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Malmö stads officiella Nyårsfirande genom Arrangemangsenhetens uppdrag har en fin
tradition genom att vara ett centralt beläget och inkluderande arrangemang. Arrangemanget
har genom åren vuxit och omfattat både nyårsfirande genom raketer, artistframträdande och
tal vid tolvslaget. För tiotalet år sedan inkluderades ytterligare ett moment som heter Barnens
Nyår. Detta skedde i Magistratsparken bredvid Operans Piazza där det ”stora” Nyårsfirandet
också var beläget. Barnens Nyår i Magistratsparken drog mellan 3–4000 besökare mellan kl
13:00 och 17:00 och inkluderade nyårspyssel, fotografering iklädd i något från Malmö Operas
fina garderob, korvgrillning, nycirkusföreställning och givetvis ett
barnnyårsraketsuppskjutande. Det ”stora nyårsfirandet” skedde på Piazzan och det fanns både
sång och dans (efter kl 12) på programmet. Genom året samlades allt fler personer på platsen
och Piazzans angränsande gator fick stängas av. Någonstans mellan 12–15000 besökare
beräknades delta i firandet vilket till slut föranledde en flytt av det populära firandet. Den nya
platsen är sedan 2019 Nyhamnen. Hullkajen är specifika uppskjutningsplatsen.
Under 2020 aktualiserades åter idén med flera uppskjutningsplatser i staden för att ge alla en
möjlighet att ta del av fyrverkerierna. Dels för att en spridning i staden är bra i att det ”händer
något” men framför allt för att det är svårt att ta sig till en plats om bor i andra delen av
staden. Den andra anledningen var att i Covidtider var den här typen av förflyttningar av
personer inom staden olämplig.
Fyra platser
2021 blir det nyårsfirande på 4 platser. Därefter utvärderas konceptet med flera platser i staden
och kan om så finnes lämpligt utökas till ytterligare några platser.
Restriktionerna gällande Covid ser inte ut som förra året men det finns fortfarande anledning
att vidta viss försiktighet därav spridning av firandet i staden. Platserna är valda framför allt
utifrån att det är få boende i direkt anslutning till uppskjutningsplatsen och att raketerna väl i
luften är synliga för många.
 Plats 1. Nyhamnen Hullkajen. Rakterna skjuts vid inloppet ut i havet och kan ses av
många både från V Hamnen, Dockan och från city. Det finns gott om samlingsplatser
ex. Anna Lindhs plats
 Plats 2 är Stortorget. Firandet sker i anslutning till Barnens Nyår kl 17:00. Det sker
även i samband med en barnföreställning och Vinterspelen. Har gjorts några år och är
mycket omtyckt
 Plats 3 är Oxie vid Observatoriet. Platsen är vald utifrån att många boende i Oxie och
Kristineberg kan se fyrverkerierna.
 Plats 4 är Fosie i anslutning till Rosengårds idrottsplats.
Plats 3 och 4 kommer inte att uppmana till samling snarare att man betraktar på håll dvs där
man befinner sig.
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Fyra platser i stället för fem.
Gällande upphandlingsgräns för fyrverkerier medger endast 4 platser 2021. Tid från beslut till
genomförande var för kort för att kunna säkerställa en större upphandling.
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