


13 min med tåg till Copenhagen Airport 

6 min med tåg till Malmö C

Nära till E20 och E6

Hållplats för stads- och regionbussar

20 min med cykel till Malmö C

Det här är Hyllie
• Ett av Sveriges och Nordens mest expansiva och dynamiska 

mötes- och evenemangsområden.

• En snabbt växande stadsdel. Idag (2022) är knappt 40% av 
Hyllie färdigbyggt. 

• Utvecklat och byggt utifrån hållbarhetsperspektiv
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Öresundsregionens mittpunkt med bästa 
kommunikationsläget i Europa:



Hyllie i siffror (ett år – 2019)

MALMÖMÄSSAN
60

arrangemang
Ca 125 000

besökare

Ca 227 000
tillgängliga 
hotellnätter

Ca 8 000
arbetstillfällen

MALMÖMÄSSAN
356 254

besökare
mer än 1000/dag

MINST 3
kommunala grundskolor-, 

förskolor och sport-
/idrottshallar

Malmö International School

110
arrangemang

Ca 500 000
besökare

6738
besökare

Ca 7,5 miljoner
besökare



Tidslinje

1966
FRÅN INDUSTRISTAD 
TILL KUNSKAPSSTAD

2000
DET NYA 
MALMÖ

2015
EVENEMANGS-

STADSDEL

2020
CORONA-

PANDEMIN

2021
EN STARKARE STADSDEL 

VÄXER FRAM

Hyllie finns med i 
generalplanen för Malmö

Spadtag Hyllie Upplevelsestaden 
Hyllie fullt etablerad

Pandemin slår till ReStart Hyllie

2025
Malmö International

School öppnar

2029
Fehmarn Bält förbindelsen 

– 3 timmar med tåg 
till Hamburg

2040
Hyllie är en integrerad 

del av Malmö



Dagligvaruhandel 

Bostäder

Skola

Vård- och omsorg

Servicefunktioner

Grönområden 

Hyllie idag - en plats för 
evenemang och möten

Arenan 

Mässan 

Hotell 

Kontorshus

Parkeringshus

Kollektivtrafik

Hyllie är idag en av de bästa platserna logistiskt i norra Europa 
för stora evenemang och konferenser. Men alltmer också en 
plats för vardagsliv.
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…men utan gemensamt erbjudande
• Varumärkesarbetet har tappat fart

• Samsyn Hyllie finns men med fokus 
på bygg och utveckling

• Gemensam organiserad 
kommunikation saknas



Så vad behövs?

Jo:
• Gemensam organisation
• Gemensam kommunikation
• Konkreta erbjudanden för Hyllie
• Synliggöra vad som finns i Hyllie



Hyllie växer

År 2040 ska Hyllie:

• vara sammanvuxet med kringliggande stadsdelar

• ha 25 000 bosatta invånare

• och 15 000 arbetsplatser

• möten och evenemang kommer att genomföras 
365 dagar om året

Hyllie står inför nära tjugo ytterligare år av förtätning, utveckling, 
stor inflyttningstakt, företagsetableringar, byggnationer, nya 
skolor, grönområden, möten och evenemangsupplevelser.

Pågående satsningar:

• Hyllievångsparken 

• Förlängning av Hyllie Boulevard

• Internationell skola



• En organiserad, resilient och fördjupad samverkan mellan

samtliga aktörer → en förening!
• En gemensam vision

• En tydlig avsändare. Vem svarar om man vill prata med Hyllie? 
• Organiserad samverkan med “omvärlden” som bidrar till att bygga 

Hela Malmö och integrera Hyllie i staden 

Exempel på externa aktörer:

Malmö stad
Region Skåne 
Visit Skåne
Näringsliv
Föreningsliv
Civilsamhället
Branschorganisationer
Destinationsrelationer
Nationella och internationella arrangörer

• Stöd och verktyg för verkställande

Vad krävs för att skapa ett 
gemensamt erbjudande?



Hyllie idag

MALMÖ 
STAD

REGION 
SKÅNE

MÄSSAN

HOTELL MALMÖ 
ARENA MALMÖ 

ARENA

EMPORIA

SKOLA
VÅRD 

OMSORG SKÅNE-
TRAFIKEN

NÄRINGSLIV
KONTOR

FTG-GRUPP

OFFENTLIGA 
MILJÖER

DAGLIG 
SERVICE

BYGG-
FÖRETAGP- MALMÖ

STURUP
& KASTRUP

MALMÖ, KÖPENHAMN/ÖRESUND, 
SVERIGE, NORDEN, VÄRLDEN

BOENDE BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE

BOENDE
BOENDE

BOENDEBOENDE

BOENDE

BOENDE



Hyllie samverkar

HYLLIE I 
SAMVERKAN

MALMÖ STAD 
REGION SKÅNE

DAGLIG 
SERVICE

HOTELL

OFFENTLIGA 
MILJÖER

MÄSSAN

EMPORIANÄRINGSLIV
KONTOR

FTG-GRUPP SKOLA 
VÅRD 

OMSORG

SKÅNE-
TRAFIKEN

MALMÖ
ARENA

MEETING 
POINT
HYLLIE

STURUP & 
KASTRUP

P - MALMÖ
BYGG-

FÖRETAG
BOENDE

MALMÖ, KÖPENHAMN/ÖRESUND, 
SVERIGE, NORDEN, VÄRLDEN



Vad erbjuder vi?

• bästa logistiska läget i norra Europa
• mötesplats för små och stora event

• fullservicestadsdel
• socialt och ekologiskt hållbart
• en plats att arbeta, leva och bo



Hållbarhetsprofil från start…
Hyllie har utvecklats och byggts utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv med höga miljökrav.   

Varför? Jo:
• Det stärker varumärket för verksamma aktörer i Hyllie
• Det ökar attraktionskraften för internationella arrangörer, 

förbund och företag
• Det är lätt att resa klimatsmart till Hyllie
• Kollektiva kommunikationsmöjligheter gör stadsdelen attraktiv 

att bo och arbeta i

• Många befintliga aktörer har redan idag en stark 
hållbarhetsprofil

…och även framåt!



Hur kan vi formulera erbjudandet?
Tänkbara budskap 

Målgrupp B2B:
Europas närmaste och mest 
inkluderande och klimatvänliga 
mötesplats - för det lilla 
lokala företaget till det stora 
internationella evenemanget. 

TÄNKBARA MÅLSÄTTNINGAR
• Hyllie, den mest anlitade evenmangsplatsen i Norden år 20xx
• Ökning av antalet gästnätter/år med xx
• Ökning av antalet nationella/internationella besökare/turister till xx år 20xx
• Värdeökning på bostäder och lokaler med xx % år 20xx

Målgrupp B2C:
Europas mest inkluderande och 
klimatvänliga stadsdel med 
närhet till allt - för en enkel 
vardag och ett gott liv.



Hur paketerar vi erbjudandet? 

Tre delar 
• Lokalt: Hyllie
• Nationellt: Malmö-Hyllie
• Internationellt: Köpenhamn-Malmö-Hyllie

Det alla har gemensamt → logistiska läget



Vi är Hyllie
Berättelsen om Hyllie 2040

Välkommen till Hyllie, en inspirerande, nytänkande, och inkluderande stadsdel full av liv och rörelse. 
Här bubblar det av initiativ och sjuder av aktivitet – för stora och små. Vi är ansiktet utåt, 
den blomstrande svenska representanten för Öresundsregionen. Den sammanbindande 

länken mellan Malmö och Köpenhamn, Sverige och Danmark, Norden och Europa. 

Här i Hyllie är marken ren, luften frisk, husen klimatvänliga och energin förnybar. Hos oss finns 
något för alla. En smältdegel fylld av energi och dynamik, med grönska för lugn och ro. 
Här kan du se och uppleva, äta och dricka, shoppa och vardagshandla, arbeta och bo, 
träna kropp och sinne, lära och vårda, leka och bada, och leva ett gott liv på ditt sätt.

Med värme, färg, form och ljud omfamnar vi besökare och boende redan vid ankomst och fortsätter svepa 
med välkomnande gester genom hela stadsdelen kring alla som passerar förbi, stannar till eller stannar kvar. 

Hyllie är det nya. Den unika och moderna stadsdelen som gör hela Malmö helt. 

Vi är Hyllie.

”



Hyllies resa - från Hyllie idag till Hyllie imorgon



Slutsats
Hyllie är de facto ett av Sveriges och Nordens mest 

dynamiska och expansiva evenemangsplatser med alla 
förutsättningar att bli en levande stadsdel och attraktiv 

besöksdestination – Hyllie vet bara inte om det!

Svaret är såklart samarbete i en tydlig organisation som 
jobbar långsiktigt med ett tydligt mål och med en tydlig 

riktning, som byggs i samklang med stadens intentioner.

Hyllie måste samverka, agera och kommunicera potentialen 
- med hållbarhet som fundamental byggsten.

Hur skapar vi då en mötes-och 
eventdestination som andas 
stadsdelens anda? Den här 

myllrande, internationella, blandade 
kreativ och hållbara visionen? 

? !


