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1 Om Purple Flag 
 
I Helsingborgs stad finns ett stort fokus på att skapa en levande, trygg och attraktiv stadskärna både 
från stadens och från näringslivets sida. 

Purple Flag är ett internationellt samarbete mellan ATCM (Association of Town and City Management 
UK) och Svenska Stadskärnor. Purple Flag är en utmärkelse som synliggör städer som på ett 
framgångsrikt sätt arbetar med att skapa en säker, tillgänglig och attraktiv stadskärna med ett brett 
och varierat utbud av upplevelser och aktiviteter. Fokus ligger på kvällsekonomi och att skapa 
förutsättningar för en ekonomiskt och socialt hållbar stadskärna.  

Med begreppet kvällsekonomi menar vi stadens och stadskärnans totala utbud av upplevelser 
aktiviteter och tjänster efter kontorstid (17:00–06:00). 

Purple Flag är en kvalitetsmärkning och symbol för en trygg, hållbar, jämställd och attraktiv stad med 
upplevelser av hög kvalitet såväl kvälls- som nattetid. Den lila färgen ger associationer till kvälls- och 
nattljuset. En Purple Flag-certifiering innebär en bekräftelse på vår målsättning, vårt arbetssätt och att 
resultaten går i rätt riktning. Utmärkelsen är också en viktig del i stadens marknadsföring och 
varumärkesbygge. 

Projektet ska vara till nytta för besöksnäringen, fastighetsägarna, kommunen, invånarna och 
servicenäringen. Det ska genomföras genom en process som bygger på ett fördjupat samarbete, 
nytänkande samt ökad förståelse och kunskap om varandras verksamheter och behov. 

Purple Flag på Söder är en del av ett större platssamverkansprojekt, Älskade Söder, där vi jobbar mer 
långsiktigt och med fokus på en trygg, attraktiv och välkomnande stadsdel hela dygnet alla dagar i veckan. 

 

2 Organisation 
 

Processägare Helsingborg City, som är ett trepartssamarbete 
mellan Cityföreningen, Fastighetsägarna och Helsingborgs stad. 

Styrgrupp Helsingborg Citys styrelse. 

Processledare Ann-Charlotte Wedelsbäck, stadsbyggnadsförvaltningen. 

Kärna/arbetsgrupp Deltagare från Helsingborg City (verksamhets- och 
fastighetsägarperspektivet), stadsbyggnadsförvaltningen (stad och 
myndigheter, helt, rent, snyggt och tryggt samt stadsmiljö och stadsliv), 
stadsledningsförvaltningen (studenter och trygghet och säkerhet) samt 
representant för boende (bostadsrättsförening).  

Referensgrupp Bred inbjudan bland alla fokusområden kopplade till arbetsgruppen 
samt civilsamhället. 

Förankring sker gentemot befintliga nätverk inom respektive fokusområde samt inom staden. 
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 Området  
 

 
Karta över våra tre Purple Flag-områden. 

 
2017 Purple Flag-certifierades Helsingborg för arbetet kring Maria torg (vi omcertifierades även 
2019). 2018 certifierades vi för Helsingborg C. Då blev vi även utnämnda till årets Purple Flag-stad.  

Det nu aktuella området (ljust lila på kartan) knyter direkt an till de två Purple Flag-områdena och 
omfattar stadsdelen Söder med tillhörande byggnader, parkeringar och gator. Primärområden är i 
huvudsak det kommersiella området, men för att täcka in boende och studenter finns även ett 
sekundärområde (det prickade området på kartan). 

På grund av närheten till hamnen och järnvägen etablerades under 1800-talet industrier och 
arbetarbostäder på Söder. Det la grunden till en segregation i staden främst gentemot de norra 
stadsdelarna. Området förändrades i takt med att industrierna flyttade och gav plats för nya bostäder, 
butiker och kontor. Fortfarande upplevs skillnaden tydlig mellan söder och norr. Söder är 
invandrartätt och har en mångkulturell prägel vilket speglar sig i utbud i butiker och restauranger. 
Området upplevs som skräpigt, slitet, bortglömt och tidvis stökigt, vilket genererar en hög omsättning i 
lägenheterna. Det har på senare år förekommit flera skjutningar och sprängningar i området och 
bilden av att stadsdelen är att den är otrygg och utsatt för kriminalitet. Bilden har även stärkts och 
bekräftas i Polisens trygghetsmätning och de trygghetsdialoger staden gjort.  

Det har uppstått ett parallellsamhälle med en utbredd tysthetskultur där tilliten för myndigheter är låg 
och ger kriminaliteten en grogrund.  Narkotikaförsäljning sker öppet och vissa grupper upplevs ha 
ägarskap och därmed makt över det offentliga rummet. Dels genom att samlas i grupper, dels genom 
att köra fort och visa upp dyra bilar.  
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Flera verksamheter skyltar enbart på arabiska och ägare och personal behärskar inte det svenska 
språket, vilket förstärker segregationen och utanförskapet. 

I området finns flera studentboenden, kårhus, hyresrätter och bostadsrätter. Även om området 
upplevs som otryggt finns det också många som trots det trivs bra. 

Söder har varit på agendan vid flera tillfällen. Syftet har varit att lyfta och förbättra upplevelsen av 
stadsdelen och dess rykte, främst med avseende på nedskräpning, otrygghet och segregation. 

På 1990-talet startade idéprojektet ”Hela Söder” med ett handlingsprogram för att utveckla stadsdelen. 
Man diskuterade en nedgrävning av järnvägen för att få bättre koppling mot väster och hamnområdet, 
som står inför förändring till en ny och modern stadsdel med bostäder, kontor, hotell och butiker med 
mera. 

På 2000-talet påbörjades processen ”Söder i förändring” med syftet att lyfta stadsdelen genom fysiska 
förändringar och öka integrationen och därmed attraktiviteten i och till området. Våren 2006 var flera 
av de identifierade förändringsprojekten genomförda som till exempel ombyggnad av Södergatan till 
bussgata med cykelstråk samt omgestaltning av Gustav Adolfs torg. 

I samband med att staden beslutade att bygga Södertunneln (nedgrävning av järnvägen) påbörjades 
stadsförnyelseprojektet H+ i hamnområdet. Detta skulle förskjuta tyngdpunkten i stadskärnan söderut 
och stadsdelen Söder skulle bli mer central och få en direkt koppling till H+ och havet. 

 
Flygfoto över H+-området. 



7 

 

 

 

2020-11-24 
PLAN 

DNR: 000/000 
SID 7(47) 

2000 etablerades Campus i H+-området direkt öster om järnvägen. Förhoppningen var att studenterna 
med sin närvaro skulle lyfta stadsdelen. Flera studentbostäder har uppförts i närheten av 
Furutorpsplatsen och här finns även ett kårhus sedan några år tillbaka. 

Södertunneln blev inte realiserad. Söder kopplades istället ihop med Campus via en gång- och cykelbro 
över Järnvägsgatan och järnvägsspåren.  

En ny uppgång från Helsingborgs Central har byggts i höjd med Stadsparken och Järnvägsgatan har 
byggts om med syftet att förstärka gång- och cykeltrafiken till och från Söder. 

2014 beslöt kommunstyrelsen att en utvecklingsplan för Söder skulle tas fram. ”Tänk om/Söder” blev 
resultatet av nulägesanalys, dialoger och stadsanalys. I utvecklingsplanen finns även konkreta förslag 
på åtgärder på både kort och lång sikt. Flera av dessa har nu genomförts.  

På H+-området byggs nu etapp ett i Oceanhamnen med bostäder, kontor, hotell och en gång- och en 
cykelbro mellan H+ och Helsingborg Central, över färjornas uppmarschområde och hamnbassängen. 
Inflyttningen påbörjades under första halvan av 2020. 

Trots fokus på och genomförande av åtgärder i området har det inte fått önskad effekt. Stadsdelen 
upplevs fortfarande som skräpig, otrygg, bortglömd och segregerad. Hösten 2018 beslöt politiken att 
Söder skulle bli det tredje Purple Flag-området i staden. 

Kommunfullmäktige gav ett tydligt uppdrag åt stadsbyggnadsförvaltningen att arbeta med både vårt 
gemensamma, men även egenansvaret, för ett renare Helsingborg. Staden ska vara ren och trygg och 
värna om en attraktiv stadsmiljö. 

Vandalisering och nedskräpning bidrar till en försämrad stadsmiljö, men också till en mer otrygg stad 
där tröskeln för att begå brott minskar. I vårt uppdrag lyfts det pågående projektet ”Ett Söder där alla 
kan trivas” som innebär att staden ska öka medvetenheten bland invånarna om hur nedskräpning 
påverkar tryggheten negativt.  

Söder har även många positiva förutsättningar som behöver lyftas och utvecklas vidare. Norrifrån har 
det skett upprustning genom det nybyggda Radisson Blue Metropol Hotel, kontorshus och bostäder 
samt den omfattande ombyggnaden av gallerian Söderpunkten som nu heter SöDER. Den nya gallerian 
har ett brett utbud av restauranger, butiker men även gym och biograf (Filmstaden). Detta har bidragit 
till ökade besökssiffror i just norra delen av stadsdelen Söder samtidigt som det genererar ett större 
flöde av människor även efter att butiker och kontor har stängt. 

Mitt i området finns Gustav Adolfs torg med kyrka och Simhallsbadet. 

Stadsdelens identitet som kreativ, multikulturell stadsdel med ett rikt studentliv behöver stärkas för 
att öka attraktiviteten och komplettera Helsingborgs stadskärnas långsträckta utbredning. Söders 
historia och mångfald är en tillgång för att skapa den önskade identiteten. 
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 Platsidentiteter 
 

 

Helsingborg City har definierat stadskärnans platsidentiteter. 

I vårt Purple Flag-arbete kommer vi att fokusera på helt, rent, snyggt och tryggt. För att nå det krävs 
samverkan och delaktighet på ett mera utbrett sätt än i de två första Purple Flag-områdena. 

Söder är ett komplext område med en djup problematik, som inte bara har att göra med det offentliga 
rummet. Jämställdhets- och integrationsfrågan är väsentlig liksom att öka tryggheten och tilliten. Att 
aktivera och hitta målpunkter för en bredare grupp, skapa stolthet och ägandeskap är viktigt för att 
skapa goda förutsättningar för att lyckas.  

 

 Befintliga nätverk och samarbetsformer  
 
Helsingborg City med undergrupper: 

• Trygghet och säkerhet i city – fastighetsägare, näringsidkare, ordningsvaktbolag, polisen samt 
representanter för staden från stadsledningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen.  

• Kommersiella gruppen – medlemmar i Fastighetsägarföreningen verksamma i centrum. 
• Cityföreningen – näringsidkare och företag i centrum. 
• Stadsmiljögruppen – i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. 



9 

 

 

 

2020-11-24 
PLAN 

DNR: 000/000 
SID 9(47) 

Stadsledningsförvaltningen: 

• Tjänstemannagruppen tryggare Helsingborg – (beslutande nivå) stadens förvaltningar och 
bolag samt polisen.  

• BSA (brotts- och skadeförebyggande arbete) – (operativ nivå) stadens förvaltningar, 
Helsingborgshem, Helsingborg arena och scen AB, Räddningstjänsten Skåne nordväst samt 
polisen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen: 

• Handlingsplan för Trygghet i stadsmiljö. 

NOD – Näringslivs- och destinationsutveckling: 

• Stadens lotsfunktion för företag, restauranger och evenemang hålls samman av Näringslivs- 
och destinationsutveckling. Lotsens syfte är att underlätta för de olika verksamheterna när det 
gäller tillstånd samt för att se möjligheter och att föra en dialog. I lotsgruppen finns samtliga 
myndighetsområden representerade. 

• Visit Helsingborg – stadens officiella besöksguide.  
• Arbetet med att motverka osund konkurrens – ett informationsuppdrag inom staden, över 

förvaltningsgränserna. 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

• Gruppen för religionsdialog - en resurs i stadens arbete med trygghet och säkerhetsfrågor. I 
gruppen finns representanter för olika religioner och församlingar. 

• InvaSam - en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation som ska ta tillvara 
invandrarföreningars intressen, sprida information och hjälpa fram samarbeten som stödjer 
integration i samhället. 

Restauranggruppen:  

• Representanter från myndigheterna och polisen. 

Referensgruppen (Purple Flag): 

• Representanter för aktörer inom området – se bilaga 1. 
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3 Styrande och/eller vägledande dokument/verktyg  
 
Arbetet förhåller sig till de styrande och vägledande dokument och verktyg som finns i staden. 

• Vision 2035: ”Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och 
balanserad stad för både människor och företag”. 

• Plan för lika möjligheter. 
• Livskvalitetsprogrammet. 
• Näringslivsprogrammet. 
• Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön. 
• Plan för Destinationsutveckling. 
• Riktlinjer markupplåtelse, uteserveringar och varuexponering. 
• Stadsmiljöprogrammet. 
• Kulturprogrammet. 
• Teknisk handbok. 
• Appen ”Ett bättre Helsingborg”. 

 

4 Nulägesanalys, handlingsplan och genomförda åtgärder 
uppdelat på fokusområden  

 

 Handlingsplan Älskade Söder - inledning 
 

Platssamverkan Älskade Söder och Purple Flag gjorde en nulägesanalys (genom nattvandring) med ett 
brett deltagande och representation den 5 april 2019. Utöver nulägesanalysen har dialog skett med 
olika fokusgrupper - främst med fokus på verksamheter och studenter. Tryggare Sverige har gjort en 
Trygghetsanalys i området och Helsingborgshem har genomfört den årliga StudBo-mätningen.  

Med anledningen av Coronapandemin har vi från och med mars 2020 behövt jobba med mindre 
grupper och dialoger. 

De synpunkter och idéer vi fått in från olika fokusgrupper, dialoger och mätningar, har vi tillsammans 
med våra egna iakttagelser sammanställt nedan i form av en beskrivning av nuläget och en konkret 
handlingsplan över vad som redan gjorts och vad som pågår och ska göras. 
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 Trygghet 
 

 
Bild 1: Från workshop nulägesanalys april 2019. 

Det är ett fundamentalt mänskligt behov att känna trygghet och som stad har vi ett ansvar att uppfylla 
invånarnas rätt till upplevd trygghet. 

Flera mätningar visar att den upplevda otryggheten generellt ökar i staden (bland annat genom 
polisens trygghetsmätning, trygghetsdialoger och Studbos NKI-mätning). Vi behöver därför arbeta mer 
proaktivt och aktivt med vårt trygghetsarbete. Arbetet behöver vi göra tillsammans med invånarna och 
andra aktörer. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är en bred och tillitsfull samverkan mellan 
staden, fastighetsägare, verksamheter, polis och andra statliga myndigheter, Helsingborg City, 
föreningslivet och de boende.  

Kring Gustav Adolfs torg är det mycket skräp som blåser runt. En del genereras av torghandeln men 
det är också så att skräp föder skräp. Butiker som har jalusier ger ett slutet och ödsligt intryck kvälls- 
och nattetid. Klotter förekommer frekvent på både fasader och jalusier. Sammantaget bidrar detta till 
ett område som ser ut att vara bortglömt och saknar omsorg. Ett område där man inte vill vistas, där 
drogförsäljning sker öppet och där brottslighet och parallellsamhälle med tysthetskultur ges utrymme 
att växa.  

På Södergatan och Furutorpsgatan kör vissa fordon snabbt, vilket gör att trafikmiljön känns otrygg 
eftersom man inte vet när dessa bilar dyker upp. En del önskar fler övergångsställen eftersom det gör 
att det känns tryggare att gå över gatan då. 

Jämställdheten i området upplevs som låg. Främst eftersom killgäng hänger på gatorna från tidig kväll 
och framåt natten. Studenterna tar sig genom området kortaste vägen mellan Campus och 
studentboendena eftersom det inte finns något utbud som attraherar dem till att vistas i området. 
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Furutorpsplatsen på Söder har genomgått en omgestaltning men upplevs ändå inte trygg kvälls- och 
nattetid. 

Kring den nya gallerian SöDER, med bland annat biograf, restauranger och upplevelser, har tryggheten 
ökat i och med att många olika människor attraheras av utbudet. Det har medfört att folk rör sig i 
området även sena kvällar. Det har gjorts tillfälliga och permanenta lösningar för att öka tryggheten. 
Till exempel lekskulpturer, streetart och ombyggnad av platser. Även ett jämställdhetsprojekt 
tillsammans med unga tjejer för trygghet har genomförts. I projektet skapades bland annat en tillfällig 
rosa tjejtrappa på Gustav Adolfs torg. 
 

Att göra Åtgärd Ansvar Namn Tid Kostnad 

1.  Ansökan § 3-förordnande 
för ordningsvakter + rigga 
organisation och 
samfinansiering. 

SLF - Enheten för 
trygghet och säkerhet / 
Helsingborg City 

Elina B / 
Hanna C 

2020 – 
Q3 

OK 2020 för 
staden men ska 
samfinansieras 
med 
fastighetsägare 

2.  Stänga gatt i 
Campus(björk)-tunneln. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 2020 -
Q4 

OK 

3.  Belysning i mitten av 
parken i samband med 
Söderscen på 
Furutorpsplatsen. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2020 - 
Q4 

OK 

4.  Komplettera med 
ytterligare en stolpe på 
gångvägen mellan 
studentboendet Torpet och 
Landborgen. 

SBF – 
Stadsmiljöavdelningen 
/ Drift och 
underhållsavdelningen 

Moa S 2020 - 
Q4 

OK 

5.  Belysningsprojekt 
kvarteret Gustaf Adolf 1, 
samverkansprojekt med 
Fastighetsförvaltningen. 

SBF 
Stadsmiljöavdelningen  

Moa S 2021 OK 

6.  Belysning runt kvarteret 
Sachsen i gatorna Carl 
Krooks gata och 
Bryggaregatan - eventuellt 
samverkansprojekt med 
fastighetsägare. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen  

Moa S 2021 OK 
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7.  Belysning runt Gamla 
kyrkogården på gatorna 
Södergatan och Nedre 
Eneborgsvägen - eventuellt 
samverkansprojekt med 
fastighetsägare och 
Svenska Kyrkan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2022 Inte 
finansierad 
ännu. 

8.  Respit för att agera mot 
olovliga jalusier fram till 
juni 2021. 

SBF – Avdelningen för 
bygglov och lantmäteri 

Ingegerd P 2021 
juni 

OK 

9.  Förtroendeskapande 
träffar med 
verksamheterna på söder 
3-4 gånger per år. 

Helsingborg City Ann-
Charlotte W 

2020 – 
Q1 - 

OK 

       11. Myndighetsträff med 
verksamheterna på Söder. 

Helsingborg City Ann-
Charlotte W 

2021 OK 

12. NKI - Nöjd StudBo-enkät - 
mäts årligen. 

Helsingborgshem Bo S 2019- OK 

13. Undersöka möjligheten att 
jobba med “Hotsheet” för 
anonym anmälan om 
brottslighet. 

SBF - 
Stadsutvecklingsstrateg 

Ann-
Charlotte W 

2021 Inte 
finansierad 
ännu 

14. Belysningsöversyn 
Kaliforniagatan - eventuellt 
samverkansprojekt med 
fastighetsägare. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 

Moa S 2022 OK 

15. Samarbete med 
socionomprogrammet om 
trygghetskartläggning/ 
kvalitativa intervjuer med 
studenter. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2021 OK 

16. Undersöka möjlighet för 
flexibla stopp nattetid för 
bussarna (fackliga 
förhandlingar krävs och 
tar tid). 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Oscar G 2021- OK 
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      17. Trygghetskväll för 
studenter - årligt 
återkommande. 

SLF - Näringsliv och 
destinationsutveckling  

Hanna M 2021 -  OK 

      18. Föreläsningar om droger 
och psykisk ohälsa med 
mera för studenter. 

SLF - Näringsliv och 
destinationsutveckling 

 

Hanna M 2021 OK 

    19. Vinterljus utökas – 
Musikparken. 

SBF – 
Stadsmiljöavdelningen/
Drift och 
underhållsavdelningen 

Pamela S / 
Elisabet L 

2020 - 
Q4 

OK 

Gjort Åtgärd Ansvar Namn Tid  

1.  Belysning på gångvägen 
bakom Konsul Perssons 
villa. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 2019-
Q2 

 

2.  Polisen har fått utökade 
resurser att patrullera på 
Söder. 

Polisen  2020 - 
Q1 

 

3.  Trygghetsbesiktning av 13 
fastigheter på Söder. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 
/ Tryggare Sverige 

 2020 - 
Q1 

 

4.  Omgestaltning av 
tunnlarna under 
Malmöleden med 
konstverk. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 2019 - 
Q3 

 

5.  Trygghetskväll för 
studenter (70-tal 
deltagare). 

SLF - Näringsliv och 
destinationsutveckling 
/ Helsingborgshem 

 2020 - 
Q1 

 

6.  COVID-19 träff med 
InvaSam och gruppen för 
mångreligiös dialog. 

SLF – Enheten för 
trygghet och säkerhet / 
AMF 

 2020 - 
Q1 

 

7.  InfoPoint Älskade Söder på 
ICA Kvantum för 
verksamheter på Söder 
med anledning av 

Helsingborg City  2020 – 
Q1-Q2 
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stödåtgärder på grund av 
COVID-19. 

8.  SBF har tillsatt en 
stadsutvecklingsstrateg 
med fokus på samverkan 
och trygghet ur ett stads- 
utvecklingsperspektiv. 

SBF   2020 - 
Q1 

 

9.  Närlundatunneln – Projekt 
Älskade Tunnel – IoT-
projekt (detektera 
klotterbeteende och 
minska klotter). 

SLF - Enheten för 
trygghet och säkerhet / 
Lunds Universitet / SBF 
Drift och underhåll/ 
Axis 

 2019 
Q4 

 

10.  Utökat Vinterljus med 
södra delen av 
Stadsparken. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

   

11. Avstängning av gångvägen 
mellan studentboendet 
Torpet och Landborgen. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

Åse B 2020 – 
Q4 

 

12. § 3-förordnande av 
ordningsvakter i galleria 
SöDER. 

Jefast Cassandra J 2018-  
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 Trafik 
 

  
Bild 2: Från workshop nulägesanalys april 2019. 

Att komma till och från Söder med tåg, buss och bil är enkelt. Nattetid är turtätheten begränsad, medan 
den under dagtid är välfungerande. 

I samband med att ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan blev klar började även 
superbussarna, HelsingborgsExpressen, att trafikera staden. Hållplatser finns på Järnvägsgatan. 

Den relativt nya södra uppgången på Helsingborg Central har underlättat för gående till Söder och 
Campus. 

Några upplever att det är svårt att hitta till och i området och önskar därför mer vägvisning. 

Upplevelsen av tillgängligheten är ojämlik då området upplevs mer otryggt av kvinnor och äldre.  

Att ta sig fram på cykel i området känns inte tryggt för alla - bland annat upplever en del risker med de 
höga kantstenarna utmed Södergatan och att det saknas cykelbanor på Furutorpsgatan. 

Övergångsställenas placering och antal upplevs inte optimalt för gående inom området. Detta gör att 
många passerar gatorna där det är närmst till målpunkten. Att passera gatan där det är lämpligast är 
fullt tillåtet, men för dem som vill kunna passera på ett övergångställe, eller kör bil i området, ger detta 
en känsla av otrygghet. 
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Att göra Åtgärd Ansvar Namn Tid Kostnad 

1.  Helhetslösning Söders 
höjder 
Högaborgsplatsen/   
Siöcronagatan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Oscar G 2025 Inte 
finansierad 
ännu. 

2.  Ombyggnad av 
Furutorpsgatan 
inklusive fartdämpande 
åtgärder och 
övergångsställe på Carl 
Krooks gata och Gustav 
Adolfs gata söder om 
Furutorpsgatan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Oscar G 2023 OK 

3.  Åtgärder längs 
Södergatan för att testa 
och hitta långsiktiga 
lösningar. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2021 OK 

4.  Ombyggnad av bron vid 
Tingsrätten mot 
Campus. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Oscar G 2021 OK 

5.  Tillfälliga farthinder på 
Södergatan och Carl 
Krooks gata. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen  

Oscar G 2020 - 
Q4 

OK 

6.  Farthinder i form av 
gupp Gustav Adolfs gata 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Oscar G 

 

2021 OK 

7. Höj och sänkbara 
pollare för att hindra 
genomfart på 
Bollbrogatan/Söder-
gatan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 

Oscar G 2020 - 
Q4 

OK 

8. Förtydliga kopplingen 
mellan Söder, Gåsebäck 
och Brandstationen. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2021  Inte 
finansierad 
ännu. 
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9. Parkeringsstrategi med 
fokus på Gustav Adolfs 
torg. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Oscar G/Leo 
S 

2021 Inte 
finansierad 
ännu. 

Gjort Åtgärd Ansvar Namn Tid  

1.  Gustav Adolfs gata är 
avstängd mellan 
Furutorpsgatan och 
Södra Tvärgatan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 2020 - 
Q1 

 

2.  Ombyggnation av 
korsning inklusive höj- 
och sänkbara pollare på 
Nedre Nytorgsgatan/ 
Hantverkaregatan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 2019 - 
Q4 

 

 

 Platsen 
 

 
Bild 3: Från workshop nulägesanalys 2019.  

Söder upplevs som skräpigt, slitet, lite bortglömt och utan omsorg. Det är en komplex fråga där inte 
bara staden har ett ansvar utan även fastighetsägare, näringsidkare och invånare måste vara med och 
bidra. 

Torghandeln ger upphov till mycket skräp, framför allt plast, som blåser runt i området. 

Stadsbyggnadsnämnden beslöt i juni 2019 att torghandlare från 1 augusti 2019 inte får tillhandahålla 
plastpåsar till kunder. Inte heller miljöpåsar av sockerrör eller annat material som lätt blåser iväg. Det 
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inleddes med en testperiod på två månader från och med 15 juli 2019 och om den visar bra resultat 
förblir torget plastpåsefritt. 
 
Förutom skräp och fimpar förekommer det mycket klotter på fasader och jalusier. Staden arbetar med 
att klottersanering ska ske direkt och kontinuerligt på kommunens mark, men här behöver 
fastighetsägarna bidra med att klottersanera på sina byggnader. 

Det är viktigt att helt, rent och snyggt, enligt teorin om Broken Windows, tillämpas för att området ska 
upplevas mera gästvänligt och locka en bred målgrupp att vistas i det offentliga rummet. 

Södergatan är en barriär i området med höga kantstenar och avsaknad av övergångsställen. Den är 
trafikerad med bussar och bilar. Busslinjerna som passerar är många och bussarna kör fort. Gångbanan 
på östra sidan ligger under träden och mellan husfasaderna och cykelbanan, vilket ger en upplevelse av 
instängdhet och mörker. 

Sidogatorna är mörka och bjuder inte till vistelse utan enbart passage.  

Flera konstprojekt i form av Artstreet med kända konstnärer har genom en årliga Artstreet-
evenemang smyckat fasader på Söder sedan 2017. 

I området finns flera bostadsrättsföreningar, som under våren 2019 hade ett evenemang med öppna 
gårdar, där de bland annat bjöd in allmänheten på sina slutna innergårdar och ordnade guidad visning 
av Söder tillsammans med Campus. 

 

Att göra Åtgärd Ansvar Namn Tid Kostnad 

1.  ”Parklets” 
(parkeringsplatser 
omvandlas till små 
kompakta 
rekreationsytor) på 
Södergatan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2021 - Q1 OK 

2.  Översyn av Konsul 
Perssons plats – 
cykelparkering. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Alfred 2022 Inte 
finansierad 
ännu. 

3.  Urban Window Gallery i 
mörka eller stängda 
skyltfönster och tomma 
lokaler. 

Helsingborg City / 
Fastighetsägarna 

Hanna C 2021 - Inte 
finansierad 
ännu. 

4.  Etapp 2 (västra delen) 
av Mäster Palms plats. 

SBF- 
Stadsmiljöavdelningen 

Johanna E 2021 OK 
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5.  Placemaking Gustav 
Adolfs torg. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2020-
2022 

OK 

6.  Kriget mot fimparna - 
tävling 2 gånger per år. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen  

Sophia S 2021 - OK 

7.  Klottersanering – 
snabba åtgärder. 

Fastighetsägarna / 
Helsingborg City 

Hanna C 2020-  

8.  Kampanj om förbud att 
mata fåglar - 
permanent och trevlig i 
budskapet. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen
/Stadsmiljöavdelningen 

Sophia S 2021 OK 

9.  Samverkan 
fastighetsägare Söder 
(bostadsbolag). 

Helsingborgshem Mikaela Å 

 

2020- OK 

10.  Snygga till elskåp. SBF – Drift och 
underhållsavdelningen
/Artstreet Hbg 

Jill P / Moa S 2021- OK 

11.  Allmän översyn skyltar 
och belysningsstolpar 
på allmän plats - 
relevans och status - 
rätta det som är snett 
och snygga upp. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 
och Drift och 
underhållsavdelningen 

Oscar G / 
Sophia S 

2021- OK 

12.  Öka 
medborgarengagemang
et för ett helt, rent och 
snyggt Söder. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 
/ Helsingborg City 

Sophia S / 
Hanna C 

2021 OK 

13.  Dekorationer 
Södergatan ”tak av 
lampskärmar”. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

Jill P 2021  Inte 
finansierad 
ännu. 

14.   Artstreet Hbg - årligt 
återkommande 
evenemang. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 
/ Kulturförvaltningen 

Moa S 2017 -  OK 

      15. Ta fram material 
tillsammans med 
studentföreningarna, 
exempelvis välkomst-
material för studenter, 

SLF - Näringsliv och 
destinationsutveckling 

 

Hanna M 2021 OK 
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för att sälja in 
Helsingborg och 
Campus till nya 
studenter. 

Gjort Åtgärd Ansvar Namn Tid  

1.  Nya planteringar. SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 2019-Q4  

2.  Bytt bänkar och 
papperskorgar längs 
Södergatan och 
uppfräschade på Gustav 
Adolfs torg. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 
/ Drift och 
underhållsavdelningen 

 2019 - Q3  

3.  Hopphage och 
pingisbord på Mäster 
Palms Plats: 

SBF - Drift och 
underhållsavdelningen 

 2020 – Q2   

4.  Nya belysningspollare 
Mäster Palms 
plats/Södergatan. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

 2019 – Q 4   

5.  Flytta stolen efter solen 
– Gustav Adolfs torg. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

 2020 – Q2   

6.  Sittmoduler (på tre 
olika platser) med 
“Älskade Söder” + 
historisk info om 
platsen och skrivtavla.  

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

 2019 – Q 4  

7.  Sort of Fun, Söders 
Hjärta - familjeaktivitet 
på Gustav Adolfs torg. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen
/fastighetsägare/NSR/ 
med flera. 

 2019 – Q 4  

8.  Öppna innergårdar. Bostadsrättsföreningar
na 

 2019 - Q2  

9.  Upprustning av 
torgstånden på Gustav 
Adolfs Torg. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

 2020 – Q2  
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10.  Kurdiska 
kvinnoföreningen 
städar på söder från 
vecka 24 och framåt. 

SBF – Drift och 
underhåll 

 2020 -  

11.  Komplettering av 
vinterbelysning på 
Söder. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 
och 
Stadsmiljöavdelningen 

 2019-  

      12. Södervärdar – 
beteendepåverkan. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

Sophia S 2020 – Q4 
-  

 

      13. Mäster Palms Plats – 
“Vinterljussträdet” 
monteras och kläs med 
fjärilar. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

Jill P 2020 - Q3  

      14. Utomhusdammsugare - 
Samverkan 
fastighetsägare Söder  
(bostadsbolag). 

Helsingborgshem Mikaela Å 2020  

 
 Utbud 

 

 

Bild 4: Från workshop nulägesanalys april 2019. 
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I området finns ett flertal restauranger, merparten med internationella inslag. Det finns en spridning i 
prisklass och variation, även om tyngdpunkten ligger kring pub- och snabbmat. 

Området består av en bred mix av matbutiker. Livsmedelsbutiken Alfo Gross har ett större 
internationellt utbud. Det finns också Hemköp, ICA och Lidl. Torghandeln utgör en viktig del av 
matutbudet, främst inom frukt och grönt. I övrigt finns det många små specialistbutiker och närlivs, 
varav flera med skyltning på andra språk än svenska, i huvudsak arabiska. 

Förutom livsmedel finns ett antal mindre butiker och ett relativt stort utbud av frisörer. 

Gallerian SöDER har efter om- och tillbyggnaden fått ett helt nytt utbud med sitt helhetskoncept med 
gym, butiker, ett varierat utbud av restauranger och nöjen. Filmstaden har fått nya moderna lokaler 
genom en påbyggnad av parkeringsdäcket. I en del av samma kvarter uppförs nya bostäder. 

Folkets Hus, som uppfördes i början av 1900-talet, finns beläget vid Gustav Adolfs torg. Här pågår ett 
detaljplanearbete för att pröva möjligheter för kontor, restaurang, bostäder, utbildning/skola, 
centrumverksamhet och handel med hänsyn till byggnadens bevarandevärden. 

Det pågår även ett planarbete i ett angränsande kvarter där det finns intresse att omvandla 
kontorslokaler till bostäder. 

I det kommersiella området på Söder finns två större hotell, simhall, flera gym, vårdcentral, fritidsgård, 
kontor med mera. Flera stora myndigheter som Helsingborgs Tingsrätt, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har sina kontor här liksom flera av 
stadens verksamheter (Miljöförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen).  

Stadsbiblioteket är beläget i Stadsparken och Kulturhotellet finns på Södergatan. Det är också nära till 
gamla Brandstationen, som nu tillfälligt används för diverse kreativa verksamheter som studios, 
ateljéer, repetitionslokaler, utställningar och event som exempelvis Global Street Elements 2018 och 
Gåsebäcksfesten 14-16 juni 2019 med graffitivägg, Foodcourt och musik. 

Det finns möjlighet till lek och rekreation i Stadsparken, på Konsul Perssons plats, Gustav Adolfs torg, 
och Furutorpsplatsen. 

Ett större utbud, som attraherar kvinnor, studenter och olika åldrar efterfrågas. 
 

Att göra Åtgärd Ansvar Namn Tid Kostnad 

1.  Innovationsprojekt 
utbud och nya 
verksamheter/tomma 
lokaler - hur vi får det 
att hända!? 

Helsingborg City / SLF/ 
SBF / Campus / 
Svenska stadskärnor / 
Fastighetsägare 

Hanna C 2020-
2022 

Inte 
finansierad 
ännu. 
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2.  Arbete att förebygga 
osund konkurrens. 

SLF – Näringslivs- och 
destinationsutveckling 

Claes M 2020 - OK 

       3. Etableringsstrategi nya 
verksamheter - hur vi 
får det att hända!? 

Helsingborg City / SLF/ 
Fastighetsägare 

Hanna 
C/Malin 
Wallett 

2020 - 
2022 

OK 

       4. Söderscen på 
Furutorpsplatsen, 
Placemaking. 

SBF - 
Stadsmiljöavdelningen 

Moa S 2020-
2022 

OK 

       5. Fasta och Festa – 
festival när fastan 
Ramadan bryts. 

Gruppen för 
mångreligiös dialog 
genom Samir Chahrour. 

Samir C 2021 Inte 
finansierad 
ännu. 

       6. Brandstationen 
Gåsebäck. 

SBF  Jill P 2020 - OK 

7.  Ökad närvaro för 
Älskade Söder i 
området. 

Helsingborg City Hanna C/ 
Ann-
Charlotte W 

2021 Inte 
finansierad 
ännu. 

      8. Samlingslokal för 
InvaSam. 

AMF Saul S 2021 OK 

      9. Erbjuda 
Näringslivscaoch som 
stöd till 
affärsutveckling. 

SLF - Näringsliv och 
destinationsutveckling 

 2020 - 
2021 

OK 

       10. “Älskade Söder-dagar” 
för att marknadsföra 
det vi gör och skapa 
delaktighet. 

Helsingborg City Hanna C/ 
Ann-
Charlotte W 

2021  Inte finansierat 
ännu. 

      11. Foodcourt på Gåsebäck 
(brandstationen). 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

Jill P 2021 OK 

      12. Gåsebäcksfesten - årligt 
evenemang på 
brandstationen. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 
- samverkansprojekt 

Jill P 2020 OK 

Gjort Åtgärd Ansvar Namn Tid  

1.  Gåsebäcks Vinterfest på 
brandstationen. 

Samverkansprojekt  2020 - 
Q1 
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2.  Nedsänkbart elskåp på 
Gustav Adolfs torg - för 
att underlätta för 
evenemang. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

 2019   

3.  Streetfood-platser på 
Furutorpsplatsen och 
Gustav Adolfs torg. 

SBF – Drift och 
underhållsavdelningen 

 2020 -  

4.  Upprustning av 
brandstationen inför 
etablering av 
Foodcourt.  

SLF – Mark och 
exploateringsenheten 

 2019-
2020 

 

       5. Gratis medlemskap i 
Cityföreningen under 
2020. 

Helsingborg City Hanna C 2020 OK 

 
 Mätning och måluppfyllelse 

 
För att kunna jobba långsiktigt över tid har vi definierat följande mätetal: 

Årligen från 2018 och framåt ska följande parametrar mätas och resultaten analyseras av projektet:  

• Disponibel inkomst per år, familj med barn. 
• Hushållsstruktur. 
• Försörjningsstöd (ger info om sysselsättningsgrad). 
• Utbildningsnivå – bara förgymnasial utbildning (kopplar väl till försörjningsstöd). 
• Andel arbetslösa. 
• Valdeltagande (mäts valår). 
• Omflyttning boende - ett sätt att mäta fastighetsägarnas insats och tryggheten i området och 

utbudet i området, platsens attraktivitet – försvårar tilliten. 
• Antal besökare (för att se attraktiviteten). 
• Brottsstatistik (anmälda brott). 
• STUDBO (trygghetsmätning studenter). 
• Polisens trygghetsmätning. 

 
Vi kommer att se över behov av fler mål och mätningar efterhand som arbetet fortskrider och 
möjligheter att följa statistik ökar. 
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5 Policy 
 
För att lyckas med att uppnå en god kvällsekonomi krävs en gemensam målbild, riktlinjer, ett brett 
samarbete och dialog. Den gemensamma målbilden en attraktiv, levande och trygg stadskärna är väl 
förankrad i staden. 

Enligt vision 2035 ska Helsingborg stad år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma 
och balanserade staden. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens drygt 140 000 
invånare. 

I Helsingborg finns redan ett stort antal styrande dokument och riktlinjer men också samarbetsprojekt 
i dialog mellan staden, näringsliv, polisen, brukare med flera. Ombyggnaden av Maria Torg, 
Helsingborg Central och Järnvägsgatan är ett framgångsrikt exempel på god samverkan mellan olika 
aktörer och staden. 

På Söder är samverkan viktigare än någonsin eftersom det inte bara är fysiska åtgärder som krävs utan 
ett brett engagemang och ägarskap, samverkansformer på helt nya sätt där fastighetsägare och 
verksamheter behöver samverka med staden och varandra för att få ett större ägarskap av frågan än 
idag. 

De sju olika faktorerna, som påverkar upplevelsen av trygghet, enligt Handlingsplan för trygghet i 
stadsmiljön, är väsentliga att bygga på för att på ett hållbart och långsiktigt sätt kunna förändra 
upplevelsen av Söder: 

1. Omhändertagna miljöer (helt, rent och snyggt). 
2. Befolkade platser och stråk. 
3. Överblickbarhet. 
4. Belysning. 
5. Säkerhetsåtgärder. 
6. Samhörighet. 
7. Identitet. 

 

5.1 Organisation – ansvar  
 
Helsingborg City:  
Information, förankring och inspiration. 

Helsingborgs stad: 
 
Stadsledningsförvaltningen - SLF 
Enheten för trygghet och säkerhet  

• Trygghetsfrågor 

Näringsliv och destinationsutveckling  
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• Studentfrågor 

Stadsbyggnadsförvaltningen - SBF 
Stadsmiljöavdelningen 

• Gestaltning av allmän plats 
• Processledning 
• Trygghetsprojekt 
• Trafik 

Avdelningen för drift och underhåll: 

• Skötsel och underhåll 
• Torghandel 
• Markupplåtelse 
• Platsutveckling  
• Arbetsledning Södervärdar 
• Arbete med beteendeförändring gällande renhållning, I Love Hbg 
• Klottersanering 

 Miljöförvaltningen - MF 

• Livsmedelstillstånd 
• Miljö- och hälsoskydd 

Socialförvaltningen - SOF 
Tillståndsenheten 

• Alkohol- och tobakstillstånd 

Arbetsmarknadsförvaltningen- AMF 

• Strategisk utveckling 

Kulturförvaltningen  

• Biblioteket 
• Kulturmagasinet 

Mobila teamet 

Mobila teamet består av sex socialarbetare som jobbar uppsökande och förebyggande med ungdomar. 
De håller till i miljöer där ungdomar befinner sig under dagar, kvällar och helger. De erbjuder råd och 
stöd till de ungdomar som vill och behöver. Målet är att minska ungdomskriminaliteten och öka 
tryggheten i staden. Helsingborg City, som är ett trepartssamarbete mellan Cityföreningen, 
Fastighetsägarna och Helsingborgs stad, spelar en viktig roll i arbetet.  
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Cityföreningen 

Cityföreningen har representanter från till exempel handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell 
och kommersiella verksamheter i city. Även företagare som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig 
till Cityföreningen. 

Fastighetsägarna 

Fastighetsägarna består av alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella fastighetsägargruppen.   

 

 Förankring 
 

Arbetet med kvällsekonomin i Purple Flag kommuniceras med fokusgrupperna och referensgruppen. 
Tillsammans med projektgruppen har de haft en workshop och en nattvandring med fokus på 
nulägesanalys och behov av åtgärder. Fokus- och referensgruppens medlemmar och Helsingborg City 
förankrar därefter i sina nätverk.   

Med anledning av Coronapandemin har arbetet bedrivits på ett lite annorlunda sätt än vi brukar. 
Större workshops har fått ställas in och förankringar har istället behövts ske i mindre grupper och via 
digitala lösningar. Det viktiga har varit att hitta nya metoder att förankra och att inte stanna upp i 
arbetet. 

Stadsbyggnadsnämnden hålls uppdaterad om arbetet för att bredda förankringen politiskt.  

Förankringen av handlingsplanen görs i styrgruppen, referensgruppen och stadsbyggnadsnämnden.  

Information och marknadsföring av arbetet sker genom att presentera processen och åtgärder för 
olika förvaltningar på ledningsgruppen, frukost- och föreningsmöten samt för inbjudna fokusgrupper 
separat. 

Arbetsmetoden och samverkansformen i Purple Flag stämmer väl överens med stadens tankar kring 
att nå målbilden. En naturlig fortsättning efter certifiering av det nu aktuella området är att dra 
fördelar av, och sammanfoga, de två andra intilliggande Purple Flag-områdena. 

 

6 Uppföljning  
 
Nästa steg blir att tillsammans bryta ned och ta fram en detaljerad tidplan och budget för de olika 
åtgärderna.  

Efter varje slutförd åtgärd görs en uppföljning för att se effekterna.  

En intern utvärdering görs årligen för att justera handlingsplanen som är ett levande dokument.   
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7 Intern utvärdering 
 

 

Intern utvärdering 26 oktober 2020. 
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8 Nulägesanalys 
 

5 april 2019. 

Deltagare: 
Hanna Candell   Helsingborg City 
Malin Thörnwall   Helsingborg City  
Iman Mubarik    Helsingborg City    
Ann-Charlotte Wedelsbäck Stadsbyggnadsförvaltningen 
Moa Sundberg   Stadsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Fredriksson  Stadsbyggnadsförvaltningen 
Jill Paulsson   Stadsbyggnadsförvaltningen 
Sophia Stringer   Stadsbyggnadsförvaltningen 
Sebastian Sjötov   Stadsbyggnadsförvaltningen 
Emelie Esberg   Stadsledningsförvaltningen 
Elina Bratt   Stadsledningsförvaltningen 
Helen Martell   Helsingborgshem 
Anna Hartvisgson  Helsingborgshem 
Cassandra Jertshagen  Jefast 
Sven Holgersson   Polisen 
Jonas Berg   Polisen 
Samir Chahrour   Arabiska Familjesällskapet 
Tarek Saleh   Arabiska Familjesällskapet 
Idriss Hassoni   Arabiska Familjesällskapet 
Mohamad Baalbaki  Arabiska Familjesällskapet  
Rosmarie Lindström  Brf Sachsen 
James Christensson   Helsingborgs Basket 
Anton Mathisson  Campus – Stampus 
Victor Lindroth   Campus – Stampus 
Pavel Drosdov   Campus 
Anna Hinders   Campus 
Jonas Hallström   Nattvandrarna – Dalhem-Drottninghög-Fredriksdal 
Berit Karlsson   Nattvandrarna – Dalhem-Drottninghög-Fredriksdal 
Nadzija Delic   Nattvandrarna – Dalhem-Drottninghög-Fredriksdal 
Daniel Persson   Nattvandrarna – Dalhem-Drottninghög-Fredriksdal 

 

 Fokusområden och summering av iakttagelser 
 

Under punkt 4 finns summering av nulägesanalysen, handlingsplan och åtgärder som genomförts 
uppdelad i fokusområden. 

De synpunkter som varit tydligast är på trafiken i området, nedskräpning och klotter samt att 
området inte ser omhändertaget ut. Basen i vårt arbete blir därför att jobba med helt, rent, snyggt 
och tryggt och att se förändringen över tid. 
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9 Bilagor 
 

 Referensgrupp 
 

Arbetsgruppen: 
Ann-Charlotte Wedelsbäck  Processledare stadsbyggnadsförvaltningen 
Moa Sundberg    Stadsmiljö stadsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Fredriksson   Stadsmiljö stadsbyggnadsförvaltningen 
Sophia Stringer    Drift och underhåll stadsbyggnadsförvaltningen 
Jill Paulsson    Drift och underhåll stadsbyggnadsförvaltningen 
Emelie Esberg    Stadsledningsförvaltningen, NOD 
Elina Bratt/Erika Duvner  Stadsledningsförvaltningen, säkerhetschef 
Hanna Candell    Helsingborg City 
Malin Thörnwall   Helsingborg City 
Rosemarie Lindström   Brf Sachsen 

Socialförvaltningen: 
Carina Cronqvist   Mobila teamet 
Gunilla Christiansson   Enhetschef tillståndsenheten 
Per-Erik Gällblad   Tillståndsenheten 
Angelina Pavlova   Sektionschef Krimteamet 

Arbetsmarknadsförvaltningen: 
Amir Jawad    Chefskoordinator 
Samir Kafedzic    Strategisk utvecklare 
Ragnar Mattsson   Strategisk utvecklare 

Stadsbyggnadsförvaltningen: 
Martin Hadmyr    Enhetschef gestaltning och projektering 
Josette Dahlin    Gestaltning och projektering 
Oscar Grönwall    Enhetschef trafikenheten 
Sebastian Sjöltov   Trafikenheten 
Anneli Rosdahl    Drift och underhåll, markupplåtelse/torghandel 

Miljöförvaltningen: 
Olu Lindström    Avdelningschef, livsmedel 
Lena Åkesson    Avdelningschef, miljö och hälsa 

Kulturförvaltningen: 
Therese Kruse    Avdelningschef Kulturmagasinet 
Karin Malmström   Avdelningschef Möt Biblioteket 
Åsa Schüler    Verksamhetsutvecklare/Strateg Biblioteket 

Ordningsvakter/polis: 
Johan Mangbo    Polisen 
Peter Karström    Polisen 
Marcus Nilsson    Bevakningsgruppen 
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Näringsidkare: 

Cityföreningen: 
Mats Persson    Arbetsförmedlingen 
Thomas Ingerby   Charles Dickens Pub och Restaurang 
Henrik Svensson   Comfort Hotel Nouveau 
Annika Holmberg   Good Morning + Helsingborg 
Mikael Sandström   Helsingborgs bryggeri 
Per Svanberg    ICA Kvantum 
Philip Perlman    Nisses Herrmode 
Mikael Wennerström   Radisson Blu Metropol 
Susanne Hammarlund   Kronans Apotek Helsingborg, Södergatan 
Bosse Weberg    SENAB 
Camilla Gaizte    Söderports Kaffe och Te 
Fredrik Borg    Cityvandrarhemmet 

Köpcentrum Söder: 
Cassandra Jertshagen   Jefast 
Isabel Gölles    Jefast 
Olla Arakji    Apoteket 
Ann Rönnberg    Filmstaden 
Kristoffer Concha   Beijing 8 
Fatima Khajavee   German Döner Kebab 
Krasimir Radev    Hemköp 
Montee Kadum    Hårateljén 
Peggy Hung    Lådan 
Marcus Kjellerup   Mobilkliniken 
Samantha Kjellerup   Mobilkliniken 
Ina jacobsson    Nordic Wellness 

Joanna Kubina    Normal 
Louise Enqvist    Pinchos 
Emma Klang    Pinchos 
Ibrahim Marangoz   Pinchos 
Ahmad El Heich    Pizzabakeren 
Eva Bui     Queen Nails 
Adelina Abazi    Wayne´s Coffee 
Ali Delavar    Wayne´s Coffee 
Tony Do    Woso Sallad & Sushi 

Övriga: 
Hadi Saleh    Alfogross 
Mohanad Badawi   Damas 
Mikael Lagerwall   Dominos pizzeria 
Hammoude Khaled   Shawarma Expert 
Hanna Ifvarsson   Simhallsbadet/Actic gym 
Peter Eriksson    Kulturhotellet 
Peter Johansson   Audio Video 
Olof Svensson    Max Hamburgare 
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Fastighetsägare: 
Cassandra Jertshagen   Jefast 
Alexandra Werder Hallonkvist  Jefast 
Mikael Wennerström   Radisson Blu Metropol 
Erik Linder    Executive Property 
Mikaela Åberg    Helsingborgshem 
Ola Caapsgård    Wihlborgs 
Ulf Nilsson    Castellum 
Rosmarie Lindström   Brf Sachsen 

Studenter/Unga: 
Anton Mathisson    Campus – Studentförening Stampus 
Josefine Wennerholm   Campus – Studentförening Stampus 
Agnes Kristing    Campus – Studentförening Agora 
Nathalie Ahlström   Campus – Studentförening Agora 
Maike Stegemann   Campus – Studentförening Agora 
Helene Martell    Helsingborgshem 
Anki Upners Anderberg   Vegeriet/Mega Musik 
Matilda Ahlin    Student, Campus 
Emelie Bergwall   Student Campus 

Föreningar/kultur: 
Maria Berglund    RIA 
Annika Lübeck Hultman  RIA 
Dan Karlsson    ABF 
Lou-Ann Borgskog   Träffpunkt Söder (språkcafé mm) 
Saul Sagnia    InvaSam 
James Christensen   Helsingborgs Basket 
Haxhi Osmanaj    Gruppen för religionsdialog 
Sofija Pedersen    Svenska Kyrkan, Gustav Adolfs församling 
Annelie Holst    Biblioteket 
Modou Joof    Mångkulturellt Center 
Dragan Vucic    Serbisk Ortodoxa Kyrkoförsamlingen 
Haissam Fakhro   Islamiska Föreningen för välgörande ändamål 
Amanda Johansson   Folkuniversitetet 
Samir Chahrour    Arabiska Familjesällskapet 
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 Bildbilagor 
 

Nulägesanalys 5 april 2019 – vi var brett representerade. 

Skräp, överfulla papperskorgar, klotter och jalusier signalerar otrygghet.  
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Trasigt och övergivet signalerar otrygghet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

2020-11-24 
PLAN 

DNR: 000/000 
SID 36(47) 

Mörkt och ödsligt signalerar otrygghet. 
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Trafik mycket buller, fortkörning och osäkra trafiksituationer: 
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Utbudet är relativt ensidigt sett till målgrupp. 
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Bilder från Söder del 2, nulägesanalys fortsättning. 
Det finns mycket positivt på Söder. 
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Söder - Bilder på exempel på vad vi gjort under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolar och bord på Gustav Adolfs Torg. 

 

InfoPoint Älskade Söder – för att möta verksamheternas frågor med anledning av Corona. 
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Informationstavlor med sittbänk – Platssamverkan Älskade Söder. 

 

Sort of Fun – event om sopsortering. 
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Ombyggnad Hantverkargatan. 

 
Södervärdar måndag-fredag från och med oktober 2020. 
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Ordningsvakter patrullerar på Söder från och med oktober 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstängning av gångväg mellan studentboendet och landborgen samt utplacering av hinder för 
genomfart Gustav Adolfs Gata mellan studentboendet och kårhuset – av trygghetsskäl. 
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Artstreet 2020 

 

Artstreettrappa Gasverksgatan – Sjöcronaplatsen. 
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Söderscen – placemaking Furutorpsplatsen lite av aktiviteterna som ägt rum hittills. 
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