Motiverar!
Inspirerar!
Utbildar!

I denna folder har vi presenterat ett axplock av fakta,
händelser, människor, uttalanden och resultat för
CityAkademins verksamhet år 2008–2011.
Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss så besök
gärna vår hemsida. Väl mött!
www.cityakademin.se

Motiverar!
Inspirerar!
Utbildar!

Projekt CityAkademin 2008–2011
Ett samarbete mellan Malmö Citysamverkan, Malmö Turism och Sund Resurs finansierat av Europeiska Socialfonden.

Nu sitter vi här och ska summera,
utvärdera och dokumentera allt som har
hänt under denna projektperiod med
CityAkademin. Var börjar man?
Hur summera alla upplevelser vi delat på några få
blad? Vad av alla dessa intressanta ämnen, teman och
spännande människor och möten ska vi lyfta fram i
den här skriften? Vad är värt för andra att ta del av,
vad vill vi förmedla?
Det är många händelser och personer som vi skulle
vilja ge utrymme här till att få berätta sin historia.
Sin historia om vad CityAkademin gett för den egna
möjligheten att växa och utvecklas som person, grupp
eller som verksamhet. Den egna upplevelsen av vad
CityAkademin betytt för utvecklandet av Malmö City
som en välkomnande värdstad. Har CityAkademin
stimulerat till utveckling och på vilket sätt? Vad har vi
betytt för just dig och er? Har ni fått ny inspiration,
kunskap, blivit modigare, vågat ta nya steg?
Har vi berört och kunnat förmedla energi och
ny kraft? Har vi tillsammans påverkat Malmö till att
bli en bättre, roligare och trevligare stad att verka,
leva, bo i och besöka?
Den utvärdering som Öresundsbaserade bolaget
niras har genomfört av CityAkademin som helhet
visar på mycket goda resultat och när vi läser andra
utvärderingar och uttalanden från er får vi ytterligare
svar och bekräftelse på att CityAkademin haft
betydelse och inspirerat till utveckling.
När jag själv ser tillbaka så finns det några
guldminnen som jag lätt plockar fram. En del av dem
presenterar vi här; som marknadsföringsdagen då vi
fick ta del av allt från sinnesmarknadsföring till att
få levande bevis på att tankeöverföring fungerar och
de ekonomiska uppföljningar av säljträningen och

ledarskapsutbildningen som visar att ökad kunskap
direkt kan omsättas och ge resultat.
Ja, minneslådan är full av många uttalanden,
historier och framförallt spännande, inspirerande
möten och tankar, idéer och infallsvinklar vi fått ta
del av genom deltagare, samverkansparters och andra
aktörer som varit med under den här processen.
Min förhoppning är att ni som läser den här skriften
ska känna igen några av era guldminnen och uppleva
att ni kommer till tals genom det urval av uttalanden
och rapporter som vi presenterar så att denna
skrift speglar det vi gemensamt format,
upplevt och uppnått under de
här åren med CityAkademin.
Tack för denna
tid och för förtroendet
vi har fått från er att bidra till
utvecklandet av Malmö
till en bättre värdstad!
På återseende!
Helena Sund

Bakgrund

Om Malmö City ska upplevas som attraktiv och intressant behövs en
beredskap och kompetens för att välkomna och ge ett gott bemötande till
besökare, boende och andra som på olika sätt nyttjar stadens utbud.
En genomtänkt mix i utbudet är en faktor som ger
stadskärnan en attraktionskraft och atmosfär. Mindre,
unika verksamheter inom handel-, restaurang- och
hotellnäringen bidrar i hög grad till besökarens
upplevelse och stadens karaktär och särprägel. Dessa
verksamheter lever ofta i stark konkurrens, med små
marginaler och knappa resurser för utvecklingsarbete
och omvärldsbevakning.
Projektet CityAkademin har sedan första projektet
startades februari 2004 gjort det möjligt för mindre
företag i Malmö City att genom olika former av
kompetenshöjning fortsätta utvecklas. Med ökad
kompetens kan verksamheterna bemöta kunderna
på ett ännu bättre sätt vilket är ett viktigt led i att ha
en fortsatt levande stadskärna även i framtiden. Med
en ökad kompetens ökar även statusen och synen på
yrkesroller inom branscherna samtidigt som redan
anställda medarbetare får ökade möjligheter att verka
i en snabbt föränderlig arbetsmarknad vilket skapar
möjlighet till fortsatt god kompetensförsörjning.

Om projektet

CityAkademins övergripande idé är att stärka Malmö
till en välkomnande och inspirerande stadskärna
genom att främja och utveckla ett gott värdskap,
skapa forum för nätverk och samverkan och bidra
till verksamhets- och kompetensutveckling för
organisationer och individer som verkar i eller
för Malmö inom främst handel, service eller
besöksnäringen.
Projektets målgrupp är Malmö Citysamverkans
samtliga medlemmar samt Malmö Turisms nätverk,
dvs näringsidkare och verksamma inom handel,
restaurang, fastighet och hotell i Malmö City samt
verksamheter inom konferens, event, kultur och
upplevelse.
Projektpartners idag är Malmö Citysamverkan
ab som är projektägare, Sund Resurs ab, projektledare och utbildningspartner, Malmö Turism,
samverkanspartner samt Europeiska Socialfonden,
finansiär av projektet.

cityakademin 2008–2011
Syfte och mål

Aktiviteter

• Öka kompetensen hos individer och företag
verksamma inom handel, service och besöksnäringen för att göra Malmö som besök- och
destinationsmål konkurrenskraftigt och att som
individ, organisation och stad stå bättre rustade att
möta dagens och framtidens möjligheter och hot.

Innevarande projektperiod startade år 2008 med en
förprojektering där samtliga företag genomförde en
analys av utvecklingsbehov för den egna verksamheten
och dess anställda. Utifrån den kompetensplan som
togs fram har CityAkademin under år 2009–2011
erbjudit kurser, seminarier, mångfaldssatsningar och
områdesutveckling.

• Öka konkurrenskraften för de deltagande företagen
och individerna och därigenom även stärka Malmö.
• Öka nätverkande, vi-känsla och ambassadörskap
för Malmö.
• Bidra till en ökad kompetens bland deltagarna
som på så vis blir mer attraktiva och kan stärka sin
position på arbetsmarknaden.
• Höja statusen för yrken inom service- och
besöksnäringen och därigenom säkra en långsiktig
kompetensförsörjning.

2009–maj 2011 har vi arrangerat
✓ca 3 200 utbildningsdagar för 107 företag
representerande nästan 700 anställda.

under år

✓Coachingprogram för drygt 15 verksamhetsledare
och chefer.
✓10 öppna seminarier, samt uppföljande
workshopserier för Malmö Citysamverkans och
Malmö Turisms nätverk.
✓Mångfaldssatsning som involverat
kulturförvaltningen med kulturinstitutioner i
Malmö samt Radisson Blu hotel.

Projektpartners
Malmö Citysamverkan

Sund Resurs

Projektägare
Malmö Citysamverkan är ett samarbetsföretag som
ägs av till lika delar Malmö Stad, 35 fastighetsägare
samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans
arbetar vi för att skapa och vidareutveckla en attraktiv
och levande stadskärna.

Projektledare och utbildningspartner
Sund Resurs är ett utbildningsföretag som verkar
för utveckling av individer och organisationer.
Detta gör vi genom att erbjuda tjänster inom
tre affärsområden:
• Verksamhetsutveckling
• Utbildning och coaching
• Utvecklingsprojekt
Sund resurs ledord är Skratta mer, våga mer och
tro på mer.

Europeiska Socialfonden

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar
kompetensutveckling och motverkar utanförskap.
Det övergripande målet för Socialfonden är ”ökad
tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett
ökat arbetskraftsutbud”.
Under perioden 2007–2013 satsas över 12
miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män
att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter
till arbete. Visionen är ett samhälle med arbete och
nya möjligheter för alla.

Malmö Turism

Samverkanspartner
Malmö Turisms övergripande uppdrag och mål är att
få fler besökare, evenemang och möten till Malmö.
Ett brett utbud av upplevelser ger nämligen inte bara
staden puls och liv, det har även stor betydelse för
tillväxten och sysselsättningen.

✓Områdesutveckling med kompetensutveckling för
tre geografiska områden i Malmö City.
Att arbeta med tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättningar
är ett krav för alla projekt som
delfinansieras av Socialfondsprogrammet
2007–2013. Ett tillgänglighetsperspektiv handlar
om att problematisera värderingar och attityder om
människor med eller utan funktionsnedsättning. Att
beakta tillgänglighet handlar om att tänka till.

Socialfondsprojektet CityAkademin 2009–2011
har, förutom att säkra att projektverksamheten är
tillgänglig fysiskt och till sättet man kommunicerar,
även arbetat för att öka kunskapen och höja
medvetenheten om området hos deltagare och
arbetsplatser i projektet.
Anna-Lena Wettergren Wessman,
esf-samordnare

kurser

SEMINARIER

Under år 2009-2011 har vi erbjudit en mängd kurser
utifrån det behov av kompetensutveckling
som respektive företag identifierade under
förprojekteringen år 2008.

hösten 2010

CityAkademins utbud
hösten 2010:

mentorprogram , mångfald, seminarier och kurser

• Att utvecklas som butikssäljare
• Ekonomi för icke-ekonomer
• Praktiskt PR-arbete och
Medieträning
• Ledarskap – ledare och coach
loc
• Ledarskapsutveckling
• Triadcoaching
• Individuell coaching
• Personlig utveckling och
teambuilding
• Presentationsteknik
• Stresshantering, hälsa och
inspiration
• Revenue Management för hotell
och restaurang
• Att översätta menyer till
engelska
• Mat & Dryck i kombination
• Wine & Spirit Education
• Kaffeutbildning, grund
• Hemsidor

CityAkademin har arrangerat en mängd olika seminarier med stor spännvidd.
Vi har berört olika ämnen t.ex. tillgänglighet, marknadsföring, nätverkande
och kommunikation. I vissa fall har vi även anordnat efterföljande
workshops som ett stöd att gå från inspiration till handling.
inbjudan till
Seminari er

inbjudan till seminarium

Vad gör man
med besvärliga
människor?

hösten 2009
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hösten 2009:
CityAkademin utbud

Excel Grund
Mentorprogram,
mångfaldssatsning,
Photoshop
seminarier och kurser
Illustrator
Outlook
Kundspecifik Marknadsföring
Praktisk Butiksekonomi
Butiken som Marknadsplats
Strategisk affärsutveckling
– Marknadsplan
Coachande Ledarskap
Projektmetodik
Säljträning för restaurang
Vinkypare på 2 dagar
Kalkylering i restaurangköket
Powerpoint
Excel steg 2
InDesign
System & Ventilationsfelsökning
Marknadsföring mot Danmark

Varför är
inte alla som
jag?

våren 2010

mångfa ldssats ning

Marknadsföringstrender

, seminar ier och kurser

Vad då
fördomar!?

SinneSmarknadSföring

agens kund!
Nå morgond

inbjuda n till

Vad vill
du?

Det vet man
ju
vad de syssla
r
med!

Dagens
ungdom!!!
Lika barn
leka bäst.
seminar iumdaga

r

Många frågo

inbjudan till seminarium/workshop
onsdag 27/10 och tisdag 9/11

• Den danska kunden
• Personlig planering och
effektivitet
• Att skriva avtal – för hotell och
konferens
• Bar Management
• Allergimatlagning för kockar
• Tyska – för servicegivare
• Grundläggande hyresrätt
• Elteknik i praktiken
• Från skiss till färdig trycksak
• Energi/Kyla
• Inspiration i köket
• Mer gjort och tid över

Tänk uTanför ramarna …
… innanför ramarna!

ringsdag
inbjudan till marknadsfö

CityAkademins utbud
våren 2010:

mentorp rogram ,

Hur kul är
mångfald
egentligen?

Vill vi
umgås med
andra?

Storytellingke
Att bygga ett starkt varumär

onsdag 26
maj kl 9.00–15.
00
torsdag 9
septemb er
kl 9.00–12.
torsdag 7
00
oktober kl
18.30–20 .30

r – Många sva
r

Kom och få inspiration
i hur du kan tänka utanför ramarna
men ändå hålla dig innanför dem.
Det finns mycket att vinna!

Torsda gen den
17/3 kl 9–12
Torsda gen den
31/3 kl 9–12

inbjudan till seminarium

Bli en
bättre värd
för en bättre värld
– i Malmö
torsdagen den 3/9 kl 9-12
röda rummet på stadsbiblioteket

onsdagen den 3/2 kl 8.50–12.00 på biograf spegeln

gerTrud
kl 8.50–16.15 på s:T
Torsdage n den 1/10

Konsten att läsa tankar

– Det är trevligt
att små butiker får
chans att lära av de
som rådger även
stora kedjor.
säljande julskyltning

– Viktigt ämne.
framtiden ändras
fort!

kreativitet möter teknologi

– Jobbar med
kommunikation &
marknadsföring = bra ny
kunskap. Tack!
många frågor - många svar

– Det är alltid bra
att få reflektera över
hur man själv bemöter
olika människor och
få en spark i baken.
det goda värdskapet

Utvärdering av CityAkademin

Utdrag ur utvärderingar

niras, ett Öresundsbaserat utvärderingsföretag har
utvärderat CityAkademin halvvägs in i projektet år
2009 och under tidiga våren 2011 med hjälp av desk
research, enkäter och kvalitativa intervjuer.
Utvärderingen visar att CityAkademin har
täckt ett stort behov av kompetensutveckling
bland medarbetarna inom Malmös service- och
turismnäring.

Framtid

resultat merförsäljning

TRIADCOACHING

Vad som också framkom är att det finns behov av
fortsatt kompetensutveckling genom fördjupande
kurser och seminarier men även att det finns ett stort
behov av att fortsätta nätverka och hitta former för
samverkan på olika nivåer – som personer, som företag
och inom olika geografiskt begränsade områden inom
staden såväl som samverkan och engagemang för hela
stadskärnan.

Som ett led i utvärderingen av våra utbildningsinsatser
får deltagare i säljträningskurserna bla i uppgift
att mäta medveten merförsäljning under en
arbetsdag. Siffrorna talar för sig själv och är en
spännande uppföljning. Här redovisningen från en
utbildningsgrupp hösten 2010.

niras utvärderingar ger en tydlig bild av att speciellt
satsningarna på ledarskapet haft betydelse för att ta
tillvara på kompetensökningen. Så här säger en av
deltagarna från vår fortsättningskurs inom ledarskap,
Triadcoachning.

Högt deltagarantal

86% av företagen har funnit det relevant att sända
sin personal på kurs. 60% av medarbetarna på de 107
deltagande företagen har således deltagit i ett eller
flera av CityAkademins kurser. Majoriteten av dessa
har också nämnt att kurserna har levt upp till deras
förväntningar.
Hög nöjdhet

Störst nöjdhet med kurserna återfinns bland
företagsledare, som i hög grad upplever att kurserna
har påverkat deras sätt att leda och organisera arbetet i
verksamheten samt förbättringar i kommunikationen
med medarbetarna.

Kurserna levde upp till mina förväntningar
(% eniga)
Kurserna har uppfyllt mitt behov av
kompetensutveckling inomområdet (% eniga)
Kommentar: Kurser i fastighetsbolag visas inte
i tabellen, då endast 1% av respondenserna har
deltagit i dessa kurser.

antal

totalt i kr

produkter

Rätt kursutbud

Kursutbudet har generellt motsvarat deltagarnas
förväntningar, vilket bl.a. kan tillskrivas en grundlig
genomgång av de deltagande verksamheternas behov
och en löpande avstämning av kursutbudet.
Man har även lyckats med att landa på rätt
innehållsmässiga nivån, detta till trots att deltagarna
har olika förutsättningar.
Är du intresserad av att ta del av hela utvärderingen är
du välkommen att kontakta CityAkademin.

100%

Generell nöjdhet med de olika kurserna

butik
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Marknadsföring,
Ledarskap
Data
Språk
säljteknik och teambuilding och			
kundservice
personlig
		
utveckling

Ekonomi
bokföring

Mat och vin

Övriga

Skobutik

12

1 200

Underklädesbutik

7

9 853

Skobutik

6

317

Skobutik

15

1 300

Tidskriftsbutik

14

300

Optiker

3

2 598

Herrekipering

11

2 651

Skobutik

9

461

Optiker

1

595

Skobutik

4

445

Gym

2

2 000

Under lite mer än ett års tid har jag
deltagit i triadcoachingutbildningen.
Det kan tyckas som en lång tid men har
bara varit positivt. Det har för min del
lett till att lärdomar och de verktyg vi lärt oss har
praktiserats mellan utbildningstillfället och att jag
tagit till mig det nya arbetssättet.
För mig har coachningen varit en fantastisk
möjlighet att utvecklas som person och
i rollen som entreprenör. Den gav
mig verktyg att hantera de
utmaningar som fanns med
att lämna ett skötebarn och
söka nya utmaningar.”
Mattias Paulsson
(fd vd i Utmaningarnas Hus,
numera aktiv i
World City Game)

utvärdering av kurser
En löpande kvalitetssäkring av CityAkademins aktiviteter är den utvärdering som
genomförs efter varje avslutad kurs. Deltagarnas bedömning av kursen består av
öppna frågor samt en poängbedömning på en femgradig skala avseende upplevd
nytta, nöjdhet och utbildares kompetens. Vi är stolta och glada över att snittet för
omdömena under projektperioden är 4,6 av 5 möjliga.

Exempel från verkligheten
Jag gjorde världens bästa investering för
några år sedan!! Den investeringen har
ökat min omsättning med 1,5 miljoner
kronor på 4 år.
Den lyckade investeringen handlar givetvis om hur
mina medarbetare fått möjligheten att utvecklas på
arbetsplatsen. Vad skulle företaget vara utan dem??
Jag vågar påstå att fortsätta kompetensutveckla min
personal är idag i särklass mitt bästa konkurrensmedel
i branschen. De allra flesta i min bransch konkurrerar
enbart om priset.
Jag kom i kontakt med projekt CityAkademin
för några år sedan, där fick jag möjlighet att gå
en ledarskapsutbildning som gett mig många bra
verktyg som coach som jag använder dagligen på min
arbetsplats. Först av allt samlade jag ihop min grupp
och vi fokuserade på att skapa en bild av företaget
tillsammans. Vi använde modellen swot, det vill säga
tog fram våra svagheter, styrkor, möjligheter och hot.
Vårt långsiktiga mål är att bli den ledande trendoch modeoptikern i Öresundsregionen. Produkterna
har vi. Lokal och läge har vi men vi fattades proffsiga
säljkunskaper. Det är här vår resa tillsammans började
med CityAkademin i Malmö.
Idag håller jag regelbundet egna säljkurser på
jobbet som är skräddarsydda för vår bransch. Vi
startar varje morgon först med lite rapportering
om gårdagens försäljning som någon av de andra
medarbetarna får presentera, sedan går jag igenom
dagens bokade kunder och delegerar andra uppgifter
som vi ska hinna med innan dagen är slut. När det
uppstår problem med en kund går vi också igenom

detta på morgonmötet. Förr hamnade alla dessa fall
på mina axlar. Idag coachar jag den medarbetare
det gäller tills personen känner sig trygg att lösa
problemet själv.
Att få vara där som stöd och coach och se hur
personen hittar sin egen lösning och handlingsplan
i ett samtal där jag mest lyssnar och då och då styr
samtalet med öppna frågor – det är häftigt. Vi avslutar
alltid ett sådant samtal med en ny tid för uppföljning.
Det får inte rinna ut i sanden…
Varje månad har vi budget möte. Det är så
viktigt att alla får en uppfattning vart vi är på väg.
Det sporrar och får alla att lägga manken till. Det
är viktigt att få alla medarbetare att samverka i rätt
riktning.
Jag har efter alla år nu insett att jag inte bara är
en rutinerad optiker efter 25 år i
branschen utan i allra högsta grad
företagsledare och coach och
det är detta jag vill bli bäst på så
företaget kan fortsätta sin
utveckling.
Att få fortsätta investera i
kompetensutveckling för mitt
företag ger mig en garanterad
återbäring i både tid, pengar och
medarbetare som mår bättre,
känner sig mer motiverade,
jobbar självständigt och
presterar mer.
Kristina Linderoth
Brillor å sånt

OMRÅDESUTVECKLING
I arbetet med att göra Malmö innerstad ännu mer
attraktivt startade vi en utbildningsserie riktad till tre
olika områden i City.
Representanter från handeln och fastighetsägare
i dessa områden samlades till en utbildning om
varumärkesbyggande. För respektive område vidtog
därefter ett utvecklingsarbete som mynnade ut i en
konkret marknadsplan som utgör grunden i områdets
profileringsarbete.
Områdena har haft olika förutsättningar och
bakgrund och har därför nått fram till olika resultat:
Davidshall

Medverkan i CityAkademin gav en slumrande, sedan
tidigare bildad förening en nytändning och arbetet har
mynnat ut i ett flertal konkreta marknadsaktiviteter.
Ett exempel är den informativa karta över områdets
gemensamma utbud som trycktes upp inför
Citytunnelns invigning.

– Otroligt värdefullt
har varit att butikerna
har samlats.
medverkande i
områdesutvecklingen:

Engelbrekt

– Min
medverkan i kurserna
har gett mig många nya
kontakter i området.
Det har varit utmanande
och lärorikt att ”kliva
ur” sin butik .

Hos denna grupp har
man lagt tyngdpunkten
vid tillgänglighet och
försköning av gatubilden.
medverkande i
Området är välbesökt och
områdesutvecklingen:
många cyklister korsar varje dag
gatan, men för få stannar och besöker
gatans butiker. Detta hoppas man råda bot på med
en mer välkomnande gatumiljö där man gärna dröjer
sig kvar. Genom att tala med en enad röst utifrån den
gemensamma varumärkesprofileringen underlättar det
i kommunkationen med Gatukontoret.
Baltzar

En stor vinst i denna grupp är att man öppnat upp
till dialog och samverkan där man inte tidigare kände
varandra så väl. Omsättningen av butiker har varit hög
och gatan har av de verksamma upplevts i behov
av åtgärder för att göra gatan mer inbjudande
för dem som rör sig på Södergatan,
– Efter kursen har
för att inspirera till en avstickare från
jag lärt mig att tänka
huvudstråket. Även denna grupp har
ett steg längre.
inlett en dialog med Gatukontoret och är
medverkande i
i full gång med att ta fram en gemensam
områdesutvecklingen:
trycksak.

”CityAkademin
– med Malmö Citys
bästa för ögonen”
Det är med stor stolthet vi kan summera
de gångna åren med CityAkademin.
Ett projekt som med så stor kraft och
ambition kunnat utveckla och stärka
samhörigheten med och mellan våra medlemmar.
Samtidigt har våra medlemmar inhämtat
värdefull kunskap som de
har kunnat tillämpa i sina
respektive verksamheter.
Cityakademin har också
underlättat vårt viktiga
samverkansarbete mellan
kommun, fastighetsägare och
stadens näringsliv.

Våra gemensamma ansträngningar och höga
ambitioner har under åren belönats med flera fina
utmärkelser.
Senast i raden var det prestigefyllda priset
”Best tcm Partnership of the Year 2010”, som
delades ut i London under en världskongress i
stadskärneutveckling. Juryn menade att vårt sätt att
arbeta med samverkan har resulterat i en stadskärna av
världsklass.
Det är fantastiskt att kunskap och samverkan
kan generera så mycket positivt, och som dessutom
kommer så många till godo!”
Pia Sandin
vd Malmö Citysamverkan

Medverkande företag:

Framtid

Nu i de sista skälvande minuterna av detta projekt så blickar vi
naturligtvis även framåt. Vad har CityAkademin gett för avtryck och
hur kommer processen att fortleva? Hur kan vi bygga på den
erfarenhet och de goda resultat som CityAkademin visar?
Precis som Öresundsbaserade bolaget niras visade
på i sin utvärdering finns det ett fortsatt behov av
kompetensutveckling och med lyckade resultat
i ryggen är givetvis frågan hur vi går vidare. På
vilket sätt ska vi fortsätta stärka de små, enskilda
verksamheter som gör Malmö City till en levande
och blomstrande stad även i framtiden?
Den nuvarande satsningen kommer att ge spår
ett bra tag framöver men kompetensutveckling är en
färskvara och vi behöver gemensamt fortsätta odla,
bredda och fördjupa den utvecklingsprocess som
startats upp på individ-, verksamhets-, områdes- och
stadskärnenivå.

Hittills har vi fått ekonomiskt stöd för att
finansiera våra aktiviteter genom Europeiska
Socialfonden. Kommer vi att hitta andra vägar utan
stöd av eu för att fortsätta den positiva utveckling
som påbörjats i Malmö? Eller får CityAkademin
förnyat förtroende från esf att utifrån den erfarenhet
och kompetens vi byggt upp bredda och fördjupa
den process som vi påbörjat med Malmö City som
spjutspetsprojekt?

ABCD
Adventura AB
Alma Records
Entertainment
Production SVENSSON
AMYJ AB
Apoteket Lejonet
Bagels Café & Catering
Baltzar & Co. Sweden AB
Barnens Scen
Bitte Kai Rand
Björn Borg concept store
Blomsterpigan
Bokia/Lazer Records AB
Bra mat i Malmö
Brillor å sånt
Bröderna M
Butik Fredrik
Butlers guld
Cafè Cosmopolitan
Café Kungsgatan
Clarion Collection Hotel
Temperance
Classy
Comfort hotel/ svenska
pricehotell AB
Creperie Bretagne
Cross Concept
Czechpoint
Danmarksresebyrån
Dansk Trend ECCO

Delikatessen
Denim For Girls
Different Class AB/TWEED
Dreams giftshop
Elite Hotel Savoy &
Residens
Equi Tours
Europcar
Fastighets AB Malmö City
FastMera Fastigheter AB/
Relier
Finsk Form
Five o´clock tea
Forex, GA
Forex, Triangeln
Form design center
Forum
Gerda Förvaltnings AB
Glasklart
Gottelisa
Gry
Gudrun Sjödén
Gyllenforsen Fastigheter
AB
Hotel Noble House
Hukes Ur
Humanitetens hus
Håkanssons Skor AB
Ingelsta kalkon
Ingrid af Maglehem

Invogue
Johan P saluhallens
fiskrestaurang AB
Kaptensbrons kiosk
Klockmaster
Konditori Amarant
Konferensbolaget
Lacoste
Liebling
Lomma tegelfabrik
Malmö Citysamverkan
Malmö Skivhandel
Malmö Turism
Mando Steakhouse
Masai Clothing Company
Meadow of Malmö
Mello Yello
Milonga
Miss Juniversum AB
MK Juvel
moccasin mat & vin
Moosehead
Musik i i syd, Palladium
Nomvula
Nonno Herrdetaljer
Norrgavel Malmö
NW Production
Olsson o Gerthel
Optiker Olsson Andersson
Pekave-gruppen

Polarn o pyret, triangeln
Popolino Malmö
Preislers optik
Pressbyrån
React Event
Restaurang Mosaik i
Malmö AB
Restaurang Årstiderna
Wilhelm Pieplow
S:t Gertrud Konferens &
Restaurang
Shango
Slagthuset AMN
Dotterbolaget AB
Sorl
St Petri Fastighetsägare
STF Vandrarhem Malmö
City + Eriksfält
Street Lab
the Mayfair Hotel
Thomas Sabo
Tiger
Uma Bazaar
Wild & Wonderful
Village
Viltspecialisten
X-change
Yllet
Zarismo Ab
(Utmaningarnas Hus)

