
 

 
Pressmeddelande 2018-06-14 

Malmö stad stödjer Funnys Äventyr – 
Malmös nya kulturhus för barn 
 

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade igår att bevilja ett 
bidrag om tolv miljoner kronor till Funnys Äventyr, Malmös nya 
kulturhus för barn. Stadens bidrag möjliggör bland annat att alla 
elever mellan 3–9 år i Malmös skolor får fri entré till kulturhuset 
under skoldagar. Dessutom kommer eleverna att få möjlighet att 
delta i speciella aktiviteter i kulturhuset, även det helt gratis. 
 
I november 2017 berättade fastighetsbolaget Atrium Ljungberg om planerna att öppna 
"Funnys Äventyr", ett nytt kulturhus för barn, på Mobilia i Malmö. Bakom initiativet står 
Staffan Götestam, känd dramatiker och regissör, och en av grundarna av populära 
Junibacken i Stockholm. Igår fattade Malmö stad beslut om att bevilja ett bidrag på tolv 
miljoner kronor till det nya kulturhuset. Genom detta bidrag kommer Malmö stad att kunna 
erbjuda alla stadens skolelever, i åldrarna 3–9 år, gratis entré till Funnys Äventyr klockan 
09.00-11.00 alla skoldagar. Dessutom kommer eleverna att få möjlighet att delta på 
speciella aktiviteter på Funnys Äventyr. Även detta helt utan kostnad.  
 
– Malmö är verkligen en framtidstad där man satsar på barnen. Vi ska använda all vår 
kraft och kreativitet för att tillsammans med Atrium Ljungberg skapa en plats där barn kan 
utvecklas genom att leka, lära och läsa. Funnys Äventyr kommer även att bidra till Malmö 
som besöksdestination, säger Staffan Götestam. 

 
Mottagare av bidraget är den stiftelse som Staffan Götestam har startat tillsammans med 
Julius Malmström, producent och teaterchef i Malmö. Genom stiftelsekonstruktionen 
säkerställs att alla eventuella vinster återinvesteras i Funnys Äventyr, för att på så vis 
utveckla kulturhusets verksamhet löpande. 
  
– I Mobilia vill Atrium Ljungberg skapa en attraktiv, levande och pulserande stadsmiljö. För 
att lyckas med det är kulturutbudet avgörande. Därför är vi oerhört glada över att Malmö 
stad och flera andra lokala aktörer har gett bidrag till Funnys Äventyr och därmed visat på 
ett långsiktigt stöd och engagemang i Malmös nya kulturhus för barn, säger Annica Ånäs, 
vd Atrium Ljungberg.  
 
Funnys Äventyr är en av de största kultursatsningarna för barn i Sverige. Här kommer 
barns lekande, läsande och lärande stå i fokus med barnboksgestalter som Pettson & 
Findus, Mumin, Alfons Åberg, Lasse-Maja och Halvdan Viking. Funnys Äventyr byggs på 
en cirka 3 000 kvadratmeter stor yta som inryms i en ny byggnad i anslutning till Nordisk 
Films kommande biograf i Mobilia. Målet är att öppna Funnys Äventyr i maj 2020.  
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För mer information kontakta: 
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37 
annica.anas@al.se 
 

mailto:annica.anas@al.se


 
Bildtext: Visionsbild Funnys Äventyr på Mobilia i Malmö 
 
 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på 

tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och 

handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter 

fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i 

våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör 

investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-

listan. Läs mer på www.al.se 

 

Mobilia är ett av Malmös äldsta och Skånes näst största köpcentrum med 14 miljoner besökare årligen. Men Mobilia erbjuder 

mer än handel. Här finns bostäder och service som ger de kommersiella upplevelserna en extra dimension. På Mobilia möts 

olika kulturer, unga och gamla, historiska byggnader och modern arkitektur. Atrium Ljungberg, Mobilias ägare, arbetar aktivt för 

att skapa platser där människor kan mötas, interagera, kommunicera och på så vis bidra till integrationen. Mobilia arbetar för att 

vara den levande mötesplatsen för människor där alla känner sig välkomna. Läs mer på www.mobilia.se 

Staffan Götestam blev genom sin roll som Jonatan i Astrid Lindgren-filmen Bröderna Lejonhjärta känd för den breda 
allmänheten i Sverige och utomlands. Staffan har under sin karriär producerat och regisserat ett 50-tal teater- och 
musikaluppsättningar i såväl Köpenhamn som i Moskva och Peking. Staffans produktioner har visats på de stora scenerna i 
Stockholm. Bland uppsättningarna kan nämnas, Karlsson på Taket, Pippi Långstrump, Mio min Mio, Ronja Rövardotter, 
Trollkarlen från OZ, Alfons och Trollkarlen och Bröderna Lejonhjärta. Staffan har även lång erfarenhet av att leda större 
konstnärliga projekt. För sitt arbete som teaterchef fick Staffan privatteatrarnas stora pris ”Guldmasken” år 2000.  Staffan var 
även med och byggde Alfons kulturhus i Göteborg och är en av grundarna och ägarna av barnkulturhuset Junibacken på 
Djurgården i Stockholm. 
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