.
Siegfried-Idyll Kammarmusik i 
Kuben på Malmö Live 19 apr kl 19.
Intonal Experimentell musikfestival. 
Inkonst 21–27 apr.
Malmö möter Köpenhamn – säsong 
III, konsert II Poeten på hörnet 21 
apr kl 20–22.
Vårkörkonsert S:ta Maria kyrka 21 
apr kl 19.
Joystick 8.0 Dataspelsmusik. Malmö 
Live 22 apr kl 19.
Mike Andersen Victoriateatern 22 
apr kl 19.
Badlands Releasefest och konsert 
Grand Öl&Mat 23 & 24 apr kl 22–03.
Silvana Imam Kulturbolaget 23 apr 
kl 23.
Malmö Akademiska kör S:t Johannes 
kyrka 24 apr kl 18.
Swedish classics Malmö Akademiska 
Kör.  Johanneskyrkan 24 apr kl 15.
Bang Proto-metal-power. Grand 
Öl&Mat 27 & 28 apr kl 22–03.

Blommor Inomhus Jazztrio. Moriska 
Paviljongen 27 & 28 apr kl 21–02
Dixie Chicks Malmö Arena 27 apr kl 
19.30.
Beethoven 1+1=3 Trio Con Brio 
Copenhagen och Malmö Symfoni-
Orkester. Malmö Live 28 apr kl 19.
André Rieu Malmö Arena 29 apr kl 
19.30.
Eddie & The Hot Rods Folk å Rock 29 
apr kl 21.
Ill Wicker + Release med Drawing 
Maps Grand Öl&Mat 30 apr & 1 maj 
kl 22–03.
Arstidir Isländsk musikgrupp. Victo-
riateatern 30 apr kl 19.
Den sorte skole Danskt musik- och 
dj-kollektiv. Kuben på Malmö Live 30 
apr kl 19.
LördagsLive V Beethovens piano-
konsert. Malmö Live 30 apr kl 14.

a Teater, dans & humor
Praktika La urbana Tangodans. Tango 
Punto Com måndagar kl 19.30–23.
Trettondagsafton Romantiska för-
växlingskomedi av Shakespeare. 
Malmö Stadsteater/Hipp t o m 29 apr.
Blod och eld Komiskt körverk som 
spinner vidare på Liv Strömquists suc-
cébok Kunskapens frukt. Malmö 
Stadsteater/Intiman t o m 14 maj.
Jane Eyre Klassikern från 1847. Malmö 
Stadsteater/Intiman t o m 23 april.
Golem med Malmö Dockteater 2–20 
apr.
Knot Body Dansföreställning med 
Quatro. Inkonst 1 & 3 apr kl 19.
Queerteori och Shakespeare Djup-
dykning i Trettondagsafton. Malmö 
Stadsteater/Intiman 2 apr kl 13–14.
Taktiska meditationer med Nyxxx 
Inkonst 6, 7, 8 & 9 apr kl 18.

Psychic medium med Karsten Toreb-
jer.  Slagthuset 7 apr kl 19.30.
Anna Blombergs Värld Palladium 8 
apr kl 19.
Balett på bio Bolsjoj, Don Quijote. 
Biograf Spegeln 10 apr kl 17–20.10
This is concrete Dansföreställning. 
Palladium 13–14 apr kl 19.30.
Shapes of states med Stina Nyberg. 
Inkonst 13 apr kl 19.
Wowawiwa Musikprojekt med två 
scenkonstnärer. Inkonst 13 apr kl 19.
Någonstans... i Malmö med Teater 
Thea. MAF 16–27 apr.
Ichos Virpi Pahkinen, Mika Takehara 
& Chieko Mori slagverk och dans. Pal-
ladium 16 apr kl 18.
Jaguar Dansföreställning, Marlene 
Monteiro Freitas och Andreas Merk. 
Palladium 22 & 23 apr kl 19.30.
Apassionata Den förtrollade spegeln, 
hästakrobatik. Malmö Arena 23 apr 20 
& 24 apr.
The Pavilion Pjäs av Craig Wright, om 
att förlåta och förändras, ges på engel-
ska. MAF 24–30 april.
Dansens dag Amatörer och professio-
nella möts upp för att hylla dansen.  
Stortorget 23 apr kl 11–14.
The One and the Many med Institutet. 
Inkonst 26 & 27 apr kl 19.
De Upplysta Teaterföreställning med 
Teater insite, Lokstallarna Kirseberg 
29 apr kl 20. 

a Utställning
MALMÖ KONSTHALL Tis, tor–sön 
11–17, ons 11–21. 
Heimo Zobernig Skulpturer, målningar, 
videofilmer och performanceverk t o m 
1 maj. Jumana Manna – A magical sub-
stance flows into me, C-salen t o m 1 
maj. Artist’s talk och workshop med 
konstnär Lena Ignestam, 27 apr kl 
19–21. Var går gränsen? Utställning av 
Skapande skola-projekt med från Hum-
fryskolan i K-salen 1 apr–1 maj.
MALMÖ KONSTMUSEUM Alla dagar 
10–17.
Ropen skalla – konsten åt alla Pop-
konst, diskbänksrealism och optiska 
illusioner, verk ur konstmuseets sam-
ling från 1960- och 70-talen 13 feb–15 
maj. Lars Laumann – Season of Mig-
ration to the North Svårigheten att 
fly från diskriminering och förföl-
jelse, och synen på Skandinavien som 
ett utopiskt paradis 9 apr–30 apr.
MALMÖ MUSEER Alla dagar 10–17.
Akvariet Fiskar, kräldjur m m. Ett 
Malmö som inte finns – om tv-serien 
Bron Scenografier, föremål och rekvi-
sita. Idéplaneten 800 kvadratmeter 
experimentarium. Orientaliska mat-
tor ur Mustafa Arhans samling Hand-
knutna, orientaliska ateljémattor. 
Sommarsol och mörka moln – Malmö 
1914 Om förändringarna i Malmö 1914 
med Baltiska utställningen i centrum. 
Women making history 100 år av immi-
grantkvinnors liv och arbete i Malmö. 
Välkommen till Sverige – Malmö 
Museum som flyktingförläggning 
1945. Swedish Dads med Johan Bäv-
man Porträtt av föräldralediga pappor. 
12:e spelaren – supporterliv kring 
MFF En miniutställning om supporter-
skap fr 3 apr. Metaller – från mineral 
till identitetsskapande objekt Utan 
metaller skulle dagens teknik vara en 
omöjlighet. T o m 28 maj.
MODERNA MUSEET Tis–sön 11–18.
Knock, Knock, Is Anyone Home? 
Videobaserat utställningsprojekt, fr 
27 mar. Francesca Woodman foto-
utställning 2–16 apr.
Stadsarkivet Modeliv ur Ewa-Maris 
arkiv. Fotografier från Ewa-Mari 
Johanssons 35-åriga karriär som inter-
nationell modefotograf 12 mar–11 jun.
Form/Design Center Tis–lör 11–17, 
sön 12–16. Ung Svensk Form 2016. En 
jurybedömd vandringsutställning för 
unga formgivare 2 apr–7 maj.
Formargruppen Mån–fre kl 11–18, lör 
11–16.  Mina broderier, textil av Kiwa 
Saito. Formargruppen 2 apr–27 apr.
Fotogalleriet Format Ons–fre kl 
14–18 lör–sön kl 13–16. Julia Peirone – 
Coral Punsch, Paula Muhr – She hears 

music 5 mar–24 apr.
Digitaliseum Ons–tor kl 17–19, lör  kl 
12–16. Paul Van Den Hout – Unidenti-
fied 16 mar–14 apr.
Galleri Engleson Tis–fre 12–18, lör–
sön 12–16. Ronny Klinteberg 9–17apr.
Galleri Final Ons–fre 12–17.30, lör–
sön 13–16. Björn Almviken 12 feb–3 
apr. Carl Gustafsson 7 apr–8 maj. 
Galleri Pling-Pong Tis–fred 12–17, lör 
kl 12–16. Konversation med I, Anna 
Strand 5 apr–22 apr.
Galleri Rostrum Tor–fre 14–18, lör–
sön 12–16. Jacqueline Hoang Nguyen 
t o m 3 apr. Karin Hald 9 apr–1 maj.
Galleri S:t Gertrud On your marks! 
Ons–fre kl 12–15, lör kl 12–16. Fokus på 
Irland och Sverige, om linets kultur 
och historia 23 mar–17 apr.
Galleri Vasli Souza Ons–lör 11–18. 
Nelli Palomäki, foto 6 feb–9 apr.
Katrinetorp Mån–sön kl 12–17.  
Öppna sinnen – Utsvävningar. Vårsa-
long, med verk av elever från Valde-
marsro Gymnasium 19 mar–3 apr.
Miva Fine Art Galleries Mån–lör kl 
11–16. Vårutställning med bl.a. Nigel 
Mason 30 mar–30 apr. Camilla Lun-
dén 18 mar–2 apr.
Skånes Konstförening Ons–sön kl 
13–17. Stina Persson & Tommy Pers-
son. 11 mar–3 apr. Artoteket RUT – 
Låna konst t om 27 maj.
Teatermuseet Tor–sön 13–16. Ystads 
Teater, teaterbyggnadens historia, 
Östen Warnerbring 16 apr –12 jun.

a Övrigt
Bellevuegårdsbibliotek Läxhjälp för 
vuxna 4, 11, 18 & 25 apr 17–19.
Husiebiblioteket Syninstruktörer ger 
tips och berättar om hjälpmedel, 
belysning och talböcker 4 apr kl 16–18.
Kirsebergsbiblioteket Arkitekternas 
Kirseberg 21 apr kl 18–19.
Lindängenbiblioteket E-boksakuten 
2 & 30 apr kl 11.
Oxiebiblioteket Språkcafé, träna på 
att prata svenska torsdagar t om 21 
april kl 14.30–16.30. 
Rosengårdsbiblioteket Introduktion 
till att låna och läsa e-böcker 14 apr kl 
14. Språkcafé & Läxhjälp för vuxna 
måndagar och onsdagar kl 15.00.
Stadsbiblioteket Ny i Sverige? Råd och 
vägledning, tisdagar kl 18–20. Lär dig 
svenska från dari och persiska, tisdagar 
kl 15–18. Träna engelska, onsdagar kl 
16–18. Träna svenska onsdagar kl 
17–18.30.Träna schack, onsdagar kl 
18–20. Lär dig tyska torsdagar kl 14.30. 
Läxhjälp och stöd i svenska för gymna-
siet, komvux och SFI torsdagar kl 
16–18. Läxhjälp för 7–16 år lördagar kl 
13–15. Akademisk kvart – forskare 
berättar om senaste forskning onsda-
gar 12.30. Kom igång – grunderna i 
Googles tjänster för kartor, lagring och 
kalender 31 mar & 14 apr kl 15. Möt 
Malmö stads Företagslots 5 apr kl 
15–18. Förstå körkortsboken 31 mar, 
7,14, 21 & 28 apr kl 18.30–19.45. Intro-
duktion till Medialab 7 apr kl 17–17.30. 
Bli säkrare på internet 3 & 17 mar kl 
15–17. Tv-spel och brädspel 31 mar, 14 & 
28 apr kl 16.30–19.30. Medialab – video-
redigering i Premiere Pro 21 apr kl 
17.30. Fråga Juristjouren 18 apr kl 17.30.
Malmö Opera Guidad visning 3, 10, 17 
& 24 apr kl 12.30.
Ny Finsk Film Absolution – filmse-
rien med berättelser från grannlan-
det. Biograf Panora 3 apr kl 18.30. 
IFEMA – International Female Film 
Festival Malmö på Panora 4–10 april.
OS-kval i handboll Malmö Arena 
8–10 apr.
Guidad visning på Malmö Live 13 & 
20 mar kl 14–15.
Quiz på Grand Grand Öl&Mat 12 apr 
kl 19.30.
DreamHack Masters 2016 Turne-
ring i spelet Counter-Strike: Global 
Offensive Malmö Arena 16 & 17 apr.
Tre berättelser om Spanien – då och 
nu Film & samtal. Biograf Panora 
22–23 apr.
Internationell kattutställning 600 
katter av alla raser. Sla gthuset 23–24 
apr.  

kl 15–15.30. Minikonsert med El Sis-
tema 12 apr kl 15, 13 apr kl 14.30. Sago-
stund på romani för 0–8 år 16 apr kl 
14–14.30. Sagostund på somaliska 17 
apr kl 14–14.30. Filmsöndag på Bala-
gan för 9–12 år 24 apr kl 14.30.
I Valles Värld FriScenkonsts teater 
för 4–8 år. Barnens scen 1–21 apr.
Mysteriet Kaspar teater fr 6 år. 
Moomsteatern 2 & 3 apr kl 15.
Jag är Nalle Nallekonsert med 
Malmö SymfoniOrkester. Malmö 
Live 9 apr kl 13–15.
Pici & Oso Teater för 2–4 år. Teater 23 
3, 10 & 17 apr kl 13 & 15.
Lill Tarzan Pygméteatern Skuggspel 
för 3–8 år. Barnens scen 6–9 apr.
Ulrikas smålåtar Barnens scen 13 apr 
kl 09.15 & 10.30, 16 apr kl 13 & 14.
Mallku och Lulli För 2–5 år Palladium 
17 apr kl 14. 

a Föredrag&litteratur 
Bellevuegårdsbiblioteket Bokcafé, 
presenterar nyutgiven litteratur och 
bjuder på kaffe 10 apr kl 16.
Husiebiblioteket Hur lyckas du med 
din odling? 18 apr kl 19.
Kirsebergsbiblioteket Minnenas Kir-
seberg. 5 apr kl 18–19.30.
Lindängenbiblioteket Jonas Helgesson 
12 apr kl 18. Måndagstipset, är du nyfi-
ken på de senaste böckerna 18 apr kl 18.
Malmö Konsthall Artist’s talk och 
workshop med konstnär Matteo Rosa 
13 apr kl 19–21. Artist’s talk och work-
shop med konstnär Lena Ignestam 27 
apr kl 19–21.
Malmö Museer Spela fotboll bondjävlar, 
föredrag om fotboll. 3 apr kl 13.30–14.30.
Rosengårdsbiblioteket Bokcafé, få 
tips på läsvärda böcker 31 mar kl 17. 
Poesikväll med Littosfären 21 apr kl 18. 
Bokcafé Tema: 70-talet – Lattjolajban? 
Tips på läsvärda böcker. 28 apr kl 17.
Stadsarkivet Att gräva i det förflutna – 
om historieforskning och arkiv 5 apr kl 
18–21. MMT och Katja of Sweden 
föredrag om Malmö Mekaniska Tri-
cotfabriks 6 apr kl 15. OnSpotStory 
– om Malmös textilindustri. 9 apr 
kl 13–15. Nyfiken på arkiv, guidning 
av läsesalens databaser och andra 
nyttiga hjälpmedel 12 apr kl 14–15. 
Kod – om klädernas hemliga språk. 
19 apr kl 18.30. Judiskt liv i Malmö 
1860–1910 föredrag av Arne Järte-
lius 26 apr kl 18.30. Ordet är fritt eller? 
Ett seminarium om tryckfrihet och 
filmcensur 27 apr kl 13–16.30. 
Stadsbiblioteket SF/Fantasy-läsecir-
kel på engelska, diskuterar böckerna 
på svenska 30 mar kl 18–19. Svart 
kvinna – om rasism och sexism i Sve-
rige, Fanna Ndow Norrby i samtal med 
Mona Masri 31 mar kl 19. Malmö serie-
fest 2–3 apr. Öppen Scen: Balanced 
View 4 apr kl 18. EU-föreläsning: Ung 
framtid Arbetsförmedlingen berättar 
om Socialfondsprojektet Ung framtid 
7 apr kl 12.30. Ditt osynliga bibliotek, 
om olika digitala informationskällor 
13 apr kl 17. Om Malmös kultur och 
historia på arabiska 13 apr kl 18.30. 
Tecknade serier – läser och diskuterar 
serieromaner ur olika genrer. Denna 
gång: Pyongyang av Guy Delisle 13 apr 
kl 18. Läsecirkel på somaliska 19 apr kl 
18. EU-föreläsning: Nätverk – Aktivitet 
– Delaktighet för nyanlända Mikael 
Johansson berättar om NAD-projektet 
21 apr kl 12.30. Om Malmös kultur och 
historia på persiska 27 apr kl 18. SF/
Fantasy – Läsecirkel The Aeronaut’s 
Windlass av Jim Butcher 27 apr kl 18. 
Boktips – Vårens böcker 28 apr kl 14.
Victoriateatern Tredje Rummet – Är 
alla lika mycket värda? Om männis-
kosyn. 5, 12, 19 & 26 apr kl 18.30.
Studieförbundet Vuxenskolan Vad 
ska man tänka på när man ska köpa 
eller sälja en bostad? 5 apr kl 18–20. 
Taoismen och Kinesisk Medicin 6 apr 
kl 18–20.
Katrinetorp Historiker som trollbin-
der sin publik, föredrag med Chris-
topher O’Regan 12 apr kl 18–19.30.
Bergaskolan En slottsträdgårdsmäs-
tare för våren, föredrag om bl. a nytän-

kande avseende plantering och 
idéträdgården på Solliden 14 apr kl 19.
Palladium Svante möter Beppe Wol-
gers. 15 apr kl 19.
Djupdykning kring föreställningen 
Blod och eld på Intiman med Ada Ber-
ger och Liv Strömquist. Malmö Stads-
teater/Intiman 16 apr kl 13–14.
Malmö Live Hälsodag 23 apr kl 12–18.
Teatermuseet Christer Borg berättar 
minnen om Östen Warnerbring 23 
apr kl 14–15.

a Musik
Billy Elliot Musikal. Malmö Opera t o 
m 3 juni.
Maskeradbalen av Giuseppe Verdi. 
Malmö Opera 31 mar–7 juni.
Moriskan Jazz Club Moriska Pavil-
jongen 30 mar, 6,13, 20 & 27 apr kl 21.
Drottningens juvelsmycke Opera-
verkstan. Malmö Opera t o m 9 apr.
Mirei med Johanna Edberg och Natalie 
Migdal Moriska Paviljongen 30–31 mar.
Mahler & militärmusiken Malmö 
Live 30 mar kl 19.
Malleusincus – Wildfire & Goldrush 
Palladium 30 mar kl 19.
Cristina Branco Victoriateatern 31 
mar kl 19.
Grand Cocktail Club 50- & 60-talsjazz 
på Grand Öl&Mat 31 mar, 1, 14 & 28  
kl 21–01.
Mahler x 2 med Malmö SymfoniOr-
kester. Malmö Live 31 mar kl 19.
Tradjazz jamsession Mattsson’s 
Restaurang och Musikpub 31 mar & 
28 apr kl 20. 
Intonal: A requiem for Else Marie 
Pade. Inkonst 31 mar kl 19–21.
After Work Orgel S:t Petri kyrka 1 apr 
kl 17.

Dirty Tango med Melingo. Palla-
dium 1 apr kl 20.

Gunilla Backman – One Voice Slagt-
huset 1 apr kl 19.30.
Utspel – Musikhögskolan i Malmö 
Musikhögskolan 1 apr kl 18.
Opera på bio: MET Madama Butterfly 
2 apr kl 19, 3 apr kl 13. Roberto Dever-
eux 16 apr kl 19, 17 apr kl 13. Elektra 
30 apr kl 19.
Hemma med Malmö Akademiska 
Orkester. S:t Johannes kyrka 2 apr kl 18.
En hyllning till Eva Cassidy Palla-
dium 2 apr kl 19.
Kammarkonsert Malmö Opera 2 & 
16 apr kl 14.
Skrot-musiklabb i samarbete med 
Sysav. Malmö Live 2 apr kl 14–16.
The Presolar Sands Grand Öl&Mat 2 
& 3 apr kl 22–03.
Spårvägens musikkårs vårkonsert 
Palladium 3 apr kl 15.
The Cory Band Malmö Live 3 apr kl 15.
Folkjam Poeten på hörnet 4 & 18 apr 
kl 19–21.30.
Klubb Krinolin: Duo TÖ Grand 
Öl&Mat 5 apr kl 21.
Musikkväll med unga artister från 
Husie. Husiebiblioteket 5 apr kl 17.
Quartetto di Cremona Palladium 5 
apr kl 19.
Lena Måndotter Var mig nära. Palla-
dium 6 apr kl 19.
Timo Räisänen Victoriateatern 6 apr 
kl 19.30.
Smash-Up med Ramy Essam and 

Siham Shurafa Bastionen 7–15 apr.
Jazz, Rock’n roll och lite Snoddas 
med Peter Lind and the Cabaret 
Band Victoriateatern 7 apr kl 19.
Lunchkonsert på Palladium med 
Musikhögskolans pianister. Palla-
dium 7 apr kl 12.15.
Med flygeln i centrum Jacob Karlzon 
ONE. Palladium 7 apr kl 19.
Stenhammars andra symfoni Malmö 
Live 7 apr kl 19.
Klubb Funkdown Grand Öl&Mat 8–9 
apr kl 22–03.
After work Malmö Live 8 apr kl 17–20.
Let’s Get Lost: Jenny Wilson & 
Rebecka Törnqvist Inkonst 8 apr kl 21.
Swinging Hayriders Victoriateatern 
8 apr kl 19.
Festkonsert med Vegakören S:t 
Johannes kyrka 8 apr kl 20.
Progressive Circus 2016 Slagthuset 
9 apr kl 15.
Vocal Six Hejdlös a capella. Palla-
dium 9 apr kl 19.
Sångstund med vackra arior och 
duetter S:t Pauli församlingshus 9 
apr kl 11.
Aida Nadeem Iraqi art in diaspora. 
Inkonst 9 apr kl 20.
Oddjob Support: Charlotta Anders-
son. Victoriateatern 9 apr kl 19.
Unga Salomon Konsert med unga 
musiker. Palladium 10 apr kl 5.
Gospelmässa Hyllie kyrka 10 apr kl 18.
Händels Messias S:t Petri kyrka 10 
apr kl 18.

Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här.  Du hittar ännu mer på malmo.se/evenemang.

VAD Musik/Den sorte skole
VAR Malmö Live
NÄR 30 april

VAD Musik/Xiu Xiu plays the  
 music of Twin Peaks
VAR Inkonst
NÄR 14 april

VAD Teater/The Pavillion
VAR MAF
NÄR 22–29 april

VAD Utställning/ 
 Ung Svensk Form
VAR Form/Design center
NÄR 2 apr–8 maj

VAD Musik/Dixie chicks
VAR Malmö arena
NÄR  27 april
 

VAD Musik/Kristian Anttila
VAR Victoriateatern
NÄR 21 april

VAD Duo TÖ/Klubb Krinolin
VAR Grand Öl&Mat
NÄR 5 april

VAD Övrigt/ Internationell  
 kattutställning
VAR Slagthuset
NÄR 23–24 april

VAD Teater/Blod och eld
VAR Intiman
NÄR 12 mars–14 maj

VAD Utställning/  
 Heimo Zobernig
VAR Malmö konsthall
NÄR T o m 1 maj
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> Info & biljetter
Mer information och senaste nytt om alla arrangemang hittar 
du på malmo.se/evenemang. Har du inte tillgång till internet 
går det bra att ringa Malmö Turism på 040-34 12 00.
 
 

VAD	 | Musik/Drottningens  

  juvelsmycke 

VAR	 |  Operaverkstan

NÄR	| T o m 9 april




