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Aktuella medlemsförmåner för dig som bor i en Riksbyggenförening!

Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar i södra & mellersta Skåne respektive norra Skåne

Läs mer
på sidorna

15, 16
och 17!

En oas mitt i stan
400.000 personer
saknar hemförsäkring!
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En pigg 15-åring
på historisk mark
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Man föreställer sig nog gärna att det 
är ganska stökigt och skrikigt när 
man bor mitt inne i en stadskärna.
Och visst kan det kanske vara lite liv 
och rörelse tidvis, med bullrande kol-
lektivtrafik, bilar som kör runt kvarter 
efter kvarter för att hitta en parke-
ringsplats så nära som möjligt den 
butik man ska besöka, överförfriska-
de som beger sig hem från festlig-

heter eller för den delen skränande 
fiskmåsar i en vattennära stad som 
Malmö.
Lika naturligt som dessa stadsljud, 
känns det nästan lite overkligt när 
man kommer in på bostadsrättsför-
eningen Concordias innergård. Det 
är lugnt. Det är nästan helt tyst. Ja, 
förutom fiskmåsarna som ju letar sig 
fram över allt. Det är som en helt ny 

värld som öppnar sig.
Malmö är i sig en märklig stad där 
man på ena sidan ett kvarter kan ha 
storstadens brus medan motsatta 
sidan mest känns som en förortsgata.

Och lite så är det på hörnet Baltzars-
gatan och Fabriksgatan där bostads-
rättsföreningen Concordias hus 
ligger. 
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Idag finns en av Malmös större
bostadsrättsföreningar på platsen.
I Concordia bor 129 medlemsfamiljer.
Eftersom inflyttningen var på båda 
sidor av årskiftet 2005/2006 så räknar 
man både 2020 och 2021 som
jubileumsår.
Det är sekreteraren Lennart Isaksson 
som visar runt i föreningen.
Trots att det blivit oktober och 
mycket har gått i vintervila, så är 
det inte svårt att föreställa sig vilken 
underbar miljö som den fina inner-
gården bjuder på under övriga delar 
av året, en grön oas med vackra 
blomsterarrangemang här och var. 
Särskilt iögonfallande är mängder av 
röda rosor som växer mer än mans-
högt upp i luften på järnstativ av 
gammalt snitt. I ett hörn av gården 
finns faktiskt något så ovanligt på en 
innerstadsgård som en högvuxen 
träddunge! Det är sällsynt att någon 
som besöker gården inte kommente-
rar den vackra, stilfulla och rogivande 
utformning.
Föreningen har en bra mix av både 
unga och seniorer, ensamhushåll och 
familjer. Lennart Isaksson konstate-
rar att det knappast är en homogen 
grupp vilket också gör att det är svårt 
att hitta gemensamma nämnare som 
man kan samla medlemmarna runt.
– Vi bor mitt i nöjesmalmö. Det är 
bara att gå utanför dörren så finns 
alla samlingspunkter med både 
kultur och nöje. Så det är ganska 
okomplicerat för den som själv vill 
gå ut och ta en öl med grannarna, 
konstaterar Lennart Isaksson.
– Vi arrangerade någon studiecirkel 

under föreningens första år, utsåg 
trappombud som hade till uppgift 
att prata med grannarna och lyssna 
efter tankar och idéer. Men intresset 
svalnade och allt dog ut. Tiderna har 
förändrats och jag tror inte att det 
går att hitta engagemang och
intresse för gemensamma förenings-
aktiviteter. Det dyker då och då upp 
önskemål fester, men då ska det fram 
någon som kan planera och utföra 
jobbet och där brukar det falla. Folk 
är mitt uppe i karriären och med 
dagarna fulltecknade av olika aktivi-
teter. Vi är glada att vi kan få ihop en 
fungerande styrelse.
Lennart har själv varit aktiv sedan 
2008 och föreningens ordförande 
Anita Nordstedt-Sparrvik har arbetat 
i styrelsen sedan starten 2006.
Föreningen ligger långt framme när 
det gäller modern teknik. I corona-
tider har man infört digitala styrel-
semöten. Även informationen till 
medlemmarna sköts digitalt. När 
det krävs finns möjlighet till fysiska 
möten eftersom det bara tvärs över 
gatan finns en större föreningslokal.
– Det funkar med digitala möten 
men många saknar den personliga 
kontakten.
Med en väl tilltagen innergård så 
sköttes föreningens årsmöte elegant 
utomhus.
En uppskattad service, om man nu 
får kalla det så, är den väl tilltagna 
besökslägenheten som medlemmar-
na har möjlighet att boka.
– Bostaden har pentry, sovrum och 
allrum och man kan med lätthet sova 
åtta personer i lägenheten.

En pigg 15-åring
på historisk mark

Husen ligger på mark som för länge 
sedan var en del av försvarskanalen 
av det medeltida Malmö. Nu är
Baltzarsgatan/Fabriksgatan så centralt 
man kan komma i Malmö. Vallgraven 
grävdes under 1400-talet, både bred 
och djup. I början av 1500-talet utvid-
gades den ytterligare och löpte rakt 
genom kvarterat Concordia.
När Malmö blev svenskt 1658 plane-
rades för en ny valgrav och 1684 tog 
arbetet fart. Det påstås att detta
projekt var det enskilt största i Mal-
mö fram till Öresundsbron.
En ny stadsgrav, lite utanför den 
gamla, grävdes i början av 1800-talet. 
Den gamla vallgraven fylldes igen 
och gav möjlighet att skapa ett nytt 
kvarter där Concordia ligger idag.

Stortorget

Gustav Adolfs
torg

Mitt i kanalen

Då ...

... Nu

Det välkända hörnet Baltzarsga-
tan/Fabriksgatan där Centralgara-
get med mack och service låg fick 
samma karakteristiska utformning 
i ny tappning.
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I folkmun kallas konstverket
”Lakanet” och pryder föreningens 
innergård. Egentligen heter det 
”Lungo Mare” och det har skapats av 
Enrich Miralles och Benedetta Taglia-
bue, på uppdrag av det Barcelona-
baserade företaget Escofet.

Det är kanske inte alla som känner till bostadsrättsföreningen Concordia men 
kanske desto fler som minns Centralgaraget på samma plats. Under flera årti-
onden var det en populär samlingsplats för motorburna mitt i Malmö med ett 
stort garage och en välbesökt mack.
(Soppan kostade 72 öre litern när jag var ung! Reds anmärkning)

Centralgaraget var ett av landets första parkeringshus uppbyggt i två delar. 
Den äldsta byggnaden var från 1929 och i rött tegel. Såg mest ut som en pam-
pig och lite anonym fabriksbyggnad med sina höga smala fönster.
Centralgaraget hade definitivt amerikansk förebild och uppvärmdes med cen-
tralvärme. Personal på plats fick köra fram och parkera bilarna till sina kunder. 
Man hade också en ”tvättmaskin” för bilar. Centralgaraget hade i princip allt 
man kunde begära av ”en förstklassig bilservice”.

Den andra delen byggdes 1939 och blev den del som också utmärkte anlägg-
ningen. Hörnet Baltzarsgatan och Fabriksgatan var rundat. I bottenvåningen 
som till största delen var öppen fanns då macken och en stor serviceverkstad.

Att kvarteret och bostadsrätts-
föreningen bär namnet Con-
cordia kan man tacka den store 
malmöitiske handelsmannen 
Frans Suell för som levde mel-
lan 1744 och 1817.
I slutet av 1700-talet hade Suell 
tre medelstora skepp varav det 
ena bar namnet Concordia. 
Skeppet förliste år 1802.
Några år tidigare hade Frans 
Suell startat en stor textiltill-
verkning som även det fick 
namnet Concordia. 

Föreningens ordförande sedan 
starten för 15 år sedan heter 
Anita Nordstedt-Sparrvik.
Du som har bott i föreningen 
så länge, vad är det för
speciella kvaliteter som Con-
cordia har.
– Vi har en bra ekonomi och är 
noga med att se till så att hu-
sen sköts och underhålls. Här är 
trivsamt. Vi har till och med ett 
par familjer som först flyttat här 
ifrån men som flyttat tillbaka.
– Jag har kontakt med de som 
flyttar in i vår bostadsrätts-
förening så de flesta vet vem 
jag är. Det skapar en trygghet 
för medlemmarna som ju trots 
allt spenderat många miljoner 
på sitt boende. 

Ett ”lakan” på gården

Många minns macken

Profil gav namn


