Bilaga § 273c

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: 16. Bunkeflo 6:8 Hyllie och Hyllie boulevard
Vi ställer oss positiva till att Malmös invånare får en helt ny stor park med en sträckning från Pildammsvägen
till Almviksvägen kantad av en i planen pampig stadshuvudgata, Hyllie boulevard.
Parkmiljön kommer att rikta sig till alla Malmöbor och kommer tillhöra "kulturaxeln" för vardag och fest. Parken kommer ha ett antal olika aktiviteter enligt planen från lokal odling till caféverksamheter. I parkens hjärta
finns fler funktioner som illustreras med aktiviteter för barnfamiljer.
Om dessa fina tankar och illustrationen ska kunna infrias, krävs tillgänglighet och trygghet.
I planbeskrivningen gör antagande att barnfamiljer som besöker parken kommer resande på cykel eller med
kollektivtrafik, och endast i begränsad form av bilburna barnfamiljer. Bilburna hänvisas i planen till ett parkeringshus norr om Hyllevångskolan som med största sannolikhet nyttjas av boende i området. Gatuparkering
norr om parken är idag begränsat till max 1 timme.
Tillgänglighet
Vi ser idag att Malmös största park, Pildammsparken, nyttjas under sommarhalvåret med barnfamiljer som har
grillar, solstolar, leksaker vilket också belyses i planen för Hyllie, där familjer kan flytta ut ”vardagsrummet” i
parken. De barnfamiljerna som besöker Pildammsparken idag, ser parken som lättillgänglig, då många av familjerna är bilburna och kan ta med ”utrustning” och kan parkera på närliggande gator runt och i parken.
Trygghet
Människor finner trygghet i att det finns andra människor som rör sig i området och runt en parkmiljö. I planen
tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard som har en sträckning längs hela parkområden, trots att utrymme finns för trygga parkering längs gatan.
Vi ser att parken endast kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför reserverar oss mot
detaljplanen utformning och ser en återremiss avseende stadsgatan Hyllie boulevard.
För att godkänna planen ser Moderaterna:
• Att det bereds och planeras för bilparkering längs Hyllie Boulevard eller utomhus parkering nära parken för tillgänglighet för barnfamiljer och besökande av parkens kulturaktiviteter.
• Att utreda undanträngningseffekter från kollektivtrafik på Hyllie boulevard.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande om återremiss, lämnar vi här en reservation.
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