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Draget 
 
Bakgrund 
Hyllie utbyggnadsområde är Malmös största utbyggnadsområde med en yta på 
över 200 hektar. Här utvecklar Malmö stad som markägare och ledande aktör ett 
nytt centrum med flera funktioner i samarbete med ca 30 aktörer. Fullt utbyggt 
kommer området att omfatta ca 10 000 bostäder och lika många arbetsplatser. 
 
Utgångspunkten för exploateringen är stationen till Citytunneln, station Hyllie, 
som är belägen under Stationstorget. Områdets två huvudgator Hyllie 
boulevard (i syd-nordlig riktning) och Hyllie allé (i väst-östlig riktning) bildar två 
axlar och knyts samman i Stationstorgets sydvästra hörn. På och runt torget, 
samt längs huvudgatorna koncentreras utbyggnaden för det nya centrum-
området. I dagsläget står Malmö Arena, P-hus, delar av Point Hyllie, Emporia och 
MalmöMässan färdigställda. Det är regionala funktioner som redan satt Hyllie 
centrum på kartan som en stark besöksdestination. 
 
I fokus står nu ca 2 500 bostäder som till stor del utgör nästa utbyggnadsetapp i 
centrumområdet. Dessa kommer att uppföras i succesiv takt längs Hyllie allé 
och Hyllie boulevard fram till 2016. Parallellt under denna tid kommer även ett 
flertal kontorhus att uppföras i området tillsammans med andra funktioner som 
hotell, badhus, förskola och grundskola, samt utformning av offentliga och 
gröna ytor som Allétorget, Hyllie Vattenpark och ett ekostråk i västra delen av 
området. 
 
I utbyggnaden av Hyllie centrum har en gemensam varumärkesplattform för 
platsen tagits fram för alla aktörer. Våra generella värdeord är; internationellt, 
kaxigt och en hållbar upplevelse. Det är vår approach. En utvidgad plattform för 
boendemiljön i Hyllie centrum har också tagits fram och vidareutvecklat 
platsens signum. Hyllie centrum är en plats som står för spännvidder, kontraster 
och ytterligheter. Här möts stad och landskap, täta stadsrum och öppna, gröna 
ytor. Här förenas det urbana och det rurala i en smältdegel som närmast kan 
beskrivas som ”rurbant”. 
 
Nuläget 
Under tiden då planering och uppförande av ovanstående funktioner pågår 
kommer ”mellanrum” att uppstå och obebyggda ytor att finnas i centrum-
området. Exploateringsprojektet för utbyggnadsområdet i Malmö stad har 
därför valt att bearbeta ett antal ytor för att både på kortare och längre sikt 
temporärt skapa offentliga rum och fylla dessa med ett innehåll som kom- 
municerar platsens karaktär, utbyggnadens visioner och centrumområdets 
profil. 
  



    2 (4) 
 
 
 
 

Denna beskrivning är koncentrerad till en tomt (Härbärget 1) med namnet 
Draget. Den ligger i hörnet av Hyllie boulevard och Hyllie stationsgata - ett 
centralt läge med Stationstorget och Emporia som närmaste grannar. Draget 
kommer att användas och utvecklas som en provisorisk yta under cirka två år, 
eller fram tills att den bebyggs med en permanent funktion. Tomten, som två 
delar, består av en utställningsplats och en grön öppen yta. Men som helhet ska 
Draget gestaltas som en ”ruban” plats – en sammansmältning av två 
kontrasterande lager, som förenar spännvidden mellan det urbana och rurala, 
med rum för innehåll och aktiviteter som kommunicerar områdets planer och 
visioner. 
 
Utställningsplatsen 
Där tomten angränsar Hyllie boulevard och Hyllie stationsgata har en ca 500 
kvm stort trädäck anlagts för att fungera som ett golv och en sittplats med 
trappor som leder ner till den gröna ytan. På varsin sida av trädäcket står två 
utställningspaviljonger av sammanfogade containers. Innehåll, som möblering 
av trädäcket och inredning i containrarna, kommer att utvecklas över tid. En del 
av innehållet kan tillfälligt vara kopplat till en händelse eller ett evenemang, 
andra delar som mer permanenta (inom ramen för tomtens provisoriska 
funktion). 
 
Den gröna ytan 
Grunden till den gröna ytan är anlagd med en gräsmatta och på valda ställen 
har blomlökar planterats. Även denna yta kommer under tiden att växa med 
skiftande innehåll. 
 
Idag finns ett antal innehållsdelar till Draget som helt eller delvis kommer att stå 
färdig vid Draget vecka 20 då Eurovison Song Contest äger rum i området. 
Bland innehållet finns: 
 

- En spelande soffa – utvecklad av studenter på K3 vid Malmö högskola 
och framtagen av Peab byggskola. En idé som även är kopplad till 
projektet Gör (Om)rådet (www.goromradet.org) 

- Giraffen – en vindkraft och solcellshybrid, utvecklad av InnoVentum 
(www.innoventum.se) 

- Utställningsrum – information om områdets visioner, aktuella planer 
och projekt med en hylliemodell i skala 1:600.  

- jDome – Bike around – interaktiv 3D-modell över Hyllie centrum och 
utbyggnadsområdet kopplad till en cykel (www.jdome.com)  

- Vingslag – konstinstallation av skolbarn med fjärilseffekten som tema 
kopplat till ESC (se projektplan nedan). 
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KONSTPROJEKTET VINGSLAG 
 
Vingslag är en projektidé kopplat till både Draget och centrumområdets 
utveckling. Den tar sin utgångspunkt i Eurovision Song Contest som 2013 går 
under konceptet fjärilseffekten och symboliserar mångfald, förändring och 
skönhet. Dess slogan lyder ”We Are One” och handlar om gemenskap och 
samarbete över landsgränser.  
 
Som en lokal manifestation av detta event, som äger rum i Malmö Arena, och 
dess symboliska budskap, handlar Vingslag om att förena elever från tre olika 
skolor som tillsammans skapar ett konstprojekt med fjärilseffekten som tema. 
Resultatet av projektet kommer att bli en konstinstallation i form av en 
fjärilslund i Dragets gröna del. 
 
Projektdelar  
Elever med lärare i årskurs 3 från Djupadalsskolan, Hyllieskolan och 
Kroksbäcksskolan (ca 80 elever) sammanstrålar under en förmiddag måndagen 
den 13 maj i Hyllie centrumområde för att genomföra första delen av 
konstprojektet. På trädäcket hålls en skapande verkstad där varje elev ska få 
gjuta sina handavtryck i betong. Med handledning av en pedagog och 
betongkonstnär får eleverna själv blanda sin betong och lära sig en del om 
materialets egenskaper. Varje elev tilldelas, en på förhand framtagen, gjutform 
som är utskuren till konturen av en fjäril. Formen fylls av den tillblandade 
betongen och i denna ska eleven gjuta ett inre unikt fjärilsmönster genom ett 
avtryck av sina två händer och till detta sin namnteckning. Med denna aktivitet 
är konstprojektets första del genomförd. 
 
Temat uppmanas att på förhand diskuteras klassvis så att varje elev får skriva 
ner sina tankar om mångfald, förändring och skönhet på ett litet pappersark och 
ta med sig för att också gjuta in i fjärilsformen. 
 
De ca 90 färdiggjutna betongfjärilarna kommer att stanna ett par dagar under 
skydd på platsen för att stelna. Därefter kommer alstren att skickas till skolorna 
för färgläggning av sina konstnärer. Då fjärilarna är färdigmålade kommer 
projektets sista del att genomföras med en återträff för alla medverkande vid 
Draget. Här kommer alla fjärilar att installeras som ett samlat konsverk och 
gestalta en fjärilslund i Dragets gröna yta.  
 
Konstinstallationen kommer att stå på platsen under den tid som tomten 
kommer att användas som provisorisk yta (under ca två år). En idé och önskan är 
att återanvända konstverken i en ny installation kopplad till den byggnad som i 
framtiden kommer att uppföras på tomten.  
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Tidsplan och upplägg De tre klasserna med ca 80 elever genomför projektets 
första del måndagen den 13 maj kl 8.45-12.00 med gemensam samling på 
Dragets trädäck. Här delas klasserna in gruppvis för olika aktiviteter med 
följande schema.  
 

 
 
DELTAGARE 
Hyllie skolan – åk 3, 24 elever 
Ingrid Norrman  
0702-56 66 95 
 
Djupadalsskolan – åk 3, 26 elever 
Monica Andersson  
0703-02 73 46 
 
Kroksbäcksskolan – år 3, 32 elever 
Maria Nilsson ansvarig lärare 
0733-56 46 00 
 
Rektor - Djupadalsskolan 
Gunn Hanéll 
0703-21 33 43 
 
 
 
 
 
 
 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
8.45 Samling trädäck Samling trädäck Samling trädäck 
09.00-09.45 Blanda/gjuta 

betong 
Rundvandring Vattenpark 

 
 

   

09.45-10.30 Vattenpark Blanda/gjuta 
betong 

Rundvandring 

10.30-11.15 Rundvandring Vattenpark Blanda/gjuta 
betong 

11.15-11.30 Handavtryck Lunch Lunch 
11.30-11.45 Lunch Handavtryck Lunch 
11.45-12.00 Lunch Lunch  Handavtryck  



GIRAFFE



Pure Power – Delivered when you need it
The Giraffe captures the two most natural and 
perfectly complementary sources of energy 
delivering more than 6000 kWh per year 
- day and night, summer and winter - enough 
for 20.000 miles/30.000 km clean EV driving.

Renewable Materials – the Natural Choice
The wood used in the Giraffe has captured three 
tons of CO2 – while a similar construction in steel 
would instead have caused emissions of the 
same amounts of CO2.

Smart Design for Extended Power Delivery
Thanks to its design-protected positioning of the 
PV panels, the Giraffe starts to produce earlier and 
continues for a longer period of time over the day. 
Compared to classic mounting, this gives up to four 
more hours of production per day and ten per cent 
more power delivered per year.

Approved by Mother Nature
In nature, the giraffe manages to preserve its energy 
stores better than the well-known epitome of 
energy storage – the camel. Do like the Giraffe and 
stick out your neck to fight Climate Change!

Please feel free to contact us: Phone +46 40 30 59 66, info@innoventum.se
InnoVentum AB, Turning Torso Office 275, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö, Sweden

© InnoVentum - making Malmö Sweden’s first energy-positive city.
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Holmasoffan. Den spelande och blinkande soffan 

Holmasoffan är en soffa där du kan slå dig ned och genom de inbyggda högtalarna spela upp den 

musik du har med dig.  Soffan blinkar sedan i takt med musiken och skapar en oas av häng, trivsel och 

möten. För idén till detta koncept står Fadi Marariy från Holma.  Holmasoffan utgör en del av 

projektet Gör(Om)Rådet, ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, RGRA‐Gatans Röst, 

ArkitektStudenterna och Vinnova samt Tillväxtverket genom programmet Ungas Innovationskraft.  

Denna Holmasoffan är en vidareutveckling av den ursprungliga soffan och har byggts av elever från 

PEAB‐skolan i Ängelholm i samarbete med Malmö högskola.  

Bakgrund 

 Inom ramen för GörOmRådet genomfördes ett antal ws där deltagarna under kreativa former 

byggde fysiska gestaltningar, prototyper, som på olika sätt tillförde värden i bostadsområdena.  Ett 

exempel var den spelande och blinkande soffan men många andra spännande prototyper togs fram. 

För att se dessa men också läsa mer om dessa ws och projektet, gå in på hemsidan 

www.goromradet.se 

Ett antal nyckelord har varit vägledande för projektets arbete: Dessa kan sammanfattas i orden 

samverkan, delaktighet, lekfullhet samt med uttrycken ”gräv där du står” och ”börja i det lilla”. 

Erfarenheter ifrån projektet visar på vikten av att samverka med centrala aktörer med förankring 

inom det område som projektet ämnar utveckla, samt med förmåga att på sikt garantera att de 

resultat som tas fram de facto blir genomförda i praktiken. Genom att ta utgångspunkt i ungas egna 

erfarenheter och lust och göra dem till experter när det gäller deras område tror vi att det är möjligt 

att kanalisera ungas innovationskraft i sina bostadsområden. I Miljonprogrammen finns en frustande 

skaparkraft och en kulturell rikedom som kan generera såväl ökad livskvalité som nya innovationer 

och arbetstillfällen i Miljonprogrammen. Innovationskraft uppstår och spontant och underifrån och 

kan om ”systemet” är redo att ta emot dem skapa underverk. 

Projektet pekar även på vikten av tålamod och tydlighet: Om ungas deltagande efterfrågas är det 

viktigt att projektet tydligt förklarar varför deras delaktighet efterfrågas och vad ett faktiskt 

deltagande kan ge de unga. Om deltagandet skall vara reellt tror vi det är viktigt att kunna visa på 

faktiska resultat. I projektet har en del av detta handlat om att genom prototypbygge låta idéerna ta 

fysisk form. Nästa led handlar om att se till att några av dessa idéer förverkligas.  Samarbetet med  

PEAB‐skolan i Ängelholm,Malmö Stad och utvecklingen av området Draget har skapat en sådan 

möjlighet att ge denna soffa en plats och ett sammanhang där den kan synas och användas 

permanent.   

 

Kontakt: 

Jens Sjölander 

jens.sjolander@mah.se  

040‐665 86 39 

    


