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Detta fantastiska år har erbjudit oss en möjlighet att testa och prova olika saker. 
Vi skapade förutsättning för många fina möten tillsammans. 
När jag, verksamhetsansvarig för centret beskriver platsen för andra så är det;
EN TILLSAMMANS PLATS. Vi har vuxit under året som gick och idag är vi 35 föreningar som har
hemvisten på centret,  men har kontakt och berör 60 olika föreningar och organisationer varje
månad. 

Vi är en plats för föreningslivet att växa på, utvecklas och skapar möjligheten för möten som
annars inte kunnat ske. Vi är platsen dit näringslivet kommer och blir inspirerade av den kraft
och känsla som centret erbjuder till besökare. Vi är platsen för Malmös stads olika förvaltningar
att hålla seminarium, utbildningsdagar och dialog med civilsamhället. 
Vi hade cirka 27.500 besök under året, fler blir det 2023!

Tacksamt blickar vi nu framåt mot 2023 som kommer bli året då vi ännu tätare och tillsammans
skapar ett center där vi alla möts jämlika och arbetar  för ett hållbart och utvecklande Malmö. 

Tillsammans skapar vi förändring
Varmt välkommen till Nobel 21, en del av Malmöandan! 

Jeanette Berga HELA TEAMET PÅ NOBEL 21

Föreningscenter Nobel 21 är en plats för samverkan och där inkludering står i fokus. 
Vi stödjer samverkan mellan civilsamhället och Malmö stad. På centret finns det kontor, café
konferenslokaler och mikrokontor. 

Föreningscenter Nobel 21 är ett samarbete mellan civilsamhället och Malmö stad. 

VÄLKOMMEN

FÖRENINGSCENTER NOBEL 21 



KULTUR I ALLA DESS OLIKA FORMER
Teatergruppen HIMM övade i våra gemensamma lokaler för att skapa deras vandringspjäs som de
spelade upp på olika platser bland annat i Torups skog. 

Under sommaren var Global konst i våra lokaler med deras ung i sommar praktikanter och skapade
olika urbana konstföremål som de satte upp på en rad olika publika platser runt om i Malmö. 

Somalisk paraplyorganisation har under året bjudit in olika författare för att presentera sina böcker. 
Somalisk ungdom i Malmö har haft författare på besök som pratat om sina böcker och i samband
med det har föreningen pratat om aktuella ämnen så som psykisk ohälsa och rasism. 

Föreningar på centret har under
året nyttjat Lokal 25 för att skapa
kulturella möten mellan människor
och föreningar. 
Strokeförening har haft
kulturmöten med deras
medlemmar i lokalerna och
avslutade året med en
konstutställning i cafédelen som
handlade om vad man gjorde under
pandemin. 

I Lokal 25 hade vi under hösten för första gången en
konstutställning. Föreningen Konst och Kultur för
mänskliga rättigheter i Skåne ställde ut konst  och
hade visningar för bland annat gymnasieelever.
Vi ser fram emot att fler nyttjar lokalen för
utställningar under 2023.

Winnet Malmö skapade
en mångkulturell
handarbetsutställning 
"Damasten kommer
från Orienten"
tillsammans med
Malmö stad på
Mötesplats Duvan som
finns på Nobel 21, 
De har kontinuerligt
erbjudit seniorgympa,
språkcafé och andra
sammankomster.

Första gången vi klev in genom
dörren kände vi direkt att här vill vi
vara.

-Afasiföreningen Skåne
 



A f a s i f ö r e n i n g e n
F r i s k v å r d s k l u b b e n
F o l k b i l d n i n g s f ö r e n i n g e n
F o l k b i l d n i n g s c e n t e r  M a l m ö
F ö r e n i n g e n  F r i s k t
H i d d e  I y o  D h a q a n
I d e e l l a  f ö r e n i n g e n  f ö r  r ä t t v i s a
I s l a m i c  r e l i e f
K C  K o m p e t e n s c e n t e r
L ä k a r e  i  v ä r l d e n
M a l m ö  I d e e l l a
M a l m ö  T i l l s a m m a n s
M a l m ö a n d a n
M a l m ö  M e d i a k a n a l
M e n t o r  S v e r i g e
S t r o k e f ö r e n i n g e n  i  M a l m ö
S o m a l i s k a  p a r a p l y o r g a n i s a t i o n e n  
S o m a l i s k a  u n g d o m a r  i  M a l m ö
W i n n e t  M a l m ö

FÖRENINGAR SOM FINNS PÅ CENTRET 

Ability
Anställningslösa i förening
Föreningen Ge inte upp
Föreningen Tahrir
Geniernas Värld 
Kvinnorättsförbundet
Malmö Ladies tea Club
Nigerian Community Skåne
Payk
Pride kontoret
Resurskedjan
RSMH Skåne 
Starpak IF

 

MIKROKONTOR

Driver en plattform för samverkan mellan den idéburna
sektorn i Malmö och Malmö stad. Vår vision är en mer
jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och
framtidens utmaningar. 

Nobel 21 erbjuder en unik arena i Malmö, för samverkan på tvärs av
samhällssektorerna. Här samlas engagerade människor som på olika sätt vill göra
Malmö till en ännu bättre stad att leva och bo i. På Nobel 21 hittar jag energi och
drivkraft för att jag ska kunna utföra mitt uppdrag som tjänsteperson i kommunen
på bästa sätt. På sätt och vis är det en neutral plats där vi kan mötas, trots olikheter i
uppdrag eller åtaganden, för att hitta synergier och potentiella samarbeten. För
2023 hoppas jag att ännu fler av mina kollegor i Malmö stad tar chansen att förlägga
möten och konferenser här.
-Tom Roodro, Malmöandan

MALMÖANDAN

Nobel 21 är en levande, inkluderande och viktig mötesplats för
ett demokratiskt samhälle där lokala föreningar får möjlighet
att utvecklas, förstärka samverkan samt bidrar till långsiktigt
hållbar samhällsutveckling" 
-Verenice Bengtsson, Malmöandan

Bron
Malmö Kurdförening
 

POSTBOX



Visste ni att Nobel 21...
Deltog i Öppna Sofielund under oktober och erbjöd en rad olika aktiviteter.
var medarrangörer med Kvinnorättsförbundet i Malmö till konferensen: Stop domestic violence. 
Var medarrangör till NPF konferensen av Geniernas värld om bemötande, risker och behov
kopplat till barn och unga med autism och adhd.
Frukostseminarium har ägt rum med Resurskedjan om en har en historia av kriminalitet eller
missbruk och vill ta sig in i samhället, vad händer då?
Panorama filmfestival var för andra året i rad på centret och denna gång skapade vi möjligheten
att förbipasserande kunde ta del av filmen; How to pick berries. (Kortfilm, 2010) skapad av Elina
Talvensaari.

Genom ett samarbete mellan Malmö Ideella, 
 Nätverket - Idéburen sektor Skåne och
utbildningsföretaget Rezon AB har de skapat
en UL utbildning som anpassats efter
föreningslivets ekonomiska förutsättningar för
att ge fler från vår sektor möjlighet att delta. 
Det första utbildningstillfället ägde rum på
centret och deltagarna gav höga omdömen på
service, trivsel och upplägg. 
Utbildningen ges på nytt under 2023.

UL- UTBILDNING 

För att ännu fler i föreningslivet ska kunna känna att
Nobel 21 är en välkomnande och självklar plats för dem,
startades renovering av den nya ingången till centret
under hösten. 
2023 håller vi invigningen av den norra ingången -
Nobelvägen 23 - som är bredare och mer tillgänglig än
vår nuvarande entré.

TILLGÄNGLIGHET

T.v. Matti Kortelainen. T.h Anneli Philipson, håller i UL utbildningen

545 
Besök

genomsnitt/vecka
För BID Malmös två föreningar, Fastighetsägare
BID Sofielund och Fastighetsägare BID
Möllevången, är Nobel 21 en viktig del i den
samverkan vi har med föreningslivet i våra
områden. Här kan vi följa, bidra och vara med att
utveckla arbetet i civilsamhället – för oss är Nobel
21 navet och kontaktytan med föreningslivet i den
här delen av staden.
-Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Malmö.
 

https://www.linkedin.com/company/malmoideella/
https://www.linkedin.com/company/rezon-ab/


 
Konceptet "Våffeltorsdag", en nygräddad våffla och en inbjuden förening,
organisation, näringslivs aktörer och Malmö stad berätta om sin
verksamhet. Under året utvecklade vi det till att under en gång i månaden
utannonsera och sprida information om det så att det når så många och
så brett som möjligt. Våffeltorsdag är ett sätt att mötas och byta
erfarenheter och kunskap med varandra. 

Vi avslutade samarbetet med Fryshusets caféverksamhet då de skapat sitt
eget kök i deras lokaler och flyttade dit. Vi kommer under 2023 att
vidareutveckla vår egen inhouse servering. 

Under våren startade arbetet med att skapa en organisationskultur för
Föreningscentret. Vi valde Jämställd utveckling Skåne att processleda
fram denna tillsammans med de föreningar som idag finns på centret. Det
var viktigt med ett öppet och inkluderande förhållningssätt och att
resultat var något som vi alla kunde vara eniga i. 
Vi valde att kalla dokumentet och kulturen för; Nobelkoden. 

UTVECKLINGEN TAR FART

NOBELKODEN 

KOMMUNIKATIONEN
Under året fick vi möjligheten att anställa en kommunikatör som gör att
vi numera syns och hörs allt mer. Vi producerar själva all marknadsföring
till alla de kommunikationskanaler som vi idag har. Föreningscentret
följer omvärldens utveckling och kan idag erbjuda föreningar och andra
att hålla i hybrida möten och arrangemang hybrida dvs med fåtal
personer på plats och fler personer via skärm. Vi kan erbjuda aktörer som
hyr möteslokal hos oss att bli inspelade och sända sitt evenemang live. Vi
kommer fortsatt att utveckla vår kommunikation till föreningar och
erbjuda dem vägledning i frågan under 2023.

www.nobel21.se
Facebook 
Instagram 
LinkedIn 

KAFÉDELEN  
 

Det är alltid så smidigt att förlägga sina möten på Nobel21, supertrevlig
personal, utmärkt service, bra priser och helt utan krångel. 

- Sofia Hallbäck, verksamhetsansvarig Open Skåne 

Följare på Instagram 
285

Följare på Facebook 
325

Att få vara hos er på Nobel 21 skapar en
connection till så många människor,

eldsjälar, och föreningar som finns på en
och samma plats. Ett hav med nätverkande
kan man nog säga. Oavsett vilken förening
som man representerar eller om man är på

besök hos er känner man av direkt den
trevliga och trygga miljön. Det finns så

mycket inspiration, värme och kärlek till alla
som är på plats.

Fatme Audi, Processledare Rädda barnen
 
 



Vi från Läkare i Världen känner oss lyckligt lottade
över att få vara en del av Föreningscentret Nobel 21
av många anledningar. Som organisation med få
anställda i Malmö är den gemenskap som finns på
Nobel 21 otroligt viktig, till mångt och mycket blir
andra föreningars anställda våra kollegor lokalt och
vi uppskattar verkligen kollegorna på centret. På
Nobel 21 lockas vi alla till skratt, leenden och kramar
och inte minst hålls fantastiska samtal som leder till
samarbeten och inspiration. Det finns ingen bättre
plats att vara på som ideell förening i Malmö.
-Joakim Månsson Bengtsson, Läkare i världen

 

Jag tycker att Nobel 21 har varit viktigt för att
kunna utföra mitt arbete ute i Sofielund genom
att kunna ha möten med boenden där. Platsen
underlättar och möjliggör för oss på fastighets-
och gatukontoret att komma närmare
medborgarna. Nobel 21 är också viktig när det
kommer till att knyta nya kontakter.
Synergieffekterna är många ! Önskar att fler
områden hade en Nobel 21!
-Iman Ahmad, Utvecklingssamordnare, Fastighets - och
Gatukontoret Malmö Stad

 

Vi arrangerade 

60
är det antal som

blivit vaccinerade
mot Covid- 19 på

centret i
samarbete med

Region Skåne

100
Kg kläder, skor och
mycket mer har vi

samlat in till Skånes
stadsmission 

2850
möten, seminarium, event och sammankomster  



Föreningen Konst och Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne *IM Lokalförening i
Malmö *Martela *Byalaget Sofia *Salubis *Tamam *Malmö Tigers *Sorg och styrka
föreningen *Röda Korset *Fryshuset *Flamman SFC *Travelshop *Lilla stan *Rädda
Barnen *Reach for change *LN Resurs *BID Malmö * Pride *NBV *Rezon
Förskoleförvaltningen *Funktionsstödsförvaltningen *Vänsterpartiet *NBV * ICLEI
delegater *Urbankonst i Malmö *Open Skåne *Moderaterna *Malmö stad *IKF 
*Socialdemokraterna *Panorama Film Filmfestival *Tillsammans i förening 
*Zig Zag förening *Centerpartiet  *Internationella kvinnoföreningen *SwIdeas AB
Socialdemokraterna *Folkuniversitet *Malmö Universitet *Liberalerna *Arbets- och
socialmarknadsavdelningen Malmö stad *Polismyndigheten *LN Resurs 
*Miljöpartiet *NÄTVERKET *Femcenter *SLU Alnarp *Det fria sällskapet Länkarna
*MISO *Föreningspoolen *Skaneus *Volontärbyrån *Föreningsnätverket Sofielund
*Petra Fotograf  *Greaze Fix *Ersta Sköndal Bräcke högskola *Malmö FF *Hela
Människan *FC Rosengård *Maskrosbarn *Ung i sommarpraktikanter *ABF
*Majblomman *Hyresgästföreningen lokalt Sofielund *Malmöakademin
*Medborgarskolan *Region Skåne *Kastanjeskolan* Stadsmissionen *Jämställd
utveckling Skåne *Johannesskolan *Möllevångsskolan *Lunds universitet *CTC
*ICLD delegater *Ibn Rushd *Antons Hus *VBU *HRF Malmö *Malmö Helps
*Kulturlots Malmö stad *Noaks ark Mosaik *KH Walls Sofielund *Växtvärket *Yalla
Trappan *Redi School *Glokala folkhögskolan

 
& många fler som spontant besökt oss, alla besökare och medlemmar till olika

föreningar som besökt oss under året.
Vi ses 2023!

 

2022 - DEMOKRATI STOD I CENTRUM
2022 var det valår och vi är en demokratisk mötesplats som bjöd in politiker att
möta Malmöbor. 
Först ut var Roko Kursar, kommunalråd funktionsstödsnämnden och vice ordf
kommunstyrelsen (L) som flyttade sitt kontor till oss. 
Det var fler som följde efter och flyttade in: 
Stefana Hoti (Mp) & Mohammed Yassin (Mp)
Emma-Lina Johansson & Anders Andersson & Anders Skanz (V)
Frida Trollmyr (S)
Större sammankomster blev det med Katrin Jammeh Stjernfeldt (S)
kommunstyrelsen ordförande och oppositionsrådet Helena Nanne (M) . 

TACK FÖR BESÖKET 


