Västra Hamnen – have it all ekonomisk förening - samverkansplattform och
stadsdelsnätverk
Bakgrund / Om oss
År 2035 förväntas Västra Hamnen ha runt 20 000
boende och 20 000 arbetsplatser. Föreningen ”Västra
Hamnen – Have it all” skapades 2017 med syftet att
ta nästa steg i utvecklingen. Föreningen vill att alla
ska få vara med och utveckla stadsdelen. En viktig
förutsättning är att göra det tillsammans genom
samverkan med alla aktörer som vill bidra till att
utveckla Västra Hamnen till den mest hållbara
stadsdelen.
Mål
2035 ska Västra Hamnen vara Sveriges mest hållbara
och attraktiva stadsdel att besöka, bo eller vara
verksam i.
Varför?
För att planera och bygga en hållbar stad krävs
samarbete. Föreningen vill arbeta med social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Vad?
Föreningen skapar tillsammans en penta helix där
näringsliv, akademi, kommun, föreningar och sociala
entreprenörer aktivt kan påverka och utveckla
stadsdelen genom gemensam kunskap, projekt och
aktiviteter inom tre fokusområden:
mobilitet, energiomställning och stadsliv.
Hur?
Genom en gemensam plattform – en ekonomisk
förening – gör vi det möjligt. Vill du vara med?
Föreningen erbjuder och jobbar med:
Affärsnätverk Medlemsträffar ca 5-6/år, möjlighet för
er att vara värd med det strålkastarljus det innebär
Kommunikation: Nyhetsbrev, web, sociala medier =
ni som medlem har access att synas 10 ggr/år, sprid
ert budskap med föreningen som plattform! Man syns
och ser! Tillsammans lyfter vi det som händer i Västra
Hamnen!

Platsaktivering:
Föreningen håller på att ta fram ett antal konkreta
projekt i Västra Hamnen för att på olika sätt lyfta
stadsdelen. Flera av dem i samarbete med andra, ex
Malmö Stad och Malmö Universitet.
Hållbarhet
Tillsammans arbetar vi för att Västra Hamnen ska bli
en levande och långsiktigt hållbar stadsdel för alla: de
boende, gammal som ung, studenter, fastighetsägare
och andra näringsidkare, restauranger och butiker,
besökare. 2035 ska Västra Hamnen vara Sveriges
mest hållbara och attraktiva stadsdel!
Andra events, testbäddsverksamhet:
Föreningen engagerar sig också i andra evenemang i
eller strax utanför Västra Hamnen, många gånger i
samarbete med andra:
StickUt Malmö
Mobility Challenge
Malmö Works
Stipendium
Studiebesök
Vi söker också aktivt medel och samarbete med
exempelvis Tillväxtverket, Sharing Cities, EU-medel
och andra för att kunna genomföra åtgärder som
syftar mot föreningens tre fokusområden för 2020:
energiomställning, mobilitet och stadsliv.
Låter det intressant för er verksamhet?
Se mer på www.vastrahamnen.se , kontakta gärna
verksamhetsledaren Calle Håkansson:
koordinator@vastrahamnen.se eller 0734-241034
Årlig serviceavgift för medlemmar:
0-2 pers (enskild företagare, start-up) 1500 kr
3-5 pers
2500 kr
BRF
2500 kr
6-10 pers
5000 kr
11-20 pers
10 000 kr
21-40 pers
15 000 kr
> 40 pers
40 000 kr

