Kopplingen till dåtidens barnrikehus och nödbostäder syns i lekhusen som är utformade som kök, sovloft och utedass. På
lekplatsen gestaltas teman som odling, barnsjukdomar och en "soptipp" som knyter an till de svåra förhållande som rådde förr.
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Mary Anderssons lekplats – finalist till
Stadsbyggnadspriset 2021
Temalekplatsen i Sorgenfri är en mötesplats som lyfter fram den lokala
författaren Mary Anderssons berättelser om området. Nu är lekplatsen en av
finalisterna till årets Stadsbyggnadspris.
”Gräv där ni står, använd författaren Mary Anderssons berättelser som skildrar
livet i Sorgenfri. Mary Andersson är vår stolthet, parken skulle kunna handla
om henne.” Så svarade MKBs kunder i Sorgenfri på frågan: Hur kan vi skapa
fler trygga platser?

- Vi förstod direkt att idén från våra kunder var fantastisk. Resultatet blev inte
bara en unik lekplats utan också en lokalhistorisk plats som lockar
skolklassbesök och stadsvandringar. Mary Anderssons romaner är något som
dagens Malmöbor kan vara stolta över och berättelserna kan lära oss något
om stadens historia, säger Daniel Möller, strategisk projektledare social
hållbarhet hos MKB Fastighets AB.
Arbetet med lekplatsen, från idé till färdig mötesplats för unga och gamla,
har varit en bred och unik samverkan tillsammans med kommunala
förvaltningar, lokala föreningar, skolelever, kulturarbetare och en lång rad
Malmöbor. MKB har varit drivande och delaktiga i projektet tillsammans med
Malmö stad. Även författaren Mary Andersson själv var mycket involverad i
projektet innan hon gick bort.
Temalekplatsen öppnade sommaren 2020 vid Spånehusvägen och har blivit
en mötesplats för människor från hela Malmö.
Vinnaren av Stadsbyggnadspriset offentliggörs den 27 augusti.
För mer information
Daniel Möller, strategisk projektledare social hållbarhet, MKB Fastighets AB,
040-31 35 74
Margaretha Söderström, kommunikationschef, MKB Fastighets AB, 0701-88
33 55

Om MKB Fastighets AB
MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med över 300
anställda och ägs av Malmö stad. Med drygt 25 000 lägenheter och över 1
000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett
värde på mer än 40 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i
staden och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.
Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå
dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd,
Nyproduktion med rimliga hyror, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt
Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels
kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har
tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt
arbete i vardagen.
Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över
att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.
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