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Kapitel 1 - Inledning
Hur samrådet bedrivits

Samrådstiden var 11 juli 2016 – 31 augusti 2016. Planförslaget skickades för samråd till remissinstanser och sakägare. Planförslaget var tillgängligt för kännedom på www.malmo.se.
Samrådsmöte om planförslaget hölls den 23 augusti 2016. Mötet utlystes genom följebrev.
På mötet deltog 35 personer, varav 16 män och 19 kvinnor.

Sammanfattning av samrådsredogörelsen

Huvuddelen av de synpunkter som har kommit in under samrådet har kommit från boende
i angränsande bostadsrättsförening. Synpunkterna rör bland annat den planerade utökningen av förskoleverksamheten, bebyggelsens höjd och placering och påverkan på närliggande bostäder, alternativa placering av förskolan och trafik- och parkeringslösningarna.
Svar på återkommande synpunkter har samlats under rubriken ”Samlade kommentarer”, i
övrigt besvaras synpunkterna under respektive yttrande.
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Kapitel 2 - Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
Följande sammanställning redovisar synpunkter som har kommit in under samrådet. Personnamn anges inte. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.

Myndigheter

Länsstyrelsen, diarienummer SBN-2016-358-30:
Redogörelse för ärendet
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka förskoleverksamheten på fastigheten Statisten 1, Svågertorps förskola. Befintlig byggnad kommer att rivas och ersättas av
en ny. Förskolans kapacitet utökas med 60 förskoleplatser, från 100 till 160.
Länsstyrelsen har inga synpunkter.
Kommunala lantmäterimyndigheten Malmö stad, diarienummer SBN-2016-358-31:
Inga erinringar.

Kommunala och regionala organ

Malmö museer, diarienummer SBN-2016-358-35:
Ur kulturmiljösynpunkt finns inget att erinra.
Miljönämnden, diarienummer SBN-2016-358-38:
Samrådshandlingarna visar att den planerade uteytan är 26,9 m2/barn. Miljöförvaltningen
inväntar antagandet av "Friytor vid förskolor och skolor" innan ett slutligt yttrande ges angående förskolans uteyta, men vill redan nu framföra att ambitionen alltid ska vara att klara
30 m2 barn då tillräckliga utomhusytor är av stor vikt för barnens hälsa och utveckling. Miljöförvaltningen vill redan i detta skede informera om att antalet barn på en förskola kan begränsas då verksamheten anmäls till miljöförvaltningen eller genom tillsyn i senare skede.
(1)
Detaljplanen innehåller en bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd (med
stamomfång över 40 cm) och att fällda träd ska ersättas. I planbeskrivningen står att "befintliga träd inom fastigheten ska bevaras i den mån det är möjligt". För att kunna ta ställning till förslaget till detaljplan anser miljöförvaltningen anser att planen bör visa vilka träd
(om några) som behöver fällas och vilken avvägning som har gjorts mellan trädens bevarande och andra värden. (2)
Miljöförvaltningen kan, då bullerutredningen är färdig, komma att ha synpunkter på exempelvis förskolans placering och krav på skyddsåtgärder. (3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Riktlinjer ”Friytor vid förskolor och skolor” godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016-0826. Under framtagandet stämdes riktlinjerna av med bland annat miljöförvaltningen. I riktlinjerna påtalas att ambitionen är 30 m2 friyta/barn, men att även friyta inom spannet 25-30
m2 kan prövas i detaljplaneläggningen.
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Detaljplanen styr inte antalet förskoleplatser, denna fråga avgörs vid kommande bygglovsprövning och ansökan om verksamhetstillstånd. Detaljplanen har justerats vad gäller byggrättens
placering och höjd, men ger förutsättningar för att etablera såväl en förskola med 30 m2
friyta/barn och ett mindre antal barn (ca 130), som en förskola med ett något större antal barn
och en mindre friyta.
2. Planförslaget har förtydligats med en beskrivning av den befintliga trädvegetationen. Planhandlingarna har också förtydligats gällande vilka specifika träd som inte får fällas förutom vid
sjukdom eller olycksrisk (bestämmelse n1), och vilka träd som får och kan behöva fällas vid
byggnation av den nya förskolan. En avvägning har gjorts mellan önskemålet att bevara så
många träd som möjligt inom fastigheten och behovet av att placera byggnaden i områdets södra
del där den kan nås för angöring för transporter av olika slag, samt önskemålet att ha viss flexibilitet vid utformningen av byggnaden. Utöver de träd som pekats ut med fällningsförbud finns
ytterligare några små träd som bedöms kunna bevaras, men som inte bedömts vara så stora eller
i så bra skick att det är rimligt att belägga dem med förbud mot fällning.
3. En särskild bullerutredning har inte bedömts nödvändig att genomföra i det aktuella planärendet, eftersom bullernivåerna inom området enligt Malmö stads bullerkartläggning från 2017 är
låga.
VA Syd – vatten och avlopp, diarienummer SBN-2016-358-41:
VA SYD har inget att erinra mot detaljplanen.
Region Skåne - regionala utvecklingsnämnden, diarienummer SBN-2016-358-42:
Region Skåne ser positivt på att det, som en del av förskolans verksamhetsplan, föreslås tas
fram åtgärdsförslag för att få fler att välja andra transportmedel än bil för att ta sig till förskolan. Genom att öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik finns potential att
bidra till en friskare befolkning, minskad klimatpåverkan samt attraktivare och tryggare bostadsområden. Sannolikt kan detta även få genomslag i hur barn och föräldrar sedan tar sig
till och från skolan. I remissversionen av Mobilitetsplan för Skåne betonas just vikten av att
få fler barn och unga att ta sig till skolan med gång och cykel. I planen betonas även att fler
arbetsplatser behöver uppmuntra sina anställda att gå, cykla, samåka eller åka med kollektivtrafiken om ett hållbart resande ska kunna uppnås.
I handläggningen av detta ärende har enheten för strategisk fysisk planering och Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 §
45.
Räddningstjänsten Syd, diarienummer SBN-2016-358-43:
Riskhänsyn
Inget att erinra.
Brandvattenförsörjning
Brandvatten finns i Lindesborgsstigen, vilket anses vara i tillräcklig omfattning. Avsnittet i
planbeskrivningen om att brandvattenförsörjning ska anordnas i området bör därför korrigeras. (1)
Insatstid
Planområdet ligger inom normal insatstid (10 minuter).
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Räddningstjänstens tillgänglighet
Räddningstjänsten Syd har räddningsvägar till bostadshusen på grannfastigheten Stolpalösa
1 och Statisten 2. Den nya byggnaden på Statisten 1 får inte hindra tillgängligheten till dessa
byggnader. (2)
Åtkomlighet för räddningstjänsten ska anordnas så att avståndet mellan uppställningsplats
för räddningstjänstens fordon och entréer inte överstiger 50 meter. Då det dessvärre förekommer anlagda bränder vid förskolor bör Räddningstjänsten Syd ha tillgänglighet runt
hela förskolebyggnaden så att en effektiv släckinsats ska kunna genomföras. Planteringar
samt utformning av skolgården rekommenderas utföras på ett sätt som tar hänsyn till räddningstjänstens tillgänglighet.
Då bränder i takkonstruktioner riskerar att sprida sig snabbt rekommenderas att räddningstjänsten har möjlighet att ställa upp höjdfordon på sådant sätt att kritiska delar av takkonstruktionen nås. Exempel på kritiska delar är där det anordnas brandcellsgränser på vinden
samt gavlarna. (3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivning har reviderats gällande brandvattenförsörjningen.
2. Eftersom förskolans fastighetsgräns inte ändras i väster bedöms inte räddningsvägen till bostadshusen på Stolpalösa 1 påverkas av detaljplanens genomförande. I nordöst (tidigare även i
öster) föreslås visserligen en mindre utökning av fastigheten, men inte heller denna förändring
bedöms påverka framkomligheten för räddningstjänstens fordon. Framkomligheten för räddningstjänsten studeras vidare och säkerställs i bygglovsskedet. Planbeskrivningen har kompletterats gällande räddningsvägarna.
3. Med placering av förskolebyggnaden enligt detaljplaneförslaget bedöms tillgänglighet för räddningstjänsten kunna anordnas runt hela byggnaden. Även uppställning av höjdfordon bedöms
kunna lösas på lämpligt sätt. Frågorna studeras vidare i bygglovsskedet.
Stadsområdesnämnd Väster, diarienummer SBN-2016-358-48:
Stadsområdesnämnden är positiv till den föreslagna detaljplanen då behovet av förskoleplatser är stort. Möjligheterna till nybyggnation är ytterst begränsade och planen ökar förskolans kapacitet med 60 platser. Det är viktigt att planera långsiktigt och satsa på permanenta förskolor som främjar barnens hälsa samt utveckling.
Då lekytorna är begränsade är nämnden positiv till att Fosieborgsparken och Stolpalösaparken görs lättillgängliga. Den fysiska miljön bör även planeras utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att friytan är tilltalande för alla barn oavsett kön. (1)
Området ligger i anslutning till HSB BRF Lindeborg, varför nämnden vill poängtera att
synpunkter från kringboende bör beaktas för att undvika olägenheter. (2)
Även markundersökningarna som kommer att utföras parallellt med planarbetet är viktiga
för att säkerställa att förskoletomten blir en bra miljö för både barn och vuxna. (3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Hur friytan ska utformas styrs inte av detaljplanen utan bestäms i samband med projektering
och bygglov.
2.

Med anledning av synpunkter från HSB BRF Lindeborg har planförslaget bland annat justerats vad gäller bebyggelsens höjd och placering. Den utökning av förskolefastigheten ut över bostadsrättsföreningens mark som tidigare föreslagit har också utgått.
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3. Markundersökningar har genomförts och resultatet av dessa har arbetats in i planbeskrivningen.
VA Syd - avfall, diarienummer SBN-2016-358-50:
En ökning av 50 förskoleplatser kommer att markant att generera ökade avfallsmängder.
Avfallsutrymmet bör planeras för fullständig sortering, vilket innebär att det uppkomna avfallet kan sorteras i följande avfallsfraktioner rest- och matavfall, plast-, papper-och metallförpackningar samt tidningar och kontorspapper. Ta gärna höjd för att ytterligare avfallsfraktioner kan komma att uppstå i framtiden. Den nya avfallsplanen -Avfallsplan 2016–
2020 innefattar tre fokusområden:




Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder
Hållbar sortering för ökad återvinning
Hållbar hantering för renare miljö

Ett sätt att kunna förebygga avfall och öka återbruket skulle vara att det planerade för ett
skåp på förskolan där föräldrar lätt kan byta barnkläder och skor med varandra. Förskolan
är en bra mötesplats och bytesplats dit föräldrarna tar sig. Det är också viktigt att avfallshanteringen inne i barnverksamheten bygger på avfallsplanens mål.
Stadsplanering är ett viktigt verktyg för att bygga det hållbara samhället och för uppfyllandet av avfallsplanen.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Detaljplanen möjliggör en avfallshantering i enlighet med kraven i avfallsplanen. Att kraven följs
kommer också att säkerställas i bygglovsskedet.
Tillgänglighetsrådgivaren, Malmö stad, diarienummer SBN-2016-358-53:
Detaljfrågor kring tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga utreds framförallt i bygglovsskedet. Planläggningen ska dock möjliggöra att de krav som ställs på tillgänglighet och användbarhet i bygglovsskedet går att genomföra. Stadsbyggnadskontorets tillgänglighetsrådgivare anser att föreslagen detaljplan
bör ta hänsyn till följande aspekter.
Angöring
Under rubriken angöring bör det tilläggas att angöring även omfattar persontransporter för
av- och påstigning samt angöring för färdtjänst och taxi, vilket enligt Boverket byggregler
(BBR) 3:122 ska kunna ske inom 25 meter från tillgänglig och användbar entré.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Planbeskrivningen har kompletterats enligt önskemål. Tillgängligheten för rörelsehindrade föreslås i
första hand lösas genom att parkering anordnas i förskolefastighetens sydvästra hörn, med tillfart via
angränsande bostadsrättsföreningens parkering. Arbete med avtal kring detta pågår.
Servicenämnden, diarienummer SBN-2016-358-55:
Servicenämnden ställer sig bakom detaljplanen, med vissa påpekanden. Nämnden ser positivt på att äldre byggnader med ett stort framtida behov av underhålls- och renoveringsåtgärder ersätts med nya energisnåla byggnader. När de äldre byggnaderna ersätts ser nämnden även goda möjligheter till en bättre pedagogisk miljö för barnen.
Förslaget till detaljplan har en utformning som möjliggör ett stort nyttjande av tomten, vilket servicenämnden ser som en fördel. Detta för att staden ska kunna hushålla med den
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kommunala marken. Med hänsyn till kravet på byggnadens placering i ytterkant av tomten
vill nämnden dock föreslå att prickmarken på detaljplanen ses över. (1)
Servicenämnden vill också rekommendera att, om det är möjligt med hänsyn till pedagogiska behov, använda samma byggnadstyp för liknande objekt som planeras framöver. Genom att göra så skulle de sammantagna kostnaderna för byggnationerna minska. (2)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planförslaget har sedan samrådet justerats vad gäller omfattning och placering av prickmark
och korsmark inom planområdet. Detta för att begränsa påverkan på kringliggande fastigheter
och ge bättre förutsättningar för bevarande av befintliga träd. Detaljplanen bedöms dock fortsatt
ge utrymme för olika former av bebyggelse inom fastigheten.
2. Detaljplanen reglerar endast i viss mån bebyggelsens utformning och endast inom det aktuella planområdet.

Förskolenämnden, diarienummer SBN-2016-358-56:
Förskolenämnden ser mycket positivt på att samrådsförslaget för fastigheten Statisten 1
möjliggör en utökning av antalet förskoleplatser med 60 platser från 100 till 160. Fler barn
kan därmed gå i förskola i närområdet i Hyllie som är ett av Malmös utbyggnadsområde
och där det kommer att finnas stort behov av nya förskolor. (1)
Förskolenämnden är vidare mycket positiv till att plankartan ej är försedd med +-markeringar kring den byggnad som är utplacerad på tomten. Därmed bidrar planen till en mer
flexibel och kostnadseffektiv planering. (2)
Angöring för föräldrar vid hämtning och lämning, samt angöring vid leveranser måste anordnas i kringliggande gator. För att möjliggöra 160 förskoleplatser på tomten så måste
friytan för barnen prioriteras framför angöring. Detta är även förenligt med PBL, vilket
även planförfattarna poängterar.
Förskolenämnden vill understryka vikten av att det både i planering och genomförande av
denna detaljplan alltid måste eftersträvas en trygg och säker trafikmiljö kring förskolorna.
(3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planförslaget har sedan samrådet justerats vad gäller bebyggelsens höjd och placering. Detaljplanen styr inte antal förskoleplatser, men ger med nu liggande förutsättningar för att uppföra en
förskola för ca 130 barn med friyta om 30 m2/barn, vilket uppfyller ambitionen i riktlinjerna
kring friyta, alternativt en något större förskola för upp till ca 150 barn om en mindre friyta
kan accepteras.
2. Se kommentar 1till yttrande från servicenämnden.
3.

I planarbetet och kommande genomförande av detaljplanen är en trygg trafikmiljö för barnen
en prioriterad fråga. Att byggnaden placeras i områdets södra del och leveransfordon på så sätt
kan stanna på Koristgatan och inte lockas att köra på befintlig gc-väg är ett exempel på åtgärd
för att uppnå en god trafikmiljö. Parkering för hämtning och lämning avses lösas utanför förskolefastigheten, på den kommunalt ägda parkeringsplatsen i Koristgatan.
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Tekniska nämnden, diarienummer SBN-2016-358-61:
Trafikfrågor
Området är inte helt bilfritt, snarare trafikseparerat, där biltrafik kan nå fastigheten söder
ifrån och gång- och cykeltrafik når fastigheten i söder, väster och norr från allmän gångoch cykelbana (s.3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN, TRAFIK). (1)
Då parkering inte anordnas inom fastigheten vill gatukontoret understryka att det är av
största vikt att förskolan fortsätter att arbeta med beteendepåverkande åtgärder för att
minska bilskjutsande till och från skolan, så som anges i verksamhetsbeskrivningen. Det är i
linje med Trafik- och mobilitetsplanen, för att öka andelen hållbara transporter. Det är positivt att samnyttja parkeringar som ligger på Koristgatans vändplats. (2)
Varuleveranser kan angöra i vändslinga sydväst om förskolans. Detta ska göras i samråd
med gatukontorets regleringsenhet. En lastzon kan inte regleras för en specifik verksamhet,
utan de kommer att vara allmänt tillgängliga för lastning och lossning på gatumark utan
lastficka. Tillgänglig dragväg mellan lastzon och inlastningsplats behöver ordnas. Angöringen ska ske avskilt från ytor där barnen vistas och backrörelser tillåts inte. (3)
Grönfrågor
Fastighetsgränsen i norr får inte ligga närmre gc-vägen än befintligt staket är idag. (4)
Gångbanan i nordöst som hamnar på förskolans mark behöver ersättas utanför staketet på
allmän platsmark. Belysning kommer också behövas flyttas. (5)
Bullerfrågor
I Boverkets skrift ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning
och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” är ambitionsnivån att 50 dBA ekvivalent ljudnivå ska klaras på de ytor som är avsedda för pedagogisk verksamhet och att 55
dBA ska klaras på övriga ytor. Då en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA också bättre överensstämmer med de krav på uteplats vid bostad som ingår i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) så bör kanske samma ambitionsnivå gälla vid uteyta kopplad till
nya förskolor. (6)
I övrigt finns det från tekniska nämndens sida inget att erinra mot att planförslaget antages
av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen har justerats.
2. I bygglovsprövningen ska hanteringen av förskolans parkeringsbehov redovisas. I samband med
detta redovisas även planerade mobility management-åtgärder (beteendepåverkande åtgärder
som syftar till att minska bilanvändandet och bilparkeringsbehovet).
3. Angöring för leveranser avses lösas i Koristgatan. Exakt placering och reglering för detta sker i
samråd med regleringsenheten. Tillgänglig dragväg säkerställs i bygglovsskedet men anordnas
förslagsvis via Lindeborgsstigen. Texten om angöring har justerats; meningen om backande leveransfordon har tagits bort.
4. Planområdesgränsen tillika föreslagen fastighetsgräns har i områdets norra del lagts i linje med
befintligt staket.
5. Planhandlingarna har förtydligats med att gångvägen i nordöst, inklusive belysningen, kommer
att behöva flyttas för att medge en utökning av fastigheten.
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6. För bedömning av buller vid förskole- och skolgårdar används numera Naturvårdsverkets vägledande riktvärden från väg- och spårväg, som började gälla i september 2017. Dessa överensstämmer med de siffror som anges i yttrandet.
Förskolor och skolor i nya detaljplaner som sändes ut på remiss (samråd) för första gången före
september 2017 prövas dock efter de äldre riktlinjer för buller vid förskolor och skolor, som
bland annat anges i riktlinjerna ”Friytor vid förskolor och skolor”. Dessa innebär att trafikbullernivåerna ska underskrida 55 dBA ekvivalentnivå respektive 70 dBA maxvärde på
minst 85 % av friytan. Det nu aktuella planärendet faller under dessa äldre riktlinjer.
Bullernivåerna inom området underskrider med marginal de äldre riktlinjer som gäller för detta
område, och underskrider inom nästan hela planområdet även de nya riktvärdena från Naturvårdsverket.

Övriga remissinstanser

Tele 2 AB, diarienummer SBN-2016-358-29:
Tele 2 har inget att erinra.
Skanova Access AB, diarienummer SBN-2016-358-31:
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.
Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.
E.ON Energidistribution AB (elnät), diarienummer SBN-2016-358-33:
Efter att ha tagit del av rubricerad handling får vi meddela att E.ON Elnät Sverige inte har
några synpunkter eller invändningar.
E.ON Värme, diarienummer SBN-2016-358-45:
EVS har fjärrvärmeledning som är ansluten till fastigheter som ligger inom planområdet, se bifogad skiss.

Vid ombyggnaderna finns det risk för att ledningen utsätts för belastningar som de inte är
dimensionerade för. I samband med rivning av befintliga byggnaderna kommer EVS att behöva koppla bort fjärrvärmerören. EVS, anläggningsansvarig Martin Hartler behöver bli
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kontaktad minst tre månader innan arbetet på ledningarna kan påbörjas. martin.hartler@eon.se tel 0706-00 28 21.
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning
utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller fasta
anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärme- fjärrkylaledningar. EVS förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa bestämmelser i god tid innan sådant
arbete påbörjas. (1)
Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningen så förutsätter EVS att exploatören står för samtliga kostnader. Detta ska framgå i
planhandlingen under rubriken "ekonomiska genomförandefrågor". (2)
Med hänsyn till ovanstående synpunkter är EVS positiva till denna detaljplan och att kunna
ansluta den nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen har kompletterats med information om att i det fall planens genomförande
innebär ombyggnad/flytt av befintliga ledningar ska byggherren i god tid innan arbetet påbörjas
ta kontakt med berörd ledningsägare. Arbete i anslutning till ledningar ska utföras i enlighet
med ledningsägarens grävningsbestämmelser.
2. Av rubriken ”Ekonomiska genomförandefrågor” framgår sedan tidigare att exploatören ska
bekosta eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av ledningar.
E.ON Energidistribution AB (gas), diarienummer SBN-2016-358-49:
E.ON Gas Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra
i ärendet, inga gasledningar i området.

Sakägare enligt fastighetsförteckning

Eftersom liknande synpunkter har framförts i ett flertal yttranden från sakägare/boende har svar på synpunkterna samlats ämnesvis efter redovisningen av de inkomna yttrandena. Som svar på respektive yttrande finns en hänvisning till de ämnesvisa svar som är relevanta. I de fall synpunkter framförts som inte
besvarats i de samlade svaren besvaras dessa separat under respektive yttrande.
36 boende i bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheten Stolpalösa 1, diarienummer 2016-08-15
Vi, boende på Koristgatan i Malmö, protesterar starkt mot planerna att riva den befintliga
förskolan på Koristgatan 3 och ersätta den med en ny förskolebyggnad i 3 våningar.
Denna nya byggnad kommer att ligga alldeles för nära höghuset Koristgatan 22–26. Det
blir endast en cykelstig mellan byggnaderna. (1)
Med 3–4 gånger så många barn och personal samlade på en plats så ökar både trafiken till
och från förskolan för hämtning och lämning samt för alla transporter av leveranser och
hämtning av avfall. (2)
Eftersom det bor förhållandevis lite barnfamiljer i området borde förskolorna i Malmö placeras där behovet finns och inte förläggas på första bästa plats där kommunens tjänstemän
tycker att det är lämpligt. (3)
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Det finns lämpligare ytor på Lindeborg t.ex. norr om Fosieborgsstigen mot äldreboendet
den s.k. ödetomten eller på den stora gräsmattan vid sidan om fotbollsplanen. Dessa platser
kommer inte så nära befintliga höghus, det finns redan parkeringsmöjligheter och där får
man större lekytor för barnen. Dessutom ligger det ganska nära den sk temalekparken, som
knappt används i dagsläget. Man löser då också logistikproblemet var barn som går på den
befintliga förskolan ska vara under byggtiden. (4)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Se samlade kommentarer, rubriken ”Bebyggelsens placering och höjd”.
2. Se samlade kommentarer, rubriken ”Angöring, leveranser och sopbil” respektive ”Transporter
av och parkering för personal och besökare”.
3. Se samlade kommentarer, rubriken ”Varför utöka denna förskola?”.
4. Se samlade kommentarer, rubriken ”Alternativ placering av förskolan”.
Boende i bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheten Statisten 2, diarienummer SBN-2016-358-36:
Jag har tidigare i juni varit i kontakt med Er efter att projektet nämnts i utskick från vår förening, då det uppkom en mängd frågor om av Ert aviserade projektförslag Dp-5493.
Rent landskapsmässigt anser jag att detta förslag kommer att förstöra och påverka vår gård
som idag är en idyll med idag Statisten 1 förskolan i 1-plan liggande diskret och passar in på
vår gårdsmiljö sedan länge. (1)
En ny byggnad som är högre än 1-plan kommer bidra till:












Vår befintliga gård blir inringad, kompakt (1)
Del av befintlig markyta kommer att tagas i anspråk (gårdsyta) (2)
Logistiken kommer att kräva nya ytor vilket kommer att gå ut över våra egna idag
viktiga frigjorda parkeringsytor (3)
160 barn skall dagligen hämtas/lämnas P-ytor (alla åker inte buss!) (3)
Fler anställda, P-ytor (3)
Verksamheten kommer bidra till mer liv & rörelse för de närmst boende (4)
Skymd sikt för boende (1)
Skuggbildning mot Koristgatans höghus (uteplatser) Statisten 2 (1)
En försämring ur arbetsmiljösynpunkt avseende flerplansbygge (avdelningar) (5)
En försämring vid eventuell utrymning av plan ovan första plan (6)
Externa grönytor/lekredskap kommer eventuellt utnyttjas på gård (7)

Eftersom kravet finns för utbyggnad och antalet barn ökar ställde jag frågan tidigare var
barnen kommer från, då sa man nya Hyllie. Följdfråga blir då varför planerar man då inte
denna utbyggnad på Hyllie nu när planering och bygge är igång.
Istället vill man bygga på höjden på Lindeborg Statisten 1. (8)
Jag fick även veta att det planerades andra förslag på Lindeborg (Sofieholm) denna tomt
har större ytor och större avstånd till boende/hus på båda håll och är mera praktisk till om
man nu skall bygga på höjden. (9)
Hoppas verkligen att Ni tänker om avseende detta förslag Dp-5493, utnyttja befintlig 1plans byggnad, renovera och bygg till, låt oss ha kvar vår fina gårdsmiljö vilken jag värnar
om.
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Kompletterande skrivelse, diarienummer SBN-2016-358-39 (även SBN-2016-358-40):
Refererande till utannonserat samrådsmöte den 23/8–16 vill jag härmed göra lite tillägg på
mina tidigare synpunkter före den 31/8-16.
Rent spontat under och efter mötet tyckte jag att förslaget DP 5493 inte verkar riktig genomtänkt efter att Ni informerat tankesättet att lösa logistik och parkeringsproblemen. (3)
Några boende undrade också om Ni överhuvudtaget varit på plats innan eller under planarbetet, svaret var lite luddigt varför jag härmed bifogar lite färska bilder med kommentarer:

Bild 660

Bild 663

Bild 660 vy idag från boendefönster ut över befintlig 1-plans byggnad, tanken att förstöra
denna vy med en byggnad på max 16 meters höjd, exkl. ventilation och snedställda solceller
är helt främmande.
Bild 663 vy mot gavel med fönster, Koristgatan, tilltänkt angöringsyta för lastbilar, livsmedel, sophantering mm.

Bild 664

Bild 665

Bild 664 vy sydvästra delen av Statisten 1, tilltänkt plats för sophus/källsortering, framför
boende/uteplatser Koristgatan.
Bild 665 vy infart Koristgatan, parkering till anställda och föräldrar, samt boende! Även infart till angöringsytan framför gaveln.
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Bild 666

Bild 668

Bild 669

Bild 666 vy mot befintliga 18 parkeringsplatser som enligt mötet skall räcka till 20–25 anställda samt föräldrar till 160 barn! NOTERAS bör att vid utnyttjande av tilltänkt angöringsyta av lastbil kommer köbildning att uppstå av boende bilar, föräldrar, anställda som
inte kommer förbi i svängen.
Bild 668 vy som visar mellanrummet mellan Koristgatans höghus/uteplatser och Statisten
1.
Bild 669 vy idag som visar en öppen luftig gårdsmiljö, samt en förskola som smälter in i sin
miljö som Vi så värnar om.
En stark oro noterades om ökat oljud från projektet, och som Ni ritat in huset i sydöstra
delen av tomten uppstår en lekyta mellan huskroppen och Koristgatans höghus, detta mellanrum kommer med all sannolikhet bygga upp en extra ekoeffekt. (4)
Enligt vissa utredningar nämndes också att flertalet anställda/föräldrar kommer att cykla?
Detta kan man inte basera projektet på, många, flertalet kör bil, man har brått till jobbet på
morgonen och man vill komma hem på kvällen. (3)
I mina tidigare synpunkter/mail nämnde jag också att Sofieholm är en mera praktisk tomt
att uppföra högre byggnad på än att placera en byggnad på flera våningar på Statisten 1. Nu
framkom det att Ni planerar 2-våningar på Sofieholm och inte högre pga. skuggbildning
och Statisten 1 en byggnad med en höjd på 16 meter som kommer att bidra till andra negativa följder såsom landskapsförändring och logistik/parkeringsproblem. (9)
Min känsla för projektet idag känns inte genomtänkt i alla punkter och måste utredas vidare, eller som boende tog upp förslag på mötet, renovera befintlig byggnad, TÄNK om,
bygg barnstugan enligt förslag:



Förslag 1: söder om tilltänkt tomt, mellan Stolpalösa och Ikea, här finns stora ytor
som kommunen inte använder som tänkt var (park).
Förslag 2: norr om tilltänkt tomt, i anknytning till grönområde/tillfart/fotbollsplan. (10)

Utgår från att Ni under granskningen och kommande utredning utvärderar dessa förslag
som hade löst många problem.
Jag hoppas verkligen att Ni ser över detaljplanen igen och efter sammanställning av inkommande synpunkter kan omvärdera DP 5493 till ett nytt förslag med nytt samråd där hela
projektet presenteras med modernt fungerande logistik och parkeringsytor vid samråd.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Se samlade kommentarer, rubriken ”Bebyggelsens placering och höjd”.
2. Se samlade kommentarer, rubriken ”Ianspråktagande av del av Statisten 2”.
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3. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Angöring, leveranser och sopbil” respektive ”Transporter av och parkering för personal och besökare”.
4. Se samlade kommentarer, rubriken ”Ljudmiljö”.
5. Se samlade kommentarer, rubriken ”Arbetsmiljö, utrymning”.
6. Se samlade kommentarer, rubriken ”Arbetsmiljö, utrymning”.
7. Angående ökat nyttjande av lekutrustning på bostadsrättsföreningens gård finns det inga skäl
att befara att en utökad förskoleverksamhet skulle innebära att förskolan börjar utnyttja lekredskap på angränsande privata fastighet. Förskolan bedriver sin huvudsakliga verksamhet
inom själva förskolefastigheten, som är inhägnad.
8. Se rubrikerna ”Varför utöka denna förskola?” respektive ”Alternativ placering av förskolan”.
9. Se samlade kommentarer, rubriken ”Bebyggelsens placering och höjd”.
10. Se rubrikerna ”Varför utöka denna förskola?” respektive ”Alternativ placering av förskolan”.
Boende i bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheten Stolpalösa 1, diarienummer SBN-2016-358-37:
Vi protesterar mot de planer som framkom vid samrådsmöte den 23 augusti 2016.
Byggnaden är för stor, planeras för för många barn (1) och det finns ingen lämplig lösning
för trafik av varuleveranser och persontransporter. (2)
Det finns lämpligare placeringar av den planerade förskolan, t ex norr om nuvarande förskola intill den sk temalekparken. (3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Se samlade kommentarer, rubriken ”Bebyggelsens placering och höjd”.
2. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Angöring, leveranser och sopbil” respektive ”Transporter av och parkering för personal och besökare”.
3. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Varför utöka denna förskola?” respektive ”Alternativ
placering av förskolan”.
Boende i bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheten Stolpalösa 1, diarienummer SBN-2016-358-44:
Vi bor på Koristg och har dagiset utanför, gång- och cykelstig emellan. Vi vill protestera
mot att det är planerat att riva vårt dagis och bygga ett 4-vån-hus där. Helt vansinnigt. Låt
vårt dagis vara kvar och bygg det nya t ex efter Stolpalösas koloniområde eller där boulebanan är, det finns många fler ställen att bygga på men inte framför våra höghus på Koristg.
Statistg som tillhör vår förening blir också påverkade. (1)
Parkeringen vill vi ha kvar, där är våra gästparkeringar och vanlig parkering. Parkeringen
vid Koristg är också vanlig parkering. Om de försvinner var skall vi parkera våra bilar? (2)
Nej, tänk om! Hitta en annan plats. Vi gillar att höra barnen varje dag, det räcker bra som
det är.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
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1. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Bebyggelsens placering och höjd”, ”Varför utöka denna
förskola?” respektive ”Alternativ placering av förskolan”.
2. Se samlade kommentarer, rubriken ”Transporter av och parkering för personal och besökare”.
Boende i bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheten Stolpalösa 1, diarienummer SBN-2016-358-46:
Jag vill först kommentera samrådsmötet den 23/8, 2016 på Lindeborgsskolan med tanke
att jag själv varit med i att omorganisationer inom statens verk men jag har nog inte varit
med om att projektenheten och de handläggare som tilldelats ärendet från början inte känner till områdets alla detaljer som till och från transporter med barnen till och från transporter med personal samt alla transporter med varor, sopor m.m. ingen av dessa transporter vill gå från gatan med varorna eller annat gods, alla skall köra in på gång och cykelbana.
Två dagar efter mötet var det 3 bilar samtidigt parkerade på gång- och cykelbanan med stor
uppståndelse om vem av dessa som skulle stå närmast ingången till förskolan. Gatukontoret har slutat laga grinden eftersom lastbilarna har kört sönder den många gånger, bifogar
bild nr. 1 från gång och cykelväg där sopbilen står. (1)
Vad är en detaljplan? En detaljplan säger sig själv, den skall utvisa för andra hur konsekvenserna blir efter att projektet har överlämnat sina planer och det skall i sin tur medföra
alla detaljer och förändringar att alla berörda kan tydligt se vad det innebär.
1, Med barnen i centrum, kan man vara så många barn på samma plats, har vi rätt Kvm per
barn? (2)
2. Har det dokumenterats hur barnen lämnas och hämtas? (1)
3. Har det utforskats hur tillfart och utfart till förskolan? Plats och vända backa, utan att
störa annan trafik? (1)
4. Gör byggnaden intrång på andra, hur hög är den? (3)
5. Tar byggnaden ljud och ljus från andra? Ja, hur mycket? (4)
6. Vilka olycksrisker finns det för en högre byggnad? (5)
7. Har byggnaden rätt mark utan konflikt med uppköp? (6)
8. Saknade presentation av byggnaden med alla detaljer? (7)
9. Finns det ekonomi i riva och bygga fel? (8)
Det var inte många frågetecken som vi kunde radera bort under samrådsmöte 1. Jag kan
meddela att just idag den 30 augusti 2016 fanns ett målarföretag som målar om fastigheten.
Det finns många andra detaljer som kommer ifråga när fastigheten Statisten 1 skall rivas,
här kommer nya frågeställningar som inte framkom under detta samrådsmöte, hur skall arbetet utföras och intill våra byggnader endast 18–20 meter mellan byggnaderna utan att
störa närmaste granne. (9)
Själv kan jag inte förstå era tankar att riva en vacker och nyrenoverad byggnad, när det
finns så mycket mark runt våra fastigheter där det kan byggas utan konflikter med grannar.
Bygg på Henrik Menanders väg 43–47 Bild 2 - 3 där kommunen tippar snö på vintern, här
finns 4 fotbollsplaner för 11 manna-lag eller på Stolpabodsgatan bild 4–5 där brandkåren
eldar vid valborg och är ett nytt sopområde. Där finns bra till -och utfartsvägar och glöm
inte att ge plats även för den äldre generationen som kan ta över Statisten 1 när ni bygger
nytt på andra sidan gatan. (10)
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Varför utför inte Malmö Stad samma sätt som i övriga Sverige där man kan läsa följande.
Fritidslokalerna ligger i samma byggnad som skolan och förskolan, vilket underlättar samarbetet mellan de olika enheterna och ger barnen en trygghet i att umgås med varandra över
åldersgränserna. (11)
Jag tycker ni skall börja om från början lämna över ärendet till projektenheten och de exploateringsingenjörerna som har utfört ett icke väl godkänt arbete och jag kan inte tänka
mig att byggnadsnämnden kan godkänna detta ärende.

Ovan t.v. Bild 1. Sopbilen på gång och cykelväg se även grinden som lagats många gånger. Ovan t.h. Bild 2.

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Angöring, leveranser och sopbil” respektive ”Transporter av och parkering för personal och besökare”.
2. Se samlade kommentarer, rubriken ”Friyta, lek”.
3. Se samlade kommentarer, rubriken ”Bebyggelsens placering och höjd”.
4. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Ljudmiljö”
5. Se samlade kommentarer, rubriken ”Arbetsmiljö, utrymning”.
6. Se samlade kommentarer, rubriken ”Ianspråktagande av del av Statisten 2”.
7. Det finns ännu inte någon specifik byggnad ritad för den aktuella förskoletomten. Byggnaden
kommer att ritas och projekteras i ett senare skede och då behöva anpassas efter de bestämmelser som finns i denna detaljplan.
8. Den nuvarande byggnaden har sedan samrådet visat sig vara i dåligt skick och har därför evakuerats. Rivning planeras till augusti 2020. Det har bedömts motiverat, även av ekonomiska
skäl, att riva byggnaden och uppföra en ny snarare än att renovera befintlig byggnad.
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9. Byggarbete ska utföras enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen. Buller från byggnation regleras också genom särskilda riktvärden. Viss påverkan på omgivningen är dock oundviklig och något man som boende i kringområdet får räkna med, under
den begränsade tid bygget pågår.
10. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Varför utöka denna förskola?” respektive ”Alternativ
placering av förskolan”.
11. Malmö stad arbetar numera ofta med att samlokalisera skola/fritidslokaler och förskolor,
dock huvudsakligen då det byggs nytt/på nya platser.
Boende i bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheten Statisten 2, diarienummer SBN-2016-358-47:
En befintlig förskola som har renoverats år 2013 sommaren som med ljud" buller" som
fortplantar sig mellan husen. Vid denna renovering, kunde man ej njuta utav sin balkong.
Kan inte se en utbyggnad av denna förskola utan att störningarna kommer att bli ohållbart.
I dag kan man inte njuta fullt ut av sin balkong, som tidigare! Störande ljud av bilar, lastbilar. Som kör på cykel och gångbanan. (1)
Hur ser det ut vid en eldsvåda ..?.?? Ser katastrof med den närheten till våra bostäder. (2)
Lägg ner detta projekt!
Förslag:
Titta över till Stolpalösa ett projekt som ger er alla, en miljö som gynnar alla och ger friska
glada människor. Det finns gott om mark över vägen på Stolpalösa koloniområde, mellan
och bakom detta område, som nyttjas på sommaren. Ett fint grönt område som kan
komma fler tillgodo. Klart med buss, cykelbanor och bilparkeringar! Ett förslag som blir
billigare på lång sikt, och ur hälsoperspektiv! (3)
Barn behöver mindre enheter. Ur forskning ett bättre alternativ.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Byggarbete ska utföras enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen. Buller från byggnation regleras också genom särskilda riktvärden. Viss påverkan på omgivningen är dock oundviklig och något man som boende i kringområdet får räkna med, under
den begränsade tid bygget pågår. Gällande trafiken, se även samlade kommentarer, rubrikerna
”Angöring, leveranser och sopbil” respektive ”Transporter av och parkering för personal och
besökare”.
2. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Arbetsmiljö, utrymning” och Räddningsvägar”.
3. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Varför utöka denna förskola?” respektive ”Alternativ
placering av förskolan”.
Bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheterna Stolpalösa 1 och Statisten 2,
diarienummer SBN-2016-358-51:
Alternativ placering
Tänk om och behåll nuvarande förskola. Bygg ny motsvarande förskola enligt Dp 5493 ca
200m nordost om Svågertorps fsk. (se bild Alternativläge.) i samverkan med Fritid Malmös’
Lindeborgs idrottsplats. Här finns bästa möjligheter för transporter, räddningstjänst och
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lösning av p-platser kan samordnas med idrottsplatsens verksamhet. Verksamheten kommer då att ligga i direkt anslutning till Fosieborgsparken. Denna föreslagna placering överensstämmer med
översiktsplanens blandade bebyggelse och parkmark.
Den parkmark som tages i anspråk då är och har aldrig
varit användbar för boende i området på grund av dess
vegetation och i all tid eftersatta skötselunderhåll. Det
finns boulebanor som blir berörda i detta alternativ,
flytt av dessa till en annan plats i parkområdet är en
ringa kostnad.
Med denna nya föreslagna placering och bibehållande
av Svågertorps fsk. blir det kommunekonomiskt betydligt fler platser ca 260st (nuvarande 100 plus nybyggnation 160) än vad som är planerat för Dp 5493. (1)
Illustrationsplan
Illustrationsplan saknas i samrådshandlingen. Placering
av ny byggnad, komplementbyggnader, beskrivning av
transporter, entréer, angöring, parkering, etc. är vagt
beskrivet i handlingarna. (2)
Friyta
Friytan i förslaget är 26,9m2/barn. För att genomföra förslaget utifrån kommande beslut
om riktlinjer om 25-30 m2 friyta/barn visar det sig att del av vår fastighets tomtmark måste
tagas i anspråk (blåmarkerat i handling plus del av parkmark gulmarkerat). I föreslagen
mark som ska tagas i anspråk från Brf. Lindeborg har föreningen planerat att ha en örtträdgård i pallodling till våra medlemmar.
Om Lindeborgs markbit inte tillförs enligt förslaget blir friytan ca 25,9 m2 vilket är så gott
som minimum enligt de nya riktlinjerna. Det kan inte vara rätt att planera för en nybyggnation där man utgår från att närmsta grannfastighet måste lämna en markbit för att precis nå
över beslutade riktlinjer för friyta. (3)
Nuvarande förskola
Är nuvarande byggnad utdömd? Föräldrar med barn på förskolan har inte fått någon sådan
information. Enligt föräldrar så har förskolan renoverats under ett flertal år och då även
utemiljön. I Förskoleförvaltningens lokalplanerares egna utredning där fem förskolor ingår
bedöms Svågertorps förskola "inte vara i så dåligt skick så den kommer att ramla ihop vilken dag som helst". I denna utredning bedöms det att förutom Ellstorps förskola "kan det
dröja några år innan det händer något, eller till och med ännu längre tid". Genomförande
tiden för Dp 5493 är fem år. Vad visar på att det finns ett reellt behov av ny detaljplan nu?
Är rivning ekonomiskt motiverad? En utökning med endast 60 barn måste vara kommunekonomiskt obefogat utifrån att totala driftskostnaden måste bli betydligt högre med nybyggnation gentemot att behålla nuvarande byggnad. Vad är driftskostnad/barn för nuvarande byggnad och vad är den beräknad till för nybyggnation. (4)
Byggnadshöjd
Med planens vagt föreslagna placering av ny byggnad är avståndet till närmsta bostadshus
endast ca 15m. Föreslagen max byggnadshöjd (16 m) 3 våningar plus 1 våning med teknikutrymme och därpå solcellspaneler kommer att höjdmässigt betydligt överstiga befintliga
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närliggande trevångshus som har en höjd på totalt ca 10,5 m. Detta gör att föreslagen byggnad inte passar in gentemot befintliga byggnader och med nuvarande detaljplans byggnadshöjder. Den nya byggnaden kommer att ligga bara ca 18 m från befintligt trevåningshus.
Det saknas beskrivning av hur den nya byggnaden påverkar ljusinsläpp till närliggande trevåningshus och solstudie om hur våra uteplatser i väster kommer att påverkas. Inom Lindeborg pågår eller har nu antagits en ny detaljplan för Sofieholms förskola. I denna detaljplan
är nybyggnationen 2 våningar trots att denna förskola har en större fastighet och betydligt
längre avstånd till närliggande befintlig byggnation ca 35m. Varför är det 2 våningar som
gäller i den planen och inte i Dp 5493. (5)
Utelek-Ljudnivå
Barns utelek är inte ljudlös vilket våra boende märker av. Nuvarande förskola med ca 100
platser har sin utelek på var sida av nuvarande byggnads gavel. Det blir på så vis ca 50 barn
på respektive sida vilket fördelar ljudnivån vid utelek bra för våra närmsta lägenheter och
uteplatser.
Med föreslagen placering av ny byggnad kommer det att bli 160 barn på en och samma uteleksyta exponerade i väster mot våra lägenheter och uteplatser. Om planförslaget efter inkomna synpunkter på samrådshandlingarna likväl ska fortskrida behövs en utredning från
Miljöförvaltningen om vad ljudnivån kan vara för 160 barns utelek. Det är risk för att ljudnivån blir så hög så att nuvarande fönster i våra fastigheter måste bytas mot nya bättre ljudisolerande fönster samt att våra boendes uteplatser inte kan användas under förskolans
dagliga verksamhet. (6)
Oavsett om mätning av ljudnivån hamnar under gränsvärden så kommer det för våra boende med uteplats medföra en ekonomisk förlust gentemot nuvarande värde vid en försäljning av sin bostad. Hur reglerar kommunen en sådan ekonomisk förlust? Likaså gäller ljudnivå och gränsvärde för våra övriga boendes exponering. Det kommer att krävas bättre isolerande fönster. Det kan inte vara bostadsrättsföreningen som ska bekosta byte av bättre
ljudisolerande fönster utan det får kommunen i så fall ta kostnaden för. (7)
Transporter
Transporter till och från befintlig förskola sker idag på gång och cykelbanan Lindeborgsstigen. (se bifogad bild.) vilket redan i dagsläget är
olämpligt utifrån att det är en gång och cykelbana för
malmöbor som ska till handelsområdet Svågertorp.
Gående och cyklande får idag med befintlig verksamhet gå eller cykla ut i närliggande gräsmatta för att inte
bli klämda eller påkörda av transportfordon. Med en
utbyggnad blir det också fler transporter. (8)
I förslaget är det otydligt beskrivet hur transporter till
och från verksamheten ska lösas. I förslaget nämns
parkering för personal och lämning och hämtning av
barn kan lösas med avtal i enlighet med riktlinjer.
Vilka är dessa riktlinjer och vilka avtal syftas det på?
(9)
Handikappsparkering ska anordnas 25m från entrén.
Var finns entrén beskriven i samrådshandlingen? (10)
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Likaså var finns angöring beskriven i handlingarna? Det finns ett friutrymme med en bredd
på ca 4m asfalterad gång och cykelväg mellan vår fastighet och Statisten 1 (Lindeborgsstigen) och Koristgatan. Inte kan det väl vara tänkt att detta ska vara angöringen? Om i så fall
– Hur löses då övrig gång/cykeltrafik till Svågertorp? (Se bild Angöring).
Vid informationsmötet visades lösning av parkeringsbehovet med att mittparkeringen i Koristgatan skall användas för detta. Denna lösning finns inte beskriven i utskickade handlingar. Mittparkeringen i Koristgatan har Brf. Lindeborgs nyttjat i över 40 år och förening
inräknar denna i det tomträttsavtal som har funnits i alla dessa år. Motsvarande mittparkering finns i alla gator in till bostadsgårdarna på Lindeborg. (11)
Organisatoriska Genomförandefrågor
Kostnader för eventuella lantmäteriförrättningar och avtal samt också Brf. Lindeborgs juridiska hjälp i dessa ärenden får bekostas av Malmö stad. (12)
Tekniska genomförandefrågor
Tydligare beskrivning av räddningstjänstvägar saknas. (13) Nämnda bullerberäkningar i
detta stycke - Avser de byggbuller eller uteleks ljudnivå? (14)
Kompletterande skrivelse, diarienummer SBN-2016-358-57:
Dagen efter tidpunkten för svar på samrådshandlingarna kom WSP och gjorde grundundersökningar för byggnation enligt vad som svarades till frågande.
Detta måste innebära att det redan är “beslutat” att detaljplanen godkänns och att inlämnade synpunkter på samrådshandlingen inte är tänkt att beaktas överhuvudtaget.
Vid informationsmötet visade ni och beskrev planprocessen. När konsult för grundundersökning är upphandlad och grundundersökning för byggnation har gjorts innan synpunkter
på samrådshandling kan ha upprättats så visar det på att den demokratiska processen i en
detaljplans framtagande satts ur spel. (15)

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Varför utöka denna förskola?” respektive ”Alternativ
placering av förskolan”.
2. Eftersom det ännu inte finns någon specifik, tilltänkt byggnad för platsen har planhandlingarna inte kompletterats med en illustrationsplan. Planhandlingarna har dock justerats på
några punkter för att förtydliga vad planen medger/innebär; exempel genom begränsning av
byggrätten med plusmark i väster och förtydliganden kring att angöring för kök och avfallshantering ska placeras i fastighetens södra del. Planhandlingarna har också kompletterats med exempel på volymer som baseras på en fullt utnyttjad byggrätt åt olika väderstreck.
3. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Friyta, lek” respektive ”Ianspråktagande av del av
Statisten 2”.
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4. Den nuvarande byggnaden har sedan samrådet visat sig vara i dåligt skick och har därför evakuerats. Rivning planeras till augusti 2020. Det har bedömts motiverat, även av ekonomiska
skäl, att riva byggnaden och uppföra en ny snarare än att renovera befintlig byggnad.
5. Se samlade kommentarer, rubriken ”Bebyggelsens placering och höjd”.
6. Se samlade kommentarer, rubriken ”Ljudmiljö”.
7. Tillgång till park och kollektivtrafik är exempel på faktorer som påverkar värdet på en bostad, men det finns inga belägg för att uppförande av den aktuella förskolan skulle påverka
värdet på lägenheterna i kringliggande fastigheter negativt. Tillgång till en ny, modern förskola
kan ses som en tillgång för barnfamiljer som funderar på att flytta till området.
Se även samlade kommentarer, rubriken ”Ljudmiljö”.
8. Se samlade kommentarer, rubriken ”Angöring, leveranser och sopbil”.
9. Riktlinjerna som hänvisas till i parkeringsfrågan är riktlinjerna för ”Friytor vid förskolor och
skolor”. Planbeskrivningen har förtydligats gällande detta. Med avtal menas parkeringsavtal
mellan ägaren till fastigheten där förskolan finns och ägaren till fastighet där parkering kan
tillhandahållas.
10. Parkering för rörelsehindrade avses i första hand lösas i fastighetens sydvästra del, med tillfart
vid bostadsrättföreningens parkering. Diskussioner om avtal kring detta pågår. Exakt placering av entré till förskolebyggnaden är inte bestämd än utan kommer att utredas i samband
med projektering av förskolan. Den kommer dock behöva placeras i fastighetens södra del.
11. Se samlade kommentarer, rubriken ”Transporter av och parkering för personal och besökare”.
12. Frågan om kostnaden för lantmäteriförrättning är inte längre aktuell då planförslaget inte
längre omfattar mark som tillhör fastigheten Statisten 2. Gällande kostnaderna för avtal står
kommunen för framtagandet av parkeringsavtal, och därmed den kostnad som nedlagda arbetstimmar medför.
13. Angående beskrivning av räddningsvägar, se samlade kommentarer, rubriken ”Räddningsvägar”.
14. Bullerberäkningarna som avses är buller från trafik på angränsande gator och beräknas normalt som framtida prognosticerade bullernivåer, för att säkerställa att bullernivåerna inte överskrids på exempelvis förskolans friytor. Byggarbete och det buller som då tillfälligt genereras
ska utgå från de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen.
15. Den undersökning som genomfördes strax efter samrådstidens utgång var markprover för att se
huruvida det finns föroreningar i marken eller inte. Denna kunskap behövs som underlag i detaljplaneläggningen, som en del i att säkerställa att marken är lämplig för den verksamhet som
planeras.
37 boende i bostadsrättsföreningen BRF Lindeborg, fastigheten Stolpalösa 1, diarienummer SBN-2016-358-52:
1. Ni påstod att byggnaden skulle vara max 16 meter hög men under mötet framgick att
ovanpå dessa 16 m kommer där solceller. Detta var ej något som ni informerade om utan
detta var faktiskt en man från vår förening som hade tagit reda på detta. Här tycker vi att ni
får backa och kalla till ett nytt samråd där all fakta läggs fram. (1)
2. Ni talade bara om att huset skulle byggas i sydvästra hörnet för det var bäst för era lekytor. Här tar ni ingen som helst hänsyn- till att Statistgatans lekplats kommer att ligga helt i
skugga från ert planerade bygge. Barnen som leker på denna lekplats är inte hemma förrän
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ca: kl. 15.00 e.m. dagarna. och då är solen borta så att dessa barn kommer inte att få leka i
solen som är så viktig för barnen som är på förskolan.
3. Likadant ni kommer ta bort all morgonsol för de som har sina uteplatser längs med cykelbanan på Koristgatan 22 - 26.
4. Har ni täkt på att ni kommer att förminska utsikten för väldigt många som redan bor
här. Ta låghuset på Statistgatan 8 som kommer att få det nya huset bara ca: 15 m-20 meter
från sina fönster. Koristgatans höghus 22–26 de 5 första våningarna kommer inte att se något annat än det nya huset. (2)
5. När vi flyttade ut hit, det var långt ut från centrum. Vi valde att bosätta oss här för att
det skulle vara bilfritt samt ett väldigt grönt och öppet område. Detta sätter ni stopp för nu.
6. Logistik till och från förskolan kunde ni över huvudet taget inte redovisa. Ni antog att Pplatserna på Koristgatan skulle ni ta över efter att de har varit Brf. Lindebor-g p-platser i
över 40 år. Jag undrar om det är så kommunen jobbar idag. Ni sa vidare att där skulle göras
en p-plats för lastbilarna som skall lämna varor och hämta soporna på Koristgatan och ni
visade att den skulle kunna ligga på gaveln av höghuset 22–26. Vår fråga är då hur tror ni
att t. ex. ambulans, brandbilar eller övriga transporter skall komma runt här. Nä tyvärr så
kommer allas dessa transporter fortfarande göras genom att de köra in på Lindeborgsstigen
cykel/gångbanan längs med höghuset på Koristgatan, de kommer som vanligt att stå här
brumma som de alltid har gjort. Därför borde kommunen byta ut alla fönster på Koristgatan 22 :26 till fönster som inte släpper in ljud. (3)
7. P-plats för de anställda. Ni påstod att kommunen endast var ansvarig att tillhandahålla
0,2 p-plats till de anställda. Men det var inga problem här för här kunde de anställda använda Brf. Lindeborgs gästparkering. I dagens läge finns det inte många gästparkeringar att
tillgå och skall då era medarbetare ta dessa i anspråk så blir där inga över till våra gäster.
Våra gäster kommer inte enbart på kvällstid utan här bor många pensionärer som får gäster
dagtid var skall då dessa parkera när era anställda har ockuperat hela gästparkeringen. Här
måste ni vara väldigt tydliga att de inte får stå på Brf. Lindeborgs gästparkering med sina
bilar. (4)
8. Kommunen pratar så vitt och brett om att de är så miljömedvetna och att alla skall tänka
på miljön. Hur ser ni på att det kommer ungefär mellan 50–100 fler personbilar som skall
hämta och lämna barn varje morgon och varje eftermiddag ytterligare, för det är redan kaos
som det är när det ska hämtas och lämnas. Här skall kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för att se hur belastningen blir på allas miljö. (5)
9. Nä ni måste göra ett helt nytänkande när ni skall gå in i befintlig byggnation och göra så
stora förändringar.
10. Ni fick förslag på att lägga det på andra sidan Koloniområdet Stolpalösa längs med
Hövdingevägen. Här finns idag ett stort grönområde som inte sköts av kommunen Det är
området som är innanför den blå linjen.
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Här kan man bygga en av Skånes bästa
förskola. Tänk på att barnen kan få en
egen skogslekplats här finns mycket träd
redan, plus en vanlig lekplats samt fågelskådartorn för här finns en del vatten
som där finns mycket fågel i. Här kan
man säkert göra mycket mer än vad vi
kan se angående de friytor som finns,
genom att utnyttja bef. träd och vatten
som finns idag. Logistiken till detta område borde vara enkelt att fixa till för
alla som skall hit. P-platser, all varuleverans och sophämtning inget som stör
andra. Ni kommer även att kunna ha
kvar den bef. förskolan på Statisten
1.(6)
11. Går inte detta att utföra utan ni måste stå kvar på ert utbyggnadsförslag på Statisten 1.
Så måste ni även här tänka om, lägga huset så långt norrut som möjligt. Vi frågade varför ni
inte kunde lägga det här, ni svarade att här finns ledningar som måste flyttas. Är detta ett så
stort hinder att inte detta går att göra, visst kostar detta lite men i dagens läge flyttas det
enormt mycket ledningar i Malmö och har alltid gjorts i alla tider. Det positiva att lägga
byggnaden här är att det inte kommer att skugga någon och inte skymma någons utsikt och
där kommer vara sol på era lekytor hela dagen. Det kommer också se mindre ut för det den
ytan ligger lägre än den yta som ni föreslog från början.
12. Logistiken hit är en enkel lösning också. Man förlänger Lindeborgsgatan fram till förskolan, p-platser finns redan borta vid fotbollsplanen som de anställda kan utnyttja. Vid
lämnande och hämtande av barn kan föräldrarna hålla längs med Lindeborgsgatan. (7)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Av planbestämmelserna i plankartan hörandes till samrådshandlingarna framgick att ”Tekniska anläggningar för lokal energiförsörjning, såsom solceller, får uppföras fristående på tak
och överskrida den högsta totalhöjden.” Totalhöjden var i plankartan angiven till högst 16, 0
meter. Höjdbestämmelserna har sedan samrådet justerats så att högsta nockhöjd är 12,0 meter.
Nockhöjd reglerar högsta höjden på byggnadens takkonstruktion – tekniska installationer för
förnybar energi får finnas utöver detta.
2. Se samlade kommentarer, rubriken ”Bebyggelsens placering och höjd”.
3. Se samlade kommentarer, rubriken ”Angöring, leveranser och sopbil” och ”Räddningsvägar”.
4. Se samlade kommentarer, rubriken ”Transporter av och parkering för personal och besökare”.
5. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras om detaljplanen kan antas leda till en betydande miljöpåverkan, exempelvis genom intrång på värdefulla kultur- eller naturmiljöer, genom
farliga utsläpp som innebär en risk för människors hälsa osv. En MKB ska i vissa fall också
göras om detaljplanen tillåter vissa utpekade verksamheter såsom industri och hamn. Den aktuella detaljplanen är inte av den sort som det behöver upprättas en miljökonsekvensbeskrivning
för. Konsekvenserna för hälsa och miljö beskrivs dock i avsnittet Konsekvenser i planbeskrivningen.
6. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Bebyggelsens placering och höjd” respektive ”Alternativ
placering av förskolan”.
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7. Se samlade kommentarer, rubrikerna ”Bebyggelsens placering och höjd” respektive ”Alternativ
placering av förskolan”.

Samlade kommentarer

Varför utöka denna förskola
Förskoleplaneringen utgår från att såväl hela stadens som dess olika delar ska kunna försörjas med förskoleplatser på lång sikt. Långsiktigheten innebär också att förskoleplaneringen inte kan baseras på behovet
av förskoleplatser hos den målgrupp som för närvarande är bosatt inom ett visst område. Detta eftersom
sammansättningen av människor i ett område kan förändras över tid.
För att möta behovet av förskoleplatser i Malmö och stadens olika delområden planerar kommunen dels för
helt nya förskolor, dels för komplettering av befintliga förskolor där det finns plats, dels för nybyggnation av
förskolor som ersätter äldre förskolor på samma tomter som dessa stått. När äldre förskolorna rivs för att
ge plats för nya utökas också, om möjligt, antalet förskoleplatser. Den nu aktuella detaljplanen är ett exempel på när en ny förskola planeras som ersättning för en äldre.
Planområdet har fungerat som förskoletomt under lång tid och har i såväl arbetet med äldre, gällande detaljplan som i arbetet med den nu aktuella planen bedömts lämplig för förskoleverksamhet. Kommunen anser alltså att det finns motiv till och rimlighet i att planlägga för förskoleverksamhet på Statisten 1. För att
i viss mån tillmötesgå de synpunkter på planförslaget som framförts har förslaget dock justerats och tillåter
nu en något mindre förskola än tidigare.
Alternativ placering av förskolan
Även om en ny förskola byggs på Statisten 1, för ett större antal barn än den befintliga, kan det inte uteslutas att det i framtiden även byggs en eller flera förskolor även på andra platser i närområdet, exempelvis
norr om Fosieborgsstigen. Att ta parkmark i anspråk för annan användning måste dock övervägas noggrant eftersom det också finns ett stort värde i att bevara befintliga grönområden, i synnerhet då staden förtätas.
Vad gäller förslaget att placera förskolebyggnaden i tomtens norra del har detta diskuterats inom ramen för
planarbetet men bedömts som en sämre lösning. Med en placering av bebyggelsen i norr skulle del av gångoch cykelvägen Fosieborgsstigen behöva göras om till gata för att lösa tillgängligheten för leveranser och angöring för färdtjänst, rörelsehindrade osv. Detta skulle innebära att fler motorfordon rör sig i parkmiljön
kring Fosieborgsstigen, som nu är fredad från trafik.
Placering av förskolan vid Stolpalösa skulle innebära att mark som är utpekad som park i översiktsplanen och finns med i kommunens naturvårdsplan skulle tas i anspråk. En förskola i detta läge skulle ligga
nära ett industriområde och ligga betydligt sämre till i förhållande till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar
och i viss mån gator.
Bebyggelsens placering och höjd
För att tillmötesgå synpunkterna gällande förskolebebyggelsens höjd och omfattning har planförslagets justerats så att byggnadens höjd blir lägre och den måste också delvis placeras längre från fastighetsgränserna i
öster och väster. Omfattningen av förskoleverksamheten/antalet förskoleplatser regleras inte i detaljplanen,
men kan antas minska något med det nya planförslaget med en byggnad i två plan. Om stadens ambition
om 30 m2 friyta per barn ska kunna uppnås bedöms förskolan kunna rymma ca 130 platser. Om en
mindre friyta, ner till 25 m2, kan accepteras kan förskolan rymma ca 150 platser.
Planhandlingar har ändrats så att byggnadens höjd regleras till högst 12,0 meter i nockhöjd (takkonstruktionens högsta punkt). Tidigare var högsta höjd reglerad till 16,0 meter i totalhöjd (totalhöjden omfattar även skorstenar och liknande uppstickande delar). Antalet våningar har minskats från tre med en indragen fjärde teknikvåning till två med en indragen tredje teknikvåning, där indraget har förtydligats till
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minst 1,5 meter. För att förtydliga att det rör sig om en byggnad i huvudsakligen två våningar har teknikvåningens area också begränsats till 30 % av huvudbyggnadens takarea. Skrivelsen om att tekniska anläggningar för lokal energiförsörjning får överskrida totalhöjden har utgått när höjdbestämmelsen ändrats
till nockhöjd, eftersom dessa tekniska anläggningar får finnas utöver nockhöjden även utan ett förtydligande
av detta i detaljplanen. Vidare har bestämmelsen om att frontespis får finnas längs delar av fasaden utgått.
Gällande bebyggelsens placering föreslås huvudbyggnaden även fortsättningsvis vara koncentrerad till fastighetens södra del. Placeringen har dock justerats för att göra avståndet till kringliggande fastigheter i öster
och väster större vilket också gör att förutsättningarna för att bevara befintliga träd blir bättre. Detta har
skett med en kompletterande korsmarkszon (mark som endast får bebyggas med komplementbyggnader) i
fastighetens västra del, samt med en zon med prickmark (mark där inte byggnad får uppföras) i fastighetens östra del.
Sammantaget anses den föreslagna bebyggelsen kunna fungera väl tillsammans med kringliggande bebyggelse
vad gäller höjd, skuggpåverkan etc. Skuggpåverkan begränsas för övrigt av bebyggelsens placering i förhållande till sol och väderstreck.
För att förtydliga den möjliga bebyggelsens förhållande till kringliggande bebyggelse och dess skuggpåverkan
har två exempel på hur byggrätten skulle kunna nyttjas tagits fram tillsammans med tillhörande solstudie.
Materialet har inarbetats i planbeskrivningen.
Arbetsmiljö, utrymning
Bebyggelse i flera plan finns redan för förskolor i Malmö och bedöms inte utgöra ett hinder för att en god
förskolemiljö ska kunna skapas.
I bygglovet hanteras frågan kring brand och utrymning. Arbetsgivaren/verksamhetsansvarig ansvarar för
arbetsmiljöfrågan.
Ianspråktagande av del av Statisten 2
Den mark tillhörande fastigheten Statisten 2 som i samrådet föreslogs tas i anspråk för förskoleändamål
har utgått ur planområdet.
Friyta - lek
Stadsbyggnadsnämnden godkände i augusti 2016 riktlinjerna ”Friytor vid förskolor och skolor”. I riktlinjerna påtalas att ambitionen är 30 m2 friyta/barn, men att även friyta inom spannet 25–30 m2 kan prövas.
Eftersom det sedan samrådet inte bedömts lämpligt och inte finnas lagstöd för att reglera friytan i detaljplan
har denna bestämmelse utgått. Friytans storlek kommer istället att bevakas i bygglovsskedet. Då kommer
även en bedömning göras kring huruvida friytan 30 m2 friyta/barn ska uppnås, eller om en mindre friyta
kan accepteras med hänsyn framför allt till närheten till Fosieborgsparken.
Ljudmiljö
För buller från bland annat vägar och järnväg finns det nationellt antagna riktvärden som inte får överskridas vid nya bostäder. För denna sorts buller har Malmö stad också riktvärden som inte får överskridas
inom en viss andel av en förskolas friytor. Eftersom det finns riktvärden för ovanstående typer av buller är
det också buller av denna art som tas upp i de beskrivningar av och eventuella utredningar som görs kring
buller i detaljplanearbetet.
Ljud från barn på förskolor omfattas inte av de vägledningar kring buller som Naturvårdsverket har tagit
fram eller av förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande. Stadsbyggnadskontoret anser inte att ljud
från barn ska bedömas på samma sätt som buller från industri eller trafik och bedömer inte heller att det
finns något prejudicerande rättsfall som visar detta. Ljud från förskolor bör tålas i hög utsträckning eftersom förekomsten av förskolor är oundvikligt och ortsvanligt, en naturlig del av staden. Förskolor måste
få ta plats i staden för att bidra till en långsiktig, hållbar utveckling där barn kan ha nära till sin förskola
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och där de får vara utomhus och leka och röra på sig. I detaljplanearbetet har det därmed inte gjorts någon
bullerutredning som hanterar hur barnens ljus påverkar kringboende. Detta utesluter inte att man vid placering och utformning av bebyggelse och förskolegård verkar för att begränsa ljudspridningen inom förskoletomten och mot kringliggande bebyggelse. Önskan om att begränsa spridningen av ljud måste dock vägas
mot andra frågor såsom tillgänglighet för transporter, byggnadens placering i förhållande till annan bebyggelse osv.
Angöring, leveranser, sopfordon
En utökning av antalet förskoleplatser innebär inte en ökning av antalet leveranstillfällen – däremot blir
mängden varor etc som levereras vid varje tillfälle större.
Detaljplanen föreskriver att huvudbyggnaden ska placeras i fastighetens sydöstra del och att angöring för
kök och avfallshantering avses placeras så att hantering kan ske från Koristgatan. Leveransfordon kan
stanna i den norra delen av Koristgatan, utan att hindra framkomligheten för bilar och räddningsfordon.
Detta särskilt som vändslingan är enkelriktad. Leveranser kan sedan dras den sista biten in till förskolan.
När byggnaden, dess kök och sophantering placeras i fastighetens södra del, nära Koristgatan, minskar risken för att leveransfordon och sopbilar kör upp på gång- och cykelbanor. Detta innebär alltså en förbättring av dagens situation.
Utöver den reglering av hanteringen av leveranser och sophämtning som detaljplanen råder över finns också
möjlighet att i kommande upphandlingar av tjänsterna tydliggöra och reglera att hanteringen ska ske i Koristgatan.
Transporter av och parkering för personal och besökare
Utökningen av antalet förskoleplatser från 100 till ca 130–150 innebär en ökning med ca 30-50 % (inte
300-400 % som nämndes i ett yttrande). Antalet trafikrörelser som personal och hämtande och lämnande
föräldrar genererar kan antas öka i motsvarande grad. Detta är inte mer än att det bedöms kunna hanteras inom det befintliga gatunätet.
Parkeringsbehovet för en förskola med 160 barn på Statisten 1 beräknades inför samrådet till 18 platser.
Beräkningen utfördes med stöd av den politiskt antagna parkeringsnormen för Malmö. Med den sänkning
av antalet förskoleplatser som nu föreslås sjunker behovet av bilparkeringsplatser något, till mellan 15 och
17 platser. Bilparkeringsbehovet kan sänkas ytterligare om verksamheten arbetar med mobility management åtgärder, som uppmuntrar såväl anställda som dem som ska hämta och lämna barn att välja bort
bilen och gå eller cykla istället. Det kan exempelvis handla om tillgång till dusch på förskolan, extra god
tillgång till väderskyddade cykelparkeringar, möjlighet att ladda elcykel osv. Denna sorts beteendeförändrande åtgärder är helt i linje med Malmö stads politiskt antagna Trafik- och mobilitetsplan. I denna anges
att kommunen ska verka för en utveckling mot ett mer hållbart resande, med en minde andel biltransporter.
Oavsett om behovet av bilparkeringsplatser sänks med mobility management-åtgärder eller inte kan parkeringsbehovet tillgodoses i närområdet, i första hand på parkeringen i Koristgatans vändslinga. Parkeringen
ligger på en kommunalt ägd fastighet och används för närvarande av BRF Lindeborg genom ett skriftligt
avtal som löper ut 2022 och därefter förlängs med ett år/halvår i taget. Avsikten är att den aktuella parkeringen ska regleras så att parkeringsplatserna kan utnyttjas av andra under de tider på dygnet då de inte
behövs för förskoleverksamheten.
Räddningsvägar
Lindeborgsstigen och passagen mellan förskolefastigheten och Statisten 2 utgör räddningsvägar. Framkomligheten på räddningsvägar bedöms inte påverkas av planförslaget. Framkomligheten för räddningstjänsten
bevakas i bygglovsskedet.
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Kapitel 4 - Sammanfattning av ändringar efter samrådet
Med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet samt vidare bearbetning
inom stadsbyggnadskontoret har följande ändringar har gjorts i planhandlingarna:
Plankarta

Planområdesgränsen har dragits in i öster för att inte omfatta del av Statisten 2.
Användningsbestämmelsen S1 – förskola har ändrats till den mer allmänna bestämmelsen S
– Skola.
Högsta utnyttjandegrad (BYA) har ändrats från 900 till 1200 m2.
Högsta totalhöjd 16,0 meter har ändrats till högsta nockhöjd 12,0 meter. Text om att tekniska anläggningar för förnybar energi mm får överskrida totalhöjden har utgått, eftersom
dessa inte omfattas av bestämmelsen om nockhöjd.
Den västra delen har kompletterats med en zon av plusmark (mark som endast får bebygggas med komplementbyggnader).
Prickmarksbestämmelsen har kompletterats; skärmtak får finnas inom område för prickmark. Prickmarken har utökats i öster och norr.
Bestämmelsen om placering har ändrats till att byggnaden ska placeras i fastighetens södra
del, istället för i dess sydöstra del.
Högsta antal våningar har sänkts till två våningar, med möjlighet till en tredje teknikvåning.
Teknikvåningens ska vara indragen minst 1,5 meter från fasadliv och dess utbredning har
begränsats till högst 30 % av huvudbyggnadens takyta, för att förtydliga att det rör sig om
en mindre, indragen våning. Bestämmelse om att frontespis får uppföras i begränsad omfattning har utgått.
Bestämmelsen om minsta friyta har utgått, eftersom det inte bedömts lämpligt att reglera i
detaljplan.
En bestämmelse om högsta hårdgörningsgrad för den obebyggda marken har lagts till, med
en bestämmelse om marklov för åtgärder som förändrar markens genomsläpplighet.
Den generella bestämmelsen om marklov för fällning av träd med ett visst stamomfång har
ersatt av en bestämmelse (n1) kring fällningsförbud för specifikt utpekade träd och en
marklovsbestämmelse kopplat till denna n1-bestämmelse.
De administrativa bestämmelserna har kompletterats med krav på att markförorening ska
vara avhjälpt innan startbesked ges.
Planbeskrivning

Planbeskrivningen har under relevanta rubriken justerats gällande ovanstående förändringar
i plankartan. Därutöver har i huvudsak följande justeringar gjort:
Planbeskrivningen har anpassats efter ny mall.
Beskrivningarna av antalet barn som beräknas kunna rymmas inom förskolan har justerats
från 160 till ca 130–150.
Perspektiv och solstudier för några exempel på byggnadsvolymer har lagts till.
Text om befintlig vegetation och resonemang kring bevarande och fällning av befintliga
träd har lagts till.
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Text om riktlinjerna ”Friytor vid förskolor och skolor” och omfattningen av friytan har justerats. Skrivelsen kring att lekvärdesfaktorn förutom i bygglov även granskas vid ansökan
om tillstånd att bedriva verksamhet har tagits bort.
Information om att området är trafikseparerat har lagts till och text om att del av befintlig
gångväg ska vinklas om i nordöst har förtydligats.
Text om tänkt parkeringslösning, även för parkering för rörelsehindrade, har förtydligats/lagts till.
Text om angöring har förtydligats angående att angöring för kök och avfallshantering ska
ske i fastighetens södra del och gällande angöring för färdtjänst, taxi mm. Meningen om
backande rörelser har tagits bort.
Genomförandeavsnittet har justerats och kompletterats gällande att brandvatten, befintliga
räddningsvägar samt gällande arbete kring befintliga ledningar och kontakt med ledningsägare.
Text om skyfall har förtydligats med beräkningar och resonemang kring höjdsättning och
vattenvolymer som fördröjs inom området.
Information om och resultatet av utförd miljöteknisk markundersökning har lagts till.
Avsnittet ”Underlag till planarbetet” har reviderats gällande skriften Friytor vid förskolor och
skolor, samt kompletterats med information angående underlag om trafik; Trafik- och mobilitetsplanen för Malmö.

Stadsbyggnadskontoret
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