
Information till dig som bor eller arbetar i Herrgården

Hej Herrgården!
Tema: Utveckling #4 2015

Herrgården i 
förändring 
Minskade bränder och färre brott. 
Högre valdeltagande och bättre skol-
resultat. Mycket har hänt de senaste 
åren i Herrgården.

Politikerna säger sitt Räddningstjänsten och polisen berättar 
om sitt arbete Träffa fyra Malmöbor Herrgårdens utveckling



Bränderna och brotten har minskat i Herrgården. Valdelta-
gandet ökade i riksdagsvalet 2014 och skolresultaten har 
höjts. Vi har kommit en bit på vägen. Men vi måste 
fortsätta framåt tillsammans. Myndigheter, frivillig-
organisationer och näringsliv ska fortsätta samverka. Det 
förebyggande arbetet med barn och ungdomar är viktigt. 
Vi behöver bli bättre på delaktighet och närdemokrati. 
Tillsammans skapar vi framtiden. 

Under åren 2003-2009 härjades Herrgården av upplopp, sten-
kastning och bränder. Det var då vi förstod att vi måste börja 
tänka annorlunda, berättar Andreas Konstantinides. I och med 
att Herrgården fick extra resurser från områdesprogrammet 
kunde vi arbeta mer riktat i området. Vi började samverka med 
skola, socialtjänst och polis (SSP-modellen) i området. Fler 
poliser skulle finnas på plats för att prata med människor och 
de fick också i uppdrag att vara ute på skolorna och förklara hur 
polisen arbetar i Sverige.
– Många av de problem vi hade då bottnade i missförstånd. När 
Räddningstjänsten kom på plats ville många boende hjälpa till. 
Men istället för att hjälpa till kom de i vägen för 
Räddningstjänstens arbete, säger Andreas Konstantinides.
För att komma till stånd med en förändring utbildade Räddnings-
tjänsten ungdomar och vuxna från området i hur Räddnings-
tjänsten arbetar. Dessa personer hjälpte sedan till att informera på 
olika språk och på detta sätt lyckades vi klara ut missförstånden. 

Samarbete med fastighetsägarna
Stadsområdesförvaltningen har också inlett samarbete med fast-
ighetsägarna, MKB, Contentus och Victoria Park. Victoria Park 
började ta tag i problematiken kring svarta hyreskontrakt som 
fanns i området. Dessa lägenheter hyrdes ofta ut till nyanlända i 
Sverige. När Viktoria Park började rensa reagerade vissa kriminella 
på detta. Vi fick en situation med sprängningar och skjutningar 
i Herrgården. Den senaste tiden har det åter lugnat ner sig i om-
rådet då polisen lyckats arrestera de skyldiga. Men tyvärr har det 
påverkat människors känsla av trygghet i sitt område. 
– Ungefär 20 procent flyttar ut och 20 procent flyttar in i områ-
det per år. De som flyttar in är ofta nyanlända i Sverige. Därför 
är det otroligt viktigt att vi fortsätter samverka med polis och 
Räddningstjänst för att förklara hur dessa myndigheter jobbar i 
Sverige, säger Andreas Konstantinides.

Hur ser framtiden ut?
I framtiden kommer vi att fortsätta jobba med samverkan 
mellan myndigheter och det förebyggande arbetet med barn och 
ungdomar är viktigt. Från politiskt håll arbetar vi mycket med 
att integrera barn från olika områden i skolan. Till exempel lades  
högstadiet på Rosengårdsskolan ner och eleverna fick gå på andra 
skolor i Malmö. Elevernas skolresultat höjdes. Vi behöver bli 
mycket bättre på att jobba med delaktighet och närdemokrati i 
området. I samverkan med näringslivet vill vi öka rekryteringen 
av boende till arbete i området. 

Har du något du vill säga till de boende i Herrgården?
– Vi ber om ert tålamod. Saker är ganska bra i Sverige men allt tar 
sin tid. Vi kommer att göra allt vi kan för att ni ska kunna leva 
ett bra liv här.  Vi vill att ni också tar ert ansvar för att bygga ett 
gemensamt samhälle. 

Text:  Anna Svensson
Foto: Sanna Dolk

Tillsammans skapar vi framtiden

 Andreas Konstantinides (socialdemokraterna) är nämndsordförande i 
Stadsområdesnämnd Öster.

Sedan 2013 samlas Malmöbor 
i Herrgården, ideella organisa-
tioner, företag, Malmö stad och 
forskare för att göra Herrgår-
den till ett bra område att leva i. 
– Att arbeta med en gemensam 
dröm för framtiden tar tid och 
kräver att vi arbetar på lika 
villkor tillsammans, säger Lina 
Gustafsson ledare inom Kraft-
samlingen från Rädda Barnen. 

Hittills har ett 50-tal aktörer varit 
med. Kraftsamling Herrgården 
har samlat människor som annars 
inte brukar samarbeta. Alla arbetar 
tillsammans för att Herrgården 
ska vara ett bra område att leva 
och verka i. Bland annat samlas 
olika aktörer för att arbeta med 
trygghetsfrågor. Aktörer som ingår 

är exempelvis föreningen Enighet, 
Polis, Räddningstjänst, Rädda 
Barnen och Malmö stad. Ett 
exempel från arbetet är samtal i 
form av ”Homeparties”, där 
kvinnor som bor i Herrgården 
bjuder in vänner och grannar hem 
till sig för att prata om allt från 
brandrisker till otrygga miljöer. 
Kvinnorna är värdar för kvällen 
tillsammans med Malmö stad, 
Räddningstjänsten och Polisen.

Vill du vara med? 
Kontakta Rebecca Padar
Rebecca.Padar@manniskohjalp.se
0708-159151

Samlad kraft
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År 2014 ökade valdeltagandet 
i Herrgården med +5,5 pro-
centenheter i riksdagsvalet, 
+5 procentenheter i kommun-
valet och +7,4 procentenheter 
i Europaparlamentsvalet i 
jämförelse med de senas-
te valen. Ökningen bland 
förstagångsväljare var högst 
i landet. Vi har pratat med 
Malmö stads kommunalråd, 
Katrin Stjernfeldt Jammeh, 
om vad hon tror den positiva 
ökningen beror på.

Den kraftiga ökningen av 
valdeltagandet i Herrgården är 
välkommen. Det visar att det går 
att påverka valdeltagandet genom 
att arbeta intensivt. Men vi måste 
fortfarande komma ihåg att det 

fortfarande ligger på en låg nivå 
och att det finns mycket kvar att 
göra, menar Katrin Stjernfeldt 
Jammeh. 
– Det är extra glädjande att 
valdeltagandet bland de unga 
i området har ökat. De extra 
resurserna vi riktade till Herrgår-
den har gett resultat. Demokra-
tiambassadörer med förankring 
i området anställdes för att prata 
med unga och vuxna om varför 
det är viktigt att rösta. Jag tror 
att demokratiambassadörerna 
lyckades för att vi människor ofta 
lyssnar mer till dem vi har en 
relation till och ett förtroende för, 
säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Att jobba brett med att få ut 
kunskap och information om att 
det är val, hur man röstar och 

var, ökar valdeltagandet menar 
Katrin Stjernfeldt Jammeh. 
– Det anordnades många 
arrangemang i området, bland 
annat var jag där och deltog i en 
debatt i Vänskapsparken. Jag var 
också i området i egenskap av 
partiföreträdare där vi knackade 
dörr och pratade med människor. 
För att behålla det goda resultatet 
till nästa val krävs att vi inte 
ser detta som en engångsinsats. 
Utan vi behöver vara närvarande 
i människors vardag och bygga 
långsiktiga relationer. Uthållighet 
är en framgångsfaktor. 

Varför är det viktigt att rösta?
Att rösta är en rättighet vi har 
kämpat för historiskt. Det är 
grundbulten i demokratin. Om 

du avstår från att rösta låter du 
någon annans värderingar och 
åsikter få större genomslag. Om 
en stor del av befolkningen väljer 
att inte rösta blir representati-
viteten sämre och demokratin 
urholkas. Därför är det viktigt att 
just du gör din röst hörd. Det är 
lönt att rösta och det spelar roll 
vem som får din röst. 

Vad vill du säga till de boende 
i Herrgården?
Ta plats! Fundera på hur ni vill 
vara med och utveckla bostads-
området. Kom med idéer. Ta 
kontakt med förtroendevalda 
politiker. Engagemanget behövs 
och gör skillnad!

– Att rösta är en rättighet 
vi har kämpat för histo-
riskt. Det är grundbulten 
i demokratin. Om du 
avstår från att rösta låter 
du någon annans värde-
ringar och åsikter få större 
genomslag, säger Katrin 
Stjernfeldt Jammeh.

Demokratiambassadör Cabdul-Maliki Maxamed tillsammans med Georgina 
Simicic, ungdomskommunikatör på Malmö stad, på Malmöfestivalen 
sommaren 2014. Demokratiambassadörerna är en av anledningarna till att 
valdeltagandet ökat i Herrgården, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

+ 5,5 procentenheter

Valdeltagagande
riksdagsval 2014

Valdeltagande
riksdagsval 2010

51,9 %46,38 %

+ 5 procentenheter

Valdeltagagande
kommunval 2014

Valdeltagande
kommunval 2010

48,52%43,55 %

Ni behövs och gör skillnad!

Valdeltagagande
EU-val 2014

+ 7,4 procentenheter

Valdeltagande
EU-val 2009

22,1%14,69 %

Text: Anna Svensson 
Foto: Johan Wessman News Öresund

Foto: Anna Svensson 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (socialdemokraterna) är kommunalråd i Malmö stad.



Så mycket mer än att släcka bränder 
Enligt statistik från Rädd-
ningstjänsten Syd har 
bränderna i Herrgården 
halverats sedan 2008. Hej 
Herrgården frågade Attila 
Jensen, distriktschef på 
Räddningstjänsten Syd, vad 
det beror på.

Räddningstjänsten Syd har 
gått från att rycka ut och släcka 
bränder till att också arbeta 
förebyggande med att skapa 
relationer och bygga förtroen-
de i samhället. Attila Jensen 
berättar att de har identifierat tre 
riskgrupper – unga vuxna runt 
20 år, individer med begränsade 
kunskaper i svenska språket och 
äldre över 55 år – som de arbetar 
specifikt med. 
–I samband med stenkastning 
och kravaller i Herrgården år 
2008 började vi arbeta med 
RISK, Räddningstjänst i sam-
arbete med Kids, där vi vände 
oss till elever på högstadiet som 
var på glid i samhället. Målet var 
bland annat att stärka eleverna 
som individer och jobba med 
deras självkänsla. Rent konkret 
betydde det att eleverna tillbring-
ade varje måndag på Rädd-
ningstjänsten och vi gjorde olika 
aktiviteter med ungdomarna. Vi 
ville åstadkomma kramar mellan 
ungdomar och brandmän istället 
för stenkastning och spänd stäm-
ning, säger Attila Jensen. 
År 2003 brann moskén på

 

Jägersro. Räddningstjänsten 
var på plats men fick problem 
med att göra sitt jobb – släcka 
branden. 
–Människor på plats ville hjälpa 
till men förstod inte att de kom 
i vägen för vårt arbete. När vi 
sprutade vatten på den del av 
byggnaden som inte brann blev 
många upprörda och undrade 
vad vi höll på med. Efter det 
anställde vi brobyggare, säger 
Attila Jensen. 
Brobyggarna var unga vuxna 
från till exempel Herrgården som 
talade arabiska och kunde de 
sociala och kulturella koderna 

i de båda kulturerna. De följde 
med när Räddningstjänsten 
ryckte ut och pratade med samt 
förklarade för de boende vad som 
hände. 2010 startade Rädd-
ningstjänsten med hembesök i 
området för att utbilda i hur man 
förbygger bränder. Hembesöken 
handlade om vikten av att ha 
brandvarnare, hur man larmar 
och hur man ska agera vid brand, 
till exempel att det är livsfarligt 
att ge sig ut i trapphuset om det 
har skett en rökutveckling där.
Utbildningsinsatser riktades 
också till Malmö stads personal 
inom vård och omsorg för att nå 
den äldre målgruppen. 

Räddningstjänstens senaste 
insats – homeparty – starta-
de hösten 2014 i samarbete 
med Stadsområdesförvaltning 
Öster och Polisen. Personal från 
Räddningstjänsten blir hembjud-
na till arabisktalande kvinnor 
i Herrgården för att prata om 
brand och säkerhet. Det sker 
under informella former där de 
fikar och pratar med varandra på 
ett avslappnat sätt. 
–Vi har gått från att bli utsat-
ta för stenkastning till att bli 
hembjudna till människors hem. 
Att bygga relationer och skapa 
förtroende är numera en del av 
vårt arbete, säger Attila Jensen. 
Text och foto:  Anna Svensson

–Vi har gått från att bli utsatta för stenkastning till att bli hembjudna till människors hem, säger Attila 
Jensen, regionchef för Räddningstjänsten Syd.  

Statistik över bränder från 2008 till 2014 i Rosengård
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RISK, Räddningstjänst i samarbete med Kids, hembesök och närbrandmän i sko-
lorna ger resultat år 2010. Det  går att se ett direkt samband med dessa förebyg-
gande åtgärder och antal minskade bränder. 

Räddningstjänsten arbetar med RISK, Räddnings-
tjänst i samarbete med Kids, för att stärka ungdomar 
som individer och jobba med deras självkänsla.
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Så mycket mer än att släcka bränder 

Text och foto:  Anna Svensson

Andel behöriga elever till 
gymnasiet har ökat i Herrgår-
den med 20 procentenheter 
mellan år 2012 och 2013. År 
2015 var 50 procent behöriga 
till gymnasiet. Vi frågade 
Anders Rubin, kommunalråd 
(S) med beredningsansvar 
skola i Malmö stad, vad han 
tror ökningen beror på.

– I Malmö stad har vi en generell 
ökning av skolresultaten i hela 
Malmö till skillnad från i övriga 
landet där vi ser en nedgång.  
Den generella ökningen märks 
tydligare i socialt missgynnande 

områden där vi satt in ökade 
resurser för att förbättra skolre-
sultaten. Det finns inga ”quick 
fixes” eller snabba förändringar, 
utan det är hårt och systematiskt 
arbete som ligger bakom de för-
bättrade resultaten, säger Anders 
Rubin. Han berättar att Malmö 
nu har en helt ny organisation 
som enbart riktar in sig på för-
bättrade skolresultat. Alla skolor 
delar samma målbild. Malmö 
stad har höjt skatten för att rikta 
extra pengar till skolan. 
Forskning stödjer vikten av 
hur varje individs skolresultat 
påverkar hur personen lyckas 

senare i livet. Med ett godkänt 
grundskole- och gymnasiebetyg 
hittar de flesta vägen till arbets-
livet. Medan de utan godkända 
betyg löper högre risk att hamna 
i utanförskap. 
– Det nya arbetssättet i skolan 
bygger på att skolan verkar i en 
lärande miljö. Lärarna ska skapa 
en lärande miljö för eleverna, 
rektorerna ska skapa en lärande 
miljö för lärarna och grund-
skoleförvaltningen ska skapa 
en lärande miljö för rektorerna. 
Om en metod inte fungerar 
ska vi snabbt kunna byta till en 
annan som fungerar bättre, säger 

Anders Rubin.
Han menar att Malmö fortfaran-
de är en stad med stora skillnader 
mellan rika och fattiga områden. 
Vi har skolor i toppklass och vi 
har skolor med sämre resultat. 
– För att Malmö ska bli en hel 
stad måste vi minska skillna-
derna. Ett gott liv i Malmö för 
alla tolererar inte segregation. 
En av grundstenarna i att bryta 
utanförskap är att ge alla barn 
möjligheten att gå ut gymnasiet 
med godkända betyg. 

Förbättrade skolresultat i Herrgården

– En av grundstenarna i att 
bryta utanförskap är att ge 
alla barn möjligheten att gå 
ut gymnasiet med godkända 
betyg, säger Anders Rubin.

Text :  Anna Svensson
Foto: Jens Ohlsson

Antal anmälda brott har 
minskat i Herrgården mellan 
åren 2008 och 2014 enligt 
statistik  från Brottsförebyg-
gande rådet. Vi frågade Erik 
Jansåker, närpolischef, vad 
han tror det beror på. 

–Vi har under en längre period 
fokuserat vårt brottsföre-
byggande arbete på och kring 
Herrgården. Arbetet har 
bedrivits dels kontaktsökande 
med synlig polis, samt med 
brottspreventiva spaningsinsatser 
med goda resultat. Flertalet 
gripande har skett med bland 
annat vapen och narkotika-
beslag, säger Erik Jansåker.

Varför tror du att det har 
fungerat?
–En av framgångsfaktorerna är 
framgången i flertalet 
rättegångar, där individer som 
varit brottsaktiva i området fått 
fängelsedomar.

Hur går ni vidare?
–Lokalpolisen kommer att fort-
sätta det långsiktiga förebygg-
ande arbetet i Herrgården. Sedan 
håller kommunpoliser på att 
rekryteras till samtliga stads-
områden i Malmö, vilket är 
en garant för att polisen ska 
komma ännu närmare med-
borgarna i det brottspreventiva 
arbetet tillsammans med 
områdespoliserna. 

Anmälda brott minskar

2014
12546

2013
12376

2012
14973

2011
14240

2010
14972

Anmälda brott 
Stadsområde Öster

Källa: Brottsförebyggande 
rådet

Text och foto :  Anders Örtegren Erik Jansåker är närpolischef i 
Stadsområde Öster.

– För att Malmö ska bli en hel stad måste vi minska skillnaderna, säger Anders Rubin,
 kommunalråd (socialdemokraterna) i Malmö stad. 
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Som en familj

Text och foto:  Anna Svensson

Fullt av liv och rörelse

– Jag trivs i Herrgården. Det 
är ett bra område och vi har 
nära til allt, säger Fadumo 
Mohamed som bott i Herr-
gården i 15 år. 

De senaste åren har mycket 
hänt i området menar Fadu-
mo Mohamed. Gårdarna har 
renoverats och det har byggts 
nya lekplatser. Polis och vakter 
är oftare här och de patrullerar 
också på natten. Det gör att det 
blir lugnare och vi känner oss 
tryggare. 
– De som flyttat ut ifrån Herr-
gården saknar oss och kommer 
tillbaka och hälsar på. Vi är som 

en familj, säger Fadumo. 
Men hon är lite orolig för ung-
domarna. 
– De behöver något att göra. 
De behöver en bättre framtid. 
Nu när polisen är i området 
oftare blir det också bättre för 
ungdomarna, säger Fadumo. 
Fadumo kom till Sverige 1993 
från Somalia och jobbar nu på 
Somaliska Freds med läxhjälp, 
städning och annat smått och 
gott. Hon träffar många ungdo-
mar genom sitt jobb. 
– Det viktigaste för Herrgården 
i framtiden är att det blir lugnt 
och tryggt. Det är ett fantastiskt 
ställe att bo på, säger Fadumo.

– Jag känner mig trygg 
när jag är ute och går. 
Om människor är 
rädda för Rosengård så 
säger jag till dem 
– våga komma hit och 
ge oss en chans. Folk 
är snälla här. Tro inte 
på medias bild.

Liv, rörelse, gemenskap och 
kultur – så beskriver Issa 
Ward sitt Herrgården. 

Issa Ward är musikern som 
bott på Ramels väg i 10 år. Han 
kommer ursprungligen från 
Libanon men hans farföräldrar 
härstammar från Palestina. I 
Sverige har han bott i 23 år. 
– Mitt Herrgården är fullt av liv 
och rörelse. Det är som att vara 
i Italien, Grekland eller Frankri-
ke, berättar Issa. Han gillar när 

det är mycket människor runt 
omkring honom. Och berättar 
glatt om vilka bra fester de 
brukar ha i området. 
– Jag känner mig trygg när jag 
är ute och går. Om människor 
är rädda för Rosengård så säger 
jag till dem – våga komma hit 
och ge oss en chans. Folk är 
snälla här. Tro inte på medias 
bild. 
Det som oroar Issa är hur ung-
domarna i området har det.  
– Som ung vill man testa nya 

saker och utmana sig själv. 
Det är normalt. Ungdomarna 
behöver något att göra så de 
inte driver runt eller kommer i 
kontakt med kriminella gäng, 
säger Issa. 
Hans dröm är att Rosengård 
ska få ett eget hus med plats för 
ungdomar och vuxna. Där man 
kan göra musik tillsammans, 
spela bordtennis eller bara 
umgås. En plats där alla kan 
samlas. Ett Rosengård för alla. 

–De som flyttat från Herrgården saknar oss och kommer tillbaka och hälsar 
på, säger Fadumo Mohamed.

Text och foto:  Anna Svensson
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– Herrgården känns 
som hemma. Alla 
känner alla. Det känns 
bekvämt att bo här, 
säger Aidid Awil, 21 år, 
född och uppvuxen i 
Herrgården.

Det är mycket som har för-
ändrats i området under de 
senaste tio åren, både på gott 
och ont, menar Aidad Awil. 
Han tycker att området har 
blivit mycket finare sedan 
MKB tog över. De har rustat 
upp gårdarna, renoverat 
lägenheterna och byggt nya 
lekplatser. Men han känner 
sig orolig för barnen och 
ungdomarna. 
–När jag var liten fanns det 
en fritidsgård här mitt emot 
Rosen 68. Den är borta nu. 
Barnen och ungdomarna 
har ingenstans att vara. De 

hänger på gården. På vintern 
hänger de i trappuppgångarna 
och grannarna blir arga för att 
de stör. Men vad ska de göra? 
säger Aidid.
Han är rädd att fler ska hamna 
i kriminalitet. Om de inte har 
någon sysselsättning så hittar 
de en sysselsättning. Det finns 
en risk att de gör något de 
inte borde. Aidid jobbar på 
föreningen Somaliska Freds där 
han hjälper till med läxläsning 
och ordnar aktiviteter åt barn 
och ungdomar. Idag ska de till 
Hylliebadet. 
–Jag lever i nuet och försöker 
njuta av livet. Jag har inga 
drömmar men ser ljust på fram-
tiden. Herrgården behöver en 
fritidsgård som drivs av någon 
seriös dit alla kan komma. 
Svenska ska vara det talande 
språket och du ska kunna gå dit 
oavsett bakgrund. 

Text och foto:  Anna Svensson

Aina Beitmanis har bott i 
Herrgården sedan 1969. 

–Från början bodde jag i en etta 
med kokvrå. Då var inte ens hu-
set färdigt. Nu bor jag i en tvåa, i 
samma hus. Jag trivs bra här, jag 
gillar inte när det är tyst.
Hon har inte påverkats så 
mycket av oroligheter.
–Men det är klart, nyinflyttade 
har kanske inte lärt sig hur det 
fungerar här och då blir det 
bråk, resonerar hon. Jag brukar 
skoja och skämta med barnen 
och ungdomarna. De har aldrig 
bråkat med mig. 
Känner du dig aldrig otrygg?
–Jag är ganska orädd, Men de 
har sagt åt mig att jag inte får 
gå ut på kvällarna, skrattar hon. 
Annars rör hon sig obehindrat 
från hemmet i Herrgården 

till exempelvis Rosengårds 
centrum.
–Det är alltid något ärende och 
ibland, till exempel, håller jag i 
teckningskurs på Seniorum.
Aina föddes i Lettland och 
kom till Sverige som flykting 
under kriget. Hon hann aldrig 
gå klart grundskolan, men så 
småningom blev det folkhög-
skola i Svalöv och därefter 
utbildade hon sig som kartriter-
ska. I jobbet på Länsstyrelsen 
fick hon ofta dra nytta av sin 
konstnärliga ådra.
Vi går hem till Aina där man i 
full färd med att byta ut fönster 
på höghuset.
–Det har blivit bättre här med 
åren, tycker jag. De renoverar 
och rustar upp. Jag har nyligen 
fått nytt kök och det känns 
även grönare utomhus.

Text och foto:  Anna Svensson

Glöm inte 
ungdomarna

–När jag var liten fanns det en fritidsgård här mitt 
emot Rosen 68. Den är borta nu. Barnen och ungdo-
marna har ingenstans att vara. De hänger på gården. 
På vintern hänger de i trappuppgångarna och grannar-
na blir arga för att de stör. Men vad ska de göra? 

Det har blivit bättre med åren

Text och foto:  Anders Örtegren –Jag trivs bra här, jag gillar inte när det är tyst, säger Aina Beitmanis.
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Detta har hänt
Malmö stad anställer 6 stadsom-
rådesvärdar. Stadsområdesvär-
darna arbetar med trygghet och 
säkerhet. 

2004

2005
Rosengård centrum invigs efter 
två års renovering. City Gross 
öppnar och biblioteket finns i nya 
lokaler. 

Mkb renoverar gårdarna på 
Herrgården i dialog med de 
Malmöbor som bor där.

2008

Medborgarkontor Varda 
öppnar på Ramels väg 41 i 
Vänskapsparken.  

2010

Vänskapsparken i Herrgården 
byggs om. Malmöborna kom 
med förslag och önskemål. Även 
namnet, Vänskapsparken, är ett 
förslag från en Malmöbo. 

Rosengårdsskolans 
högstadium lägger ner efter ett 
politiskt beslut.  En lösning som 
många elever – men inte alla – 
har önskat.  Eleverna börjar på 
andra skolor i Malmö. 

2014
Superbussen ersätter den 
vanliga bussen på linje 5. Antalet 
resenärer som stiger på och av på 
Ramels väg ökar med över 200 
per månad jämfört med 2013.

Fler Malmöbor i Herrgården 
röstar i supervalet . 
Deltagandet i riksdagsvalet öka-
de med 5,5 procentenheter och i 
EU-valet med 7,7 procentenheter. 

Foto: PG Andersson

2006
Mkb köper 6 hus på Herrgården 
med totalt 292 lägenheter. De bör-
jar renovera alla lägenheterna.  
Det 240 meter långa huset på 
Thomsons väg byggs om till 
studentlägenheter. 

Herrgårdens utveckling under de senaste åren. 

2012
contentus renoverar hus och 
gårdar i Herrgården.

Viktoria Park köper hyreshus 
Victoria Park köper 21 hyreshus 
med 867 lägenheter i Herrgår-
den. Husen ägdes tidigare av 
Bostads AB Gröningen. 

Betygen höjs i Herrgården
Bland de elever som är folkbok-
förda i Herrgården, är nu totalt 
64,5 procent behöriga till 
gymnasiet. Det är ca 20 procent 
fler än året innan.

2013

Idén om Amiralsstaden ut-
vecklas i en förstudie som visar 
hur Amiralsgatan kan utvecklas. 
Här kan många bostäder och 
lokaler byggas. 

Rosengårdsstråket, som är 
gång- och cykelvägen från 
Triangeln till Rosengård, rustas 
upp. Örtagårdstorget och Rosens 
röda matta invigs.

kraftsamling Herrgården star-
tar. Organisationer från frivilliga, 
offentliga och privata sektorn vill 
tillsammans utveckla Herrgården 
ännu mer. 

2015

Sommarscen i Vänskapsparken 
blir populärt. Under 2015 genom-
fördes 6 stycken föreställningar. 
Utomhusbion som arrangerades 
tillsammans med Tjejer i förening 
lockade ca 300 Malmöbor. 

Höjda betyg för elever från-
Herrgården. År 2013 var 24 
procent behöriga till gymnasiet. 
År 2015 var 50 procent behöriga 
till gymnasiet.  Andelen elever 
som har fått godkänt i alla ämnen 
har stigit – från 12 procent 2013 
till 34 procent 2015.

Rapporten Rosenkraft visar att 
det finns investeringspotential 
i Rosengård.   

Foto: Gustaf Johansson

Stadsområdesvärdarna Muhammed  Jallow och Iman Ahmad. 

Cirka 40 bostadsrättsradhus 
planeras i södra Rosengård 
i närheten av Botildenborgs 
vattentorn. Det är bostadsbo-
laget Bo Klok Housing AB som 
tillsammans med Malmö stad 
utvecklar området.


