
Sofia Hedén, 45 år, Socialdemokraterna 

Bor: radhus i Husie. 

Hjärtefråga: Bygga Malmö helt – en stad där alla 

Malmöbor, oavsett inkomst eller var man 

kommer från, kan ta del av hela staden och känna 

sig hemma.  

Favoritplats i Malmö: Husie Mosse. 

Vad saknar du i Malmö: Klippbad. 

Vad är skönhet i stadsmiljö för dig: Variation i 

bebyggelse och olika funktioner som samsas 

sömlöst staden. Det ger bäst förutsättningar för att 

skapa en stad där människor kan trivas.  

  

Vilka är de fyra viktigaste frågorna för ditt 

parti när det gäller Malmös stadsmiljö för den kommande mandatperioden? 

Verka för att det byggs fler bostäder som vanliga Malmöbor har råd med. 

Verka för att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Malmö genom bland annat fler innovativa 

lösningar radhus som passar en tät stad, fler fyra- och femrumslägenheter, gröna trivsamma 

gårdar för barnens lek samt fortsätta bygga ut temalekplatser.  

Bygga blandade områden med olika upplåtelseformer i stadens olika delar så att man kan bo 

kvar i området när livet förändras.  

Använda stadsplanering som ett verktyg för att bryta segregationen som delar vår stad. Det 

handlar exempelvis som att sätta i gång utvecklingen av Amiralsstaden där Amiralsgatan – en 

motorvägsliknande genomfartsled – förvandlas till en levande stadsgata med grönytor, 

handel, samhällsservice och bostäder.  

  

Varför prioriterar ni dessa frågor? 

Två anledningar: 

Det byggs och investeras i Malmö. Såväl människor som företag flyttar hit. Det är positivt. 

Men vi vill inte göra om samma misstag som många andra växande städer runt om i världen 

har gjort där vanliga lärare, undersköterskor, butiksbiträden och andra som bidrar till att hålla 

i gång staden har svårt att bo kvar på grund av ökade priser. Det behövs fler bostäder med 

rimliga priser.   

Vi vill bygga Malmö helt. Vi vill att Malmö ska vara en stad där vi möts och pratar med 

varandra i stället för om varandra. Det ger ökad trygghet och framtidstro för alla.  

  

Hur vill ditt parti att Malmö ska byggas ut - genom förtätning eller genom att ta nya 

områden i anspråk? 

Vi menar att Malmö i huvudsak ska växa inåt. Cirka en tredjedel av Malmös landyta består 

av högklassig jordbruksmark. Den vill vi värna för framtida generationers matförsörjning och 

beredskap. Därför behöver vi hitta smartare sätt än tidigare att använda resterande befintliga 

ytor i staden så att olika funktioner – bostäder, grönområden, arbetsplatser, platser för 

rekreation – kan samsas. Denna inriktning ger oss också en möjlighet att bryta några av de 

barriärer som idag delar vår stad itu och bidrar till bostadssegregation.  

  

Vad i Malmö är ett bra exempel på lyckad nybyggnation?  

Trianons lägenheter på Vårsången i Lindängen, som både innehåller öppna lokaler på 

bottenplan och prisvärda bra lägenheter i ett område som dessförinnan inte hade sett 

investeringar på många årtionden.   

  



Varför blev det bra? 

I Lindängen fanns det ett långsiktigt helhetstänk från både fastighetsägaren och staden, där 

staden gick in med rabatterad tomträtt och Trianon själva kopplade på arbetsmarknadsinsatser 

och skapade jobb för de boende i området.  

 


