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Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen STK-2018-270
KN-2018-731
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har ställt en motion angående att trygga framtiden för Museispårvägen.
Stadskontoret har skickat motionen till kulturnämnden, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att motionen anses besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsunderlag





Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen, STK-2018-270
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen
Tjänsteskrivelse

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2018-02-26
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2018-05-07
Kulturnämndens arbetsutskott 2018-05-14
Kulturnämnden 2018-05-24
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

Magnus Olsson (SD) har ställt en motion angående att trygga framtiden för Museispårvägen.
Stadskontoret har skickat motionen till kulturnämnden, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden för yttrande senast 1 juni 2018.
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I Malmö Museers samlingar finns 9 spårvagnar från olika tidsepoker:
1 hästspårvagn på Teknikens & Sjöfartens hus i utställningen Muskler och Motorer
1 motorvagn, koltåget, Centralmagasinet
1 släpvagn, koltåget, Centralmagasinet
1 motorvagn i Centralmagasinet. Dåligt skick.
1 motorvagn i Bulltoftahangaren. Utlån till Malmö Stads Spårvägars förening. Under renovering.
1 motorvagn, Bulltoftahangaren eller Teknikens & Sjöfartens hus gård. Utlån till Malmö Stads
Spårvägars förening. I trafik.
1 motorvagn i Bulltoftahangaren eller Teknikens & Sjöfartens hus gård. Utlån till Malmö Stads
Spårvägars förening. I trafik.
1 motorvagn i Malmköping. Utlån till Stockholm spårvägar. I trafik på Djurgårdslinjen men nu
under renovering.
1 släpvagn i Malmköping. Utlån till Stockholm spårvägar. I trafik på Djurgårdslinjen men nu
avställd.
Vintertid förvaras vagnarna i en hangar på Bulltofta-området och underhålls genom Malmö
Stads Spårvägar Museiförening (MSS). Vissa av spårvagnarna går under sommartid i trafik på
museiområdet. Det är även föreningen som kör trafiken under sommaren.
Under sommarsäsongen förvaras spårvagnarna tillfälligt på museiområdet men inför vintern och
för verkstadsunderhåll transporteras vagnarna till vinterförvaring i Bulltofta.
P g a att staden växer och att det pågår byggarbeten i Bulltoftaområdet kommer spårvagnarna på
sikt inte kunna transporteras mellan hangaren och museiområdet, något som är känt för
kulturförvaltningen och Malmö Museer sedan tidigare.
Under 2017 och 2018 har det pågått arbete för att försöka finna en bra lösning för förvaring av
spårvagnarna. Utredningsarbetet är inte avslutat än men under arbetets gång har det diskuterats
olika lösningar och alternativa lokaler.
Ansvariga

Linda Johansson, Tf kulturdirektör

