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Utgångspunkter
• ÖP: Tät och grön stad. ”i områden med stor barnfattigdom och
trångboddhet kan extra omhändertagande av den yttre miljön fungera som
kompenserande åtgärd”
• ÖP: Staden som kulturell och demokratisk arena, ”Fler mötesplatser
behövs” …” Att minska skillnader i hälsa inom staden har hög prioritet”
• Motståndskraft, klimatanpassning (ÖP, Skyfallsplan, Miljöprogrammet)
• Ojämlikhet i hälsa, social utveckling (Malmökommissionen)
• Projektets bidrag till Program Lindängen
• Vision: Lindängen är en grön, hälsofrämjande plats med fokus på
hållbar stadsutveckling
• Identifierade gap: Trygghet och trivsel, attraktiv stadsmiljö
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Projektet Clever Cities
• Femårigt internationellt projekt
• Främja och möjliggöra användning av naturbaserade lösningar i
stadsplanering för mer hållbara städer och socialt inkluderande städer
• Tre föregångsstäder och sex efterföljande städer i Europa, Sydamerika
och Kina
• Stor- och småskaliga tester
• Kunskapsutbyte
• Data och information till EU:s politiska beslut
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Bakgrund
Utmaningar i städer
• Städer växer och förtätas i takt
med att befolkningen ökar
• Gröna miljöer saknas ofta i
områden som även har sociala
och ekonomiska utmaningar
• I Clever Cities vill man visa att
grönare städer är bättre för
människor och samhället

Fotograf: Tyke Tykesson
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Bakgrund
Naturbaserade lösningar
• Planering och utformning
• Naturliga funktioner, t ex träd,
växter och grönområden,
• Bidrar till att möta stadens
utmaningar
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Exempel på naturbaserade lösningar (NBS)
• Gröna tak, gröna väggar, våtmarker och dagvattendammar som fördröjer
dagvattenflöden
• Gröna bullerlösningar
• Pocket parker, parker och ängar som erbjuder möjlighet till rekreation och
sänker lufttemperaturen
• Stadsodling, trädplanteringsinitiativ, trädskötselinitiativ, som ger möjlighet
till sociala kontakter, identitet, och ”sense of place”
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Sociala nyttor med NBS
•

•
•

•
•
•

Hälsa: mental och fysisk hälsa genom
kontakt med naturen och en mer hälsosam
livsstil
Social integration: tillhörighet, sociala
interaktioner, engagemang, lokal självtillit
och ”community spirit”
Attraktiv bebyggd miljö: miljö som lockar till
utomhusvistelse; levande, öppna, neutrala
och inbjudande torg
Pedagogik: möjligheter att lära från kontakt
med och upplevelser i naturen
Trygghet: känsla och uppfattning av trygghet
genom en stärkt relation till sin omgivning
Egenvärden kopplade till naturen med eller
utan människor
Da Rocha, Almassy & Pinter, 2017
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Clever Cities i Malmö
• Medskapande arbetssätt genom
dialog och småskaliga tester i
området utifrån lokal samverkan
med Lindängens hälsofrämjare,
boende, mötesplats Returen,
Framtidenshus och andra
verksamheter på plats
• Knyter projektet an till den pågående
stadsförnyelsen i Lindängen genom en
samordnande roll och partnerskap som
avser utvecklingen av den fysiska
utemiljön
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Malmö stads uppdrag
i projektet
• Lokalt partnerskap
– Fastighetsägare, lokala
verksamheter och berörda
förvaltningar
• Småskaliga tester
– Tillsammans med boende ta
initiativ till lekfulla gröna
stråk, med ätbara inslag
• Dela kunskap lokalt och
internationellt
– Co-lead för samarbetet
mellan efterföljande städer
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Förväntad effekt i Malmö
• Ökad kunskap om nyttorna med naturbaserade
lösningar
• Underlag för hur fler lösningar kan spridas till andra
områden i Malmö
• Utemiljön ska bidra till en trivsam och trygg vardag i
Lindängen
– Människor rör sig mer i området, som används till
rekreation, motion men också att ta sig från a till b
– Att människor uppehåller sig ute, att de väljer att
tillbringa tid utomhus, att det finns platser utomhus
som samlar människor
– Att människor nyttjar, värnar och tar hand om den
gemensamma utemiljön.
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På gång i Lindängen
Kartläggning av lokala behov som gemensam nämnare
Utmaningar
• Begränsad rörelse mellan kvarteren
• Upplevda långa avstånd
• Områdesgemensamt centrum saknas
• Monotona oanvända (grön)ytor mellan
fastigheterna
• Bänkar, belysning, skyltning, soptunnor
saknas, är delvis i dålig skick och främst
på fastighetsgårdar
Möjligheter
• Stora öppna innegårdar
• Bostadsnära naturmiljö och destinationer
• Hälsofrämjande aktiviteter i området
• Samverkan över gränser
• Idérikedom och handlingskraft
• Gatuliv
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På gång i Lindängen
Ett första småskaligt gemensamt test av ett ätbart stråk
längs med Lindängestigen

•
•

•

Just nu testas det lokala engagemanget kring ett ätbart stråk i området
Småskalig medskapande satsning på kryddväxter och bärbuskar som
del av ett hälsofrämjande samarbete längs med Lindängestigen för att
med lekfulla och ätbara inslag, information och hälsotips utveckla
boendedialog och motverka självisolering i samband med covid-19
Grönytan ska vidareutvecklas och användas som mötes- och
informationsplats under projektets gång
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Vägen framåt i Lindängen
Formellt partnerskap och arbetsgrupp med fokus på utvecklingen
av lekfulla gröna stråk med ätbara inslag i Lindängen
• Medverkande fastighetsägare: Stena, Victoria Park,
MKB
• Beslut i fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp att
tilldela 4 personella resurser från sina berörda
avdelningar projektet clever cities
• Andra förvaltningar och verksamheter som anmält
intresse att delta i arbetsgruppen: serviceförvaltningens
projektenhet, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
enhet för mötesplatser och volontärverksamhet,
stadsbygnadskontorets planavdelning, mötesplats
Returen, mötesplats Framtidenshus, Lindängens
bibliotek
Title CLEVER Cities ppt Template
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Vägen framåt i Lindängen
Formellt partnerskap och arbetsgrupp med fokus på utvecklingen
av lekfulla gröna stråk med ätbara inslag i Lindängen

Ätbart stråk – Områdesgemensamt ätbart stråk som bygger vidare på
befintliga fruktträd i centrum och parkmiljöerna med fokus på kulturell
mångfald och lärande
Hälso- och kunskapsstråk – Områdesgemensamt hälsofrämjande stråk
som utvecklas till ett promenadstråk genom Lindängelund/ Katrinetorp/ …
Bänkstråk – Grön upprustning och aktivering av ett antal sittmiljöer som
kopplas till ett stråk mellan kvarteren
Lekstråk – Gröna lekmiljöer och stråk som inspirerar, aktiverar genom
att koppla samman kvarter och mötesplatserna för barn och unga
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