
Information till gästande supportrar.  

Vi på Malmö FF vill hälsa alla gästande supportrar välkomna till Swedbank Stadion. Här 

nedan följer lite information som kan vara bra att känna till inför besöket.  

Swedbank Stadion 

Total publikkapacitet:  22 500 

Adress:   Eric Perssons väg 31 

 

Gästande Sektion 

Entré:  E 

Publikkapacitet:  Sektionen anpassas efter förväntat antal gästande supportrar men 

har en max kapacitet på ca: 21 

00. 

Sektioner:   17 (ståplats), 18 och 19 (stolar) 

Öppning:   1,5 timmar innan avspark 

 

Biljetter för gästande supportrar   

Pris:   250 kr vuxen, 170 kr ungdom (inkl. serviceavgift) 

Förköp:   http://www.ticketmaster.se/event/malmo-ff-helsingborgs-if-

biljetter/391981 

Biljettkassa:  Finns minst en lucka öppen vid Gate E. Fungerar att betala med 

både kort och kontanter. 

Supporterkort:  Visas upp vid insläppet och bockas av. 

 

Service på Gästande Sektion 

Kiosker:   Allmänt utbud, korv, läsk, godis, öl (3,5 %), kaffe 

  Vegetariskt alternativ: trekantsmacka.  

Betalning:   Kort och kontanter. 

Toaletter:   Pissoarer och unisextoaletter. 

 

Parkering 

Bussparkering:  I direktanslutning och i allén mellan träningsplanerna finns det 

parkeringsmöjligheter för 10 storbussar (se bifogade kartan). 

Numrera vänligen bussarna så att supportrar lättare kan hitta rätt 



buss efter match samt ha tillgängliga kontaktuppgifter till 

chaufförerna under matchen om de vid behov behöver flyttas.  

Personbilar:  Parkeringsmöjligheterna i närheten av Swedbank Stadion är 

begränsade men det finns ett parkeringshus och Coop har en 

storparkering på stadions södra sida som är lämplig för gästande 

supportar. (se bifogad karta)  

 

Samlingsplats/pub 

Lilla Torg:  Om gästande supportrar önskar att samlas innan match i Malmö så 

rekommenderas Lilla Torg. Där finns flera pubar och restauranger 

som är vana att ta emot fotbollssupportrar.  

 

Möllevången:  Ett annat pub och restaurangtätt område är Möllevången. Där är det 

mycket MFF Supportrar som laddar upp inför match så det är ett 

område som INTE är lämpat för gästande lagets supportrar.  

 

Fotoackreditering  

pressackreditering@mff.se  

 

Om ni behöver mått på sektionen för t.ex. tifo så får ni gärna höra av er.  

 

För att försäkra oss om att ni som gästande supportrar får en trevlig upplevelse på Swedbank 

Stadion så har Malmö FF även en dedikerad Servicevärd på gästande sektion, Sandra, som 

gärna hjälper till och kan svara på eventuella frågor under ert besök. 

 

Kontakt och frågor 

Pierre Nordberg     

Supporter Liaison Officer 

0702-193743 

pierre.nordberg@mff.se 

Sandra Mabrouking 

Gästande Servicevärd 

0739-504954 

sandra.mabrouk@mff.se 

mailto:pressackreditering@mff.se

