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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden: 2021-06-24
Ärendenummer: SBN 2017-733 Detaljplan för Limhamn 155:355 i Bunkeflostrand.

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:355 Bunkeflostrand som
möjliggör ca 1000 nya bostäder varav ca 80 småhus. I ärendet yrkades på återremiss i syfte
att endast möjliggöra för småhus med en lägre exploateringsgard. Då detta yrkande ej vann
gehör reserverade vi oss i ärendet.
Malmö har sedan en längre tid mycket tack vare gällande Ebo lagstiftning också en stor
andel invånare som uppbär försörjningsstöd vilket också får konsekvenser på
bostadsmarknaden där staden behöver sänka kostnader för boende, dels genom att bygga
billigt men även få fram bostäder. Malmö har hamnat i en spiral där invånare utan inkomst
sätts i lägenheter som man inte har råd att behålla om man skulle få ett arbete, vilket gör att
man hamnar i en inlåsnings problematik.
Staden har sedan länge haft en förtätnings iver för att få fram det antal lägenheter som
staden har i underskott vilket har gjorts på bekostnad av de människor som sedan tidigare
bor i dessa områden och det är deras boendemiljö vi vill lyfta fram. Man pratar endast om de
värden man får i de nya bostäderna men inget om de följder som de ger och i Malmö är
följderna i dag, sämre boendemiljö för de som redan bor i områdena, då merparten av de
som flyttar till nyproduktionen är resurssvaga skapar de också andra sociala problem som
stadens alla övriga partier vägrar att prata om. Vi anser att vi behöver rädda det som räddas
kan och kommer att verka för att så få delar av Malmö som möjligt blir ansatta av styrets
skadliga politik.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.
För Sverigedemokraterna Malmö
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