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Grundskoleförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Elin Strömberg
Utredningssekreterare
elin.stromberg@malmo.se

Granskning av förslag till detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i
Hyllie i Malmö (Dp 5592)
GRF-2019-29404
Sammanfattning

Planprogrammet gällande Bunkeflo 6:8 m.fl. innebär att en ny stadsdelspark anläggs i Hyllie.
Planprogrammet redovisar en nära och grön stad, där trygghet och miljö sätts i fokus.
Parken är tänkt att innehålla många olika funktioner. Främsta syftet är en mötesplats för boende
i närområdet, men även för hela Malmö.
Grundskoleförvaltningen välkomnar parkmiljöer i nära anslutning till grundskolor och ser det
som särskilt positivt med en ny stadsdelspark i närheten till Hyllievångskolan. Parkens
anläggande bjuder in till samnyttjande, främjar fysisk aktivitet och kan ses som en pedagogisk
resurs.
Det är särskilt positivt att elever i grundskoleåldern getts möjligheten att delta vid planeringen av
den nya stadsdelssparken. Grundskoleförvaltningen välkomnar förslaget i planen om att barn
och unga även fortsättningsvis kan involveras vid planeringen av framtida offentliga miljöer.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till stadsbyggnadskontoret.
Beslutsunderlag
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Dp 5592 Planbeskrivning granskning
Dp 5592 Plankarta granskning
Dp 5592 Samrådsredogörelse
Dp 5592 Underrättelse om granskning
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191206 Granskning av förslag till detaljplan för del av
fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Malmö (Dp 5592)
SBN 191017 §273a SD reservation
SBN 191017 §273b SD reservation
SBN 191017 §273c M reservation
SBN 191017 §273d C särskilt yttrande
Förslag till yttrande GRNAU 191206 Granskning av förslag till detaljplan för del av

2 (3)
fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Malmö (Dp 5592)
Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-12-06
Grundskolenämnden 2019-12-17
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Ärendet

Planprogrammet gällande Bunkeflo 6:8 m.fl. innebär att en ny stadsdelspark anläggs i Hyllie.
Planprogrammet redovisar en nära och grön stad, där trygghet och miljö sätts i fokus.
Parken är tänkt att innehålla många olika funktioner. Främsta syftet är en mötesplats för boende
i närområdet, men även för hela Malmö.
Grundskolenämnden har under hösten 2018 yttrat sig gällande samråd av förslag till detaljplan
för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö. Därefter har det tillkommit en
beställning av högstadium i Hyllie från grundskoleförvaltningen. Då grundskoleförvaltningen ser
ett ökat behov av högstadieplatser i Hyllieområdet har en ny högstadieskola beställts att stå klar
höstterminen 2024. Detta kommer innebära ett ökat antal elever i Hyllieområdet som kommer
röra sig under och efter verksamhetstid.
Grundskoleförvaltningen välkomnar parkmiljöer i nära anslutning till grundskolor och ser det
som särskilt positivt med en ny stadsdelspark i närheten till Hyllievångskolan. Parkens
anläggande bjuder in till samnyttjande, främjar fysisk aktivitet och kan ses som en pedagogisk
resurs. Hyllie stadsdelspark kommer ge Malmöborna möjlighet till aktiviteter och rekreation.
Parken kommer vara indelad i olika områden för att tillgodose flera målgruppers önskemål. Det
berörda området angränsar till samhällsservice då bl. a. en grundskola och två förskolor finns
nybyggda och fler är planerade i närområdet. Det är särskilt positivt att elever i grundskoleåldern
getts möjligheten att delta vid planeringen av den nya stadsdelssparken.
Grundskoleförvaltningen ser flera fördelar med samnyttjande av stadsdelsparken då dessa ytor
kan användas som en pedagogisk resurs, ytorna kan leda till ökad delaktighet både innan och
efter skoltid. Vidare uppmuntrar parkens innehåll till lek och rörelse vilket bidrar till en ökad
inlärningsförmåga och förbättrade motoriska färdigheter.
Genom att sänka hastigheten runt/inom parken ökar tryggheten för elever som vistas där och
kan leda till mindre buller vid parker och skolor i närliggande område.
Sammanfattningsvis ställer sig grundskoleförvaltningen positiv till anläggandet av en ny
stadsdelspark och till ett samnyttjande av Malmös gröna miljöer. Grundskoleförvaltningen
välkomnar förslaget i planen om att barn och unga även fortsättningsvis kan involveras vid
planeringen av framtida offentliga miljöer.
Ansvariga

Nedim Buric Enhetschef
Helen Nyman Ekonomichef
Anders Malmquist Förvaltningschef
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