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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utställningsförslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn.
Arbetsmarknad och socialnämnden har getts möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till samhällsplaneringen genom att tillföra perspektiv utifrån
sociala erfarenheter. Nämnden ser överlag positivt på utställningsförslaget och de sociala perspektiv som lyfts.
Det är välkommet att planen avser att skapa en blandad stadsdel och har en tydlig inriktning på
arbetsmarknadsfrågor. Förvaltningen vill dock tillägga att hyresnivåer har en central roll i att skapa en blandad
stadsdel och att planens ambitionsnivå i detta avseende kan förstärkas.
Yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser överlag positivt på utställningsförslaget. Genom att erbjuda ett
varierat bostadsbyggande avser översiktsplanen skapa förutsättningar för att grupper med olika
socioekonomisk bakgrund bosätter sig i området. Nämnden anser att intentionerna är goda men menar att
om detta ska bli verklighet så krävs det att hyrorna i nyproduktion hamnar på rimliga nivåer. Även om
hyresnivåer inte direkt kan påverkas i en översiktsplan så kan ambitionsnivån i detta avseende tydliggöras.
Kommunen kan, genom att använda den kommunala marken strategiskt och kreativt, påverka vad som byggs.
Nämnden menar att planen kan främja framväxten av nya boendelösningar som kan hantera demografiska
förändringar eller förändrade levnadssätt. Traditionellt planerar man bostäder för ensamstående, par och
barnfamiljer. Men möjligheten finns att planera för bostäder som har möjlighet att växa och krympa utefter
förändrade behov. Tillika skapa boendemiljöer som även erbjuder social samvaro, integration och etablering.
Ett inspirerande exempel på innovativa boendelösningar är Helsingborgshems sällskapsboende SällBo.
Boendet har integration i fokus där personer väljer att bo lite mindre och dela lite mer. Drygt hälften av
lägenheterna kommer hyras ut till seniorer (70+) och resterande till unga vuxna mellan 18 och 25 år,
däribland personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.
Arbetsmarknads- och socialnämnden välkomnar planens tydliga inriktning på arbetsmarknadsfrågor och
framtida samverkansmöjligheter kring sociala klausuler. Vidare menar nämnden att ett lokalt näringsliv även
kan främja tryggheten i området genom en ökad rörelse av människor.
Planområdets storlek gör att ställningstaganden som görs idag kan behöva omprövas i takt med att området
byggs ut. Arbetsmarknads- och socialnämnden ser med fördel att sociala konsekvensbedömningar görs vid
omprövningar.
Barnperspektivet ska, enligt förslaget, vara en viktig del i planeringen av Södra Kirseberg och Östervärn.
Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att bostäders utformning och närmiljö är centrala för att skapa
förutsättningar för aktiv lek och samhörighet med andra barn och vuxna. Att allt som finns mellan husen ses
som viktiga för att skapa trygga och trivsamma miljöer. För att säkerhetsställa att de sociala perspektiven, så
som trygghet och tillit, genomsyrar planeringen så ska stadsbyggnadskontoret vid uppstarten av nya
detaljplaner studera behovet av en social konsekvensbedömning. Nämnden är positiva till arbetssättet men
anser att samma övervägande bör gälla utifrån barnkonsekvensanalyser. Den 1 januari 2020 blir FNs
konvention om barnets rättigheter till svensk lag vilket innebär att det ställs högre krav på barnperspektivet och
barnets rättigheter i all kommunal verksamhet. Nämnden menar att det därför finns goda underlag för att ge
barnperspektivet en central roll i det kommande planarbetet.
Arbetsmarknad- och socialnämnden ställer sig positiv till att utställningsförslaget lyfter
medskapandeprocesser som en del av planstrategin. Nämnden anser att det är viktigt att
medskapandeprocesser utformas på ett sätt så att olika målgrupper, näringsliv och civilsamhälle har möjlighet
att delta. Det är därför välkommet att planen beskriver att deltagande av Malmöbor med olika behov och
intressen ska inkluderas i planeringsprocessen.
Arbetsmarknad- och socialnämnden ser positivt på att aktivt delta i de kommande planprocesserna och
tillsammans med andra verkar för att förverkliga översiktsplanens intentioner om att skapa en av Malmös
mest trivsamma stadsdelar.

Fritidsnämnden
Sammanfattning
Fritidsnämnden är överlag positiv till utställningsförslaget, men saknar beskrivningar av målkonflikter vid
utbyggnaden av området, och framför ett antal synpunkter avseende planeringen av bland annat fritidsgårdar,
sporthall och fotbollsplan.
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Yttrande
Fritidsnämnden är överlag positiv till utställningsförslaget, dess fokus på framkomlighet för gång- och
cykeltrafik, samt aktivitetsstråk, parkområden och en stadsplanering som uppmuntrar till fysisk aktivitet.
Nämnden saknar dock beskrivningar av målkonflikter vid utbyggnaden av området, och hur prioriteringar
mellan olika intressen kan komma att behövas.
I samrådet skrev exempelvis Jernhusen, som äger stora delar av marken i området, att det är en god ambition
att erbjuda bostäder till priser som många kan efterfråga, men att de ser en stor och uppenbar risk i att
stadsbyggnadsambitionerna i förslaget omöjliggör detta om förslaget inte nyanseras kostnadsmässigt.
Stadsbyggnadskontoret svarade att planförslaget lyfter fram vikten av att åstadkomma bostäder med olika
upplåtelseformer, storlekar och hustyper, men att översiktsplanen inte kan säkerställa att detta uppnås, utan
att planförslaget visar på en tydlig viljeinriktning. Fritidsnämnden undrar om verkställandet av planerna på
aktivitetsstråk, parkområden och odlingsområden kan komma att styras av för vem bostäderna i området
byggs. Nämnden undrar också vad effekten kan tänkas bli av att Malmö stad kommer ha svårt att styra
utbyggnadsordning och utbyggnadstakt till följd av kommunens begränsade markinnehav i området.
Fritidsnämnden har följande synpunkter med utgångspunkt i nämndens verksamheter:
•

I förslaget nämns det, efter en synpunkt från tekniska nämnden i samrådet, att grundskolornas
lokaler och delar av skolgårdarna ska kunna användas för andra ändamål när skolverksamheten inte
pågår, till exempel som fritidsgårdar. Det är inte säkert att utbyggnaden kommer att medföra något
behov av en ny fritidsgård i området. Men även om det gör det, eller om det finns anledning att
flytta Kirsebergs fritidsgård, så är fritidsnämndens hållning att fritidsgårdar helst inte ska ha
verksamhet i direkt anslutning till en skola. En eventuell fritidsgård kan dock med fördel ligga i
direkt anslutning till den planerade sporthallen.

•

Social bakgrund och kön påverkar i stor utsträckning hur unga är aktiva på sin fritid. Det offentligt
subventionerade fritids- och kulturutbudet i Malmö nyttjas i lägre utsträckning av tjejer än av killar, i
lägre utsträckning av unga i lägre socioekonomiska grupper än av unga i högre socioekonomiska
grupper och i lägre utsträckning av unga med utländsk bakgrund än av unga med svensk bakgrund.
Sociala uppehållsytor som inbjuder till häng i anslutning till idrottsytor kan fungera barriärbrytande
för dem som inte från början känner sig hemma i idrotts- och föreningslivet. Ytor för umgänge kan
stärka den organiserade idrottens konkurrenskraft, bidra till ökad fysisk aktivitet och förbättra ungas
hälsa och skolresultat. Därför är det bra om det i anslutning till de planerade idrottshallarna
(sporthall och gymnastikhall) kan finnas plats för en eventuell fritidsgård, men också andra lokaler
för olika typer av fritids- och kulturaktiviteter och umgänge.

•

Fritidsnämnden har inga synpunkter på att fotbollsplanen flyttas inom området, men en fullstor
fotbollsplan (med nytt underlag) kommer även fortsättningsvis behövas inom planområdet. I
förhållande till antalet barn och unga är det redan idag ont om fotbollsplaner i stadsområde Norr.
Utbyggnaden i aktuellt planområde och förtätningen av Sege Park kommer ytterligare öka behovet.
Parkområden för rekreation och fysisk aktivitet kan inte fungera som ersättning för en fullstor
bollplan. I anslutning till en fotbollsplan krävs också parkeringsplatser och en byggnad för
omklädningsrum, förråd, garage, personallokaler och parkering. Underlaget på den nya
fotbollsplanen bör vara ett annat än grus för att underlätta ett flexibelt användande. Det kan vara en
fördel att lägga skola och fotbollsplan intill varandra för att underlätta ett samnyttjande av
fotbollsplanen.

•

Det är viktigt att det i den fortsatta planeringen tas hänsyn till att platser för fritidsaktiviteter inte ska
ligga avsides. Platserna ska vara lättillgängliga för alla och vägen dit måste kännas trygg.

•

Kirsebergs ishall ligger i planområdet. Den kommer med största sannolikhet antingen behöva
renoveras eller rivas och byggas om inom en överskådlig framtid (5-10 år). Det bästa för
verksamheterna i ishallen vore om den kunde flyttas till en plats som är mer lättillgänglig för bilar,
bussar och större transporter (någonstans utanför aktuellt planområde, men möjligtvis i norra/östra
Malmö). Ishallar är en specialinriktad typ av anläggning som inte kan vara jämt fördelade över
staden på det sättet som till exempel sporthallar och fotbollsplaner kan. Malmöbor förväntas ta sig
lite längre sträckor för att komma till en ishall, och de behöver därför inte vara placerade i stadens
mest tätbebyggda områden.

•

Också tillfällig användning av tomma lokaler medför kostnader när lokalerna behöver anpassas för
att uppfylla brandsäkerhetskrav eller grundläggande krav på tillgänglighet. Nämndens erfarenhet är
att det i slutändan ofta blir för dyrt för ideella föreningar. Det kan vara bra att ha det i åtanke vid
planeringen för temporär användning av mark och lokaler under utbyggnadsprocessen.

•

Fritidsnämnden vill också passa på att uppmärksamma att det redan idag finns ett kommersiellt
drivet Padelcenter på området som lockar besökare från andra delar av staden.
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RESERVATION

Anders Olin (SD) och Ola Johansson (SD), med instämmande av Robert Nilsson (SD) och Patrick Angelin
(SD), lämnade en reservation.
Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att uppföra en multisportarena där Kockums Fritid ses som en
stor förebild.
Kirsebergs ishall kommer med största sannolikhet antingen behöva renoveras eller rivas och byggas om inom
överskådlig framtid (5-10år). Malmö Stad är i stort behov av simyta för att kunna erbjuda simundervisning åt
stadens växande befolkning. Planerade skolor är i behov av sporthallar för att bedriva idrottsundervisning.
Istället för att planera och uppföra separata anläggningar kan man samla detta under samma tak i en
multisportarena.
I en multisportarena kan man även utnyttja värmen från ishallen till att värma upp vattnet i simhallen vilket är
mycket positivt både för ekonomin och miljön. Om man även satsar på fritidsgård i anslutning till byggnaden
får man just de sociala uppehållsytor i närheten till idrott som kan fungera barriärbrytande för dem som inte
redan känner sig hemma i idrotts- och föreningsliv.
Med gymverksamhet, uthyrning av tex badmintonbanor, istid mm får man inte bara inkomster till
anläggningen. Man får också en knutpunkt där mycket människor kommer röra sig både dagtid och kvällstid
vilket skulle vara positivt för den upplevda tryggheten. Att kunna samla många idrotter och aktiviteter under
ett tak har också fördelen att bokningssystem blir centraliserat, mer användarvänligt och kan inbjuda till mer
motion och idrott.
Då vårt förslag till yttrande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
RESERVATION

Tony Rahm (M) och Elisabet Landerup (M), med instämmande av Danica Srnic (M) och Rebecka Los (M),
lämnade en reservation.
Vi moderater tyckte sverigedemokraternas yrkande var väl formulerat. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp
om området och det ser vi positivt på. Däremot är vi skeptiska till formuleringen om att det ska startas en
fritidsgård här innan vi har gjort en djupare analys på detta område. Vi är mot att kommunen ska driva fler
gym och annan verksamhet som riktar sig till vuxna. Därför skickar vi i in denna reservation med de
förtydligandena.

Funktionsstödsnämnden
Yttrande
Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till utställningsförslaget gällande översiktsplan för södra Kirseberg
och Östervärn, men vill framföra vissa synpunkter.
Utställningsförslaget omfattar områden med olika karaktär och där det finns stor potential att bygga bort
barriärer, både mellan områdena och till den centrala staden. När området är utbyggt beräknas det kunna
rymma cirka 5000 nya bostäder och 4000 nya arbetsplatser. Gällande bostadsbyggande framgår att cirka 200
nya LSS-bostäder planeras inom området. Funktionsstödsnämnden anser att det är positivt att behovet av
LSS-bostäder tydligt lyfts i planen. Det är nödvändigt med en fortsatt utbyggnad av LSS-boenden för att möta
det behov och den kö som finns i nuläget. Behovet av LSS-bostäder kommer att öka till följd av att
befolkningen i Malmö ökar. I förslaget lyfts att LSS-bostäderna ska vara integrerade med övrig bebyggelse.
Detta är positivt men samtidigt ser nämnden ett allt större behov av boendeformer i lugnare,
stimulianpassade miljöer, ett behov som inte alltid är lätt att tillgodose i den täta staden. Det är därför viktigt
att planeringen av boende tar hänsyn till även detta perspektiv.
I utställningsförslaget framhålls att ett av huvudmålen är att integrera planområdets olika delar med
omgivningen och att detta ska ske bland annat genom att minska biltrafik och järnvägens barriäreffekter. I
planen lyfts vikten av att stadsmiljön är trygg, inkluderande, jämlik och barnvänlig. Funktionsstödsnämnden
anser att vikten av att stadsmiljön även är fysiskt tillgänglig bör lyftas i större utsträckning. Fysisk
tillgänglighet och framkomlighet är centralt i en tät stad och planen bör därför i ett större avseende beskriva
hur området kan utvecklas så att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att röra sig på egen hand
och med kollektiva färdmedel samt hur offentlig service och mötesplatser ska utformas så att de blir
tillgängliga för alla.
SÄRSKILT YTTRANDE

Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD), med instämmande av Jane Olin (SD) och Jeanette
Persson (SD), lämnade ett särskilt yttrande.
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Vi Sverigedemokrater instämmer i att vår stad behöver fler bostäder. Att i en utbyggd stadsdel få totalt 5000
bostäder, 200 LSS-bostäder samt 4000 nya arbetsplatser betyder många människor i rörelse under dygnets alla
timmar. Detta innebär att behovet av en fungerande infrastruktur i området är absolut nödvändig.
LSS-bostäderna ska integreras med övrig bebyggelse. Många människor betyder också ökad önskan om
framkomlighet. Det går inte att bygga en klämd stadsdel. Det går inte att tro att inga/få bilar ska komma
fram. Eftersom LSS-boende personer kan behöva specialfordon, barnfamiljer behöver sin transport och
många andra också behöver transporter av olika slag, så måste det finnas plats även för dem. Utan en
fungerande biltrafik blir allt detta bara en dröm och aldrig verklighet.
Den ”täta gröna staden” kommer att framstå som ”den klämda mossbelagda staden.” Socialdemokraterna
och de kappvändande Liberalerna står för detta. Vi, Sverigedemokrater står för en öppen, välkomnande stad
som också är effektiv för alla trafikanter och trafikslag.
Planen för södra Kirseberg och Östervärn är nödvändig men alla måste kunna röra sig, både inom som till
och från området.
Vi Sverigedemokrater vill belysa att koloniområdet som finns måste få en plats. Gröna lungor i stadsmiljön är
synnerligen önskvärda. En lösning och en plats för detta koloniområde är särskilt viktigt.

Förskolenämnden
Sammanfattning
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen
för Malmö och avser bland annat att möjliggöra en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel med ett
effektivt markutnyttjande, samt tydliga kopplingar till närliggande områden genom att överbrygga tåg- och
biltrafikens barriärverkan. Östervärns tågstation utgör en drivmotor för områdets utveckling och kulturarvet
från Järnvägsverkstäderna lägger grunden för områdets identitet. Inom området föreslås ny bebyggelse för
4500-5000 bostäder, 3000-4000 nya arbetsplatser samt upp till cirka 800 nya förskoleplatser fördelat på 6
förskolor.
Förskolenämnden ställer sig generellt positiv till den väl genomarbetade översiktsplanen och uppskattar att
samhällsservicens vikt i området betonas. Vidare delar förskolenämnden den behovsbild som planen
presenterar, och bedömer att 800 nya förskoleplatser kan täcka det framtida platsbehovet i området.
Förskolenämnden ser dock bekymrat på lokaliseringen för de förskolor som planeras i nära anslutning till
Simrishamnsbanan, och ser det som väsentligt att bullersituationen för dessa utreds särskilt.
Yttrande
Förskolenämnden ställer sig generellt positiv till översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Planen är
väl genomarbetad och välstrukturerad, och belyser vikten av samhällsservice som en del av en hållbar
stadsutveckling i området.
Planen avser att brygga över befintliga barriärer både inom planområdet och mellan planområdet och centrala
Malmö genom ett effektivt markutnyttjande samt möjliggörandet av en nära, tät, grön och funktionsblandad
stadsdel. Förskolenämnden ser positivt på föreslagna åtgärder för att överbrygga befintliga barriärer i
området, och uppskattar vidare ambitionen att stärka områdets identitet genom samspelet av gammal och ny
bebyggelse.
Samhällsservice
Förskolenämnden uppskattar att samhällsservice som en viktig del i en hållbar stadsutveckling lyfts i planen,
och delar synen på närhet till servicefunktioner som en viktig jämlikhetsfråga för alla. Det är även positivt att
utrymme för samhällsservicen ska säkerställas i ett tidigt skede och att behoven ska tillgodoses i den takt som
de uppstår.
Vidare delar förskolenämnden den behovsbild som presenteras. Inom området föreslås cirka 800
förskoleplatser fördelat på 6 förskolor om 120-160 förskoleplatser. Det planerade antalet platser bedöms
kunna täcka det behov som skapas i och med den planerade nybyggnationen av cirka 4500-5000 bostäder i
området. Det är även positivt att planen anger att utbyggnaden av förskolor i området om möjligt även ska
avhjälpa bristsituationer i närliggande områden. Enligt nuvarande prognos möter utbudet av förskoleplatser
inom den närmsta tioårsperioden upp det behov som finns i Kirseberg och Johanneslust. I centrala Malmö
råder dock en brist på förskoleplatser, och i den täta innerstaden finns det få möjligheter att bygga för det
behov som råder. Att det inom översiktsplanens geografi kan skapas utrymme för att avlasta det stora behov
av förskoleplatser som råder i centrum ses därför som mycket positivt.
Inriktningen för förskolornas storlek har uppdaterats sedan samrådsförslaget och föreslås nu rymma 120-160
förskoleplatser. Förskolenämnden eftersträvar större förskolor då förskolelokaler med ett högre platsantal
ökar förutsättningarna för att bedriva en kvalitativ förskoleverksamhet samt är mer kostnadseffektiva. Att
inriktningen för förskolornas storlek har uppdaterats sedan samrådsförslaget ses därför som positivt.
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Den fördjupade översiktsplanen avser att skapa en nära, tät och grön stadsdel med ett effektivt
markutnyttjande. Som ett led i detta föreslås förskolorna byggas i två till tre våningar och innovativa lösningar
ska prioriteras vad gäller förskolornas placering och dess uteytor. Det finns inom staden flera goda exempel
på kvalitativ förskoleverksamhet som bedrivs i lokaler med flera våningar och förskolenämnden ser positivt
på ambitionen om en nära, tät och grön stad. Förskolenämnden vill dock lyfta att möjligheten att skapa
kvalitativa och ändamålsenliga inomhus- och utomhusmiljöer för förskoleverksamheten måste prioriteras före
ambitionen att skapa innovativa lösningar och spännande utformningar av gårdarna, och efterfrågar ett aktivt
och medvetet förhållningssätt till de kvalitets- och kostnadsmässiga konsekvenser detaljplaners utformning
har.
Vad gäller föreslagna lokaliseringar för framtida förskolor ser förskolenämnden bekymrat på lokaliseringen
för de förskolor som planeras intill Simrishamnsbanan. Barn är en särskilt utsatt grupp vad gäller buller, och
det ställs högre krav på bullernivåer vid förskoleverksamhet. Den bullerproblematik som kan komma att
uppstå i och med trafikering av Simrishamnsbanan behöver hanteras särskilt, och förskolenämnden ser en
omfattande bullerutredning i ett tidigt skede som väsentlig för de föreslagna förskolorna. Naturvårdsverkets
riktvärden för buller på skolgård från väg- och tågtrafik måste efterföljas, och bullernivån på förskolornas
friytor får inte överskrida 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximalnivå.
Vidare ser förskolenämnden gärna lokaliseringar nära parker och grönska. Lokaliseringar nära park- och
grönområden främjar möjligheten till samnyttjande av ytor där förskoleverksamheten kan nyttja närliggande
grönska samtidigt som boende kan nyttja delar av förskolegården utanför verksamhetstid. Förskolenämnden
ser att det genom medvetna lokaliseringar i anslutning till park och grönska skapas möjlighet för flexibla och
verksamhetsanpassade mått vad gäller storlek på förskolors friytor, som ett led i skapandet av en nära, tät och
grön stadsdel med ett effektivt marknyttjande. Flexibla mått på friytor kan även innebära flera
verksamhetsmässiga fördelar och möjliggör mer kostnadseffektiva lokaler. Domen i mark- och
miljööverdomstolen, 2018-06-20, visar på att ett visst antal kvadratmeter per barn inte är avgörande.
Förskolenämnden bedömer att en flexibilitet vad gäller mått på friytor inte behöver äventyra utemiljöns
pedagogiska kvalitet och möjlighet att arbeta enligt läroplanen.
Förskolenämnden ser det även som viktigt att förskolorna placeras i lägen med god tillgänglighet samt trygga
och säkra trafikmiljöer som planeras ur ett barnperspektiv, och önskar att barns och vårdnadshavares
möjligheter att ta sig till förskola till fots, med cykel, och med kollektivtrafik säkerställs. I detta ses positivt på
den fördjupade översiktsplanens förslag.
Avslutningsvis ser förskolenämnden mycket positivt på att ett barnperspektiv genomsyrar förslaget till
översiktsplan och att utgångsvärdet för stadsrummet är att det ska vara tryggt, inkluderande, jämlikt och
barnvänligt. Barnperspektivet ska utgöra en viktig del i den fortsatta planeringen av området och utvecklingen
ska genomföras i dialog med boende så att mäns, kvinnors, äldres, ungdomars och barns synpunkter beaktas.
Förskolenämnden uppmuntrar delaktighetsarbetet i den fortsatta planeringen av Södra Kirseberg och
Östervärn, och ser att en aktiv tillämpning av barnperspektivet tillsammans med dialog och samverkan med
barn är väsentligt för att ge förutsättningar för trygga, inkluderande och jämlika stadsrum.
RESERVATION

Joel Nordström (V), med instämmande av Ana Maria Stuparich (V), lämnade en reservation.
Nämnden skulle i detta ärende anta ett yttrande om den föreslagna översiktsplanen för södra Kirseberg och
Östervärn.
Dokumentet innehåller på sidan tre ett avsnitt om att den styrande minoriteten vill tumma på reglerna för
barnens friytor för att kunna tränga in fler barn på mindre ytor. De nu gällande reglerna är tillräckligt flexibla
med friytornas storlek och att tumma på dem ännu mer hade inte varit bra för barnen i Malmö. Stadens
förskolor har även redan idag stora barngrupper och detta skulle innebära en förvärring av problemet.
Därför föreslog Vänsterpartiet att på sida 3, sist i andra stycket lägga till: Detta i enlighet med
Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för friytor.
Då de andra partierna inte prioriterar barnens utrymme i staden röstade de nej till vårt förslag som därför föll.
Av ovan framlagda skäl avger vi härmed denna reservation.
SÄRSKILT YTTRANDE

Stefana Hoti (MP), med instämmande av Surra Al Sakban (MP), lämnade ett särskilt yttrande.
Miljöpartiet vill lyfta vikten av att Malmö stads riktlinjer för friytor ska följas vid planering. Malmö stads
riktlinjer för friytor är framtagna utifrån forskning, erfarenheter och gällande lagstiftning genom PBL,
Boverkets allmänna råd BFS 2015:1 FRI 1 och Boverkets vägledning 2015 ”Gör plats för barn och unga! -En
vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolan och förskolans utemiljö” och är
överenskomna att följas i kommunfullmäktige.
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Malmö stads riktlinje medger redan idag en viss flexibilitet just med hänsyn till att förtätning ska vara möjlig
samtidigt som vi inte inskränker på barns rätt till utveckling, lärande och lek.
Det nuvarande styret målar upp en bild av att det är nödvändigt att införa ”ökad flexibilitet” det vill säga
avvikelser från riktlinjerna för att få ihop planeringen. Miljöpartiet menar istället att det handlar politiska
prioriteringar för vad som ska lämna plats i stadsrummet för barns utveckling, lärande, lek och rekreation.
Miljöpartiet är därför tydliga med att den så kallade flexibiliteten inte ska vara på barnens bekostnad.
Om det i enskilda fall görs bedömning att det inte är möjligt att uppnå den överenskomna friytan ska en
utredning först visa att alla andra möjligheter har uttömts och barn prioriterats tydligt över exempelvis
biltrafik. En sådan utredning ska också kompletterats med en gedigen barnkonsekvensanalys i enlighet med
kommunfullmäktiges utvecklingsplan för arbete med barnets rättigheter. Analysen ska komma fram till vad
som bedöms vara barnets bästa på kort och lång sikt. Är det då fortfarande inte möjligt att leva upp till
riktlinjen och barnets bästa, ska det då tydligt framgå vad som har fått företräde i
planeringen/resursfördelningen och vilka kompensatoriska åtgärder föreslås.
Det är viktigt att komma ihåg att riktlinjerna vilar på forskning om barns behov och utveckling men det är
också en rättighetsfråga om hur resurser fördelas och inte minst en arbetsmiljöfråga för både barn och
pedagoger där friytan är en förutsättning för att bedriva ändamålsenlig verksamhet.

Grundskolenämnden
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt ett utställningsförslag till Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn för yttrande. Utställningsförslaget är en fördjupning av den kommuntäckande
översiktsplanen för Malmö. Förslaget beskriver hur stadsdelarna inom planområdet ska knytas samman men
även Södra Kirseberg och Östervärn ska växa ihop med den centrala staden. Nya länkar så som Östervärn
station ska bidra till att skapa nya kopplingar mellan staden och bryta fysiska barriärer.
Grundskolenämnden yttrade sig i samrådsskedet i maj 2015 och angav bland annat att nämnden ställde sig
positiv till förslagen i den fördjupade översiktsplanen och välkomnade de infrastrukturåtgärder som bättre
förtätar och sammanlänkar staden. Grundskolenämnden angav vidare att tillgången på skolplatser i
planområdet var relativt god men att det skulle krävas fler skolplatser när området var fullt utbyggd enligt
plan.
Grundskolenämnden noterar sammanfattningsvis att inga större förändringar skett sedan samrådsskedet men
vill på nytt betona vikten av att planera för grundskolor intill parkmiljöer och andra gröna miljöer likt de
strategier och inriktningar som finns för ett annat stadsutvecklingsprogram, FÖP Nyhamnen. Sammantaget
ställer sig grundskolenämnden positivt till förslaget och välkomnar infrastrukturåtgärder som bättre förtätar
och sammanlänkar staden. Grundskolenämnden vill dock betona vikten av att tidigt ange utbyggnadsordning,
gestalta skolor primärt utifrån funktionskrav och placera skolor i bullerfria och gröna miljöer.
Yttrande
Inledande synpunkter
Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt ett utställningsförslag till Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn för yttrande. Utställningsförslaget är en fördjupning av den kommuntäckande
översiktsplanen för Malmö. Förslaget beskriver hur stadsdelarna inom planområdet ska knytas samman men
även Södra Kirseberg och Östervärn ska växa ihop med den centrala staden. Nya länkar så som Östervärn
station ska bidra till att skapa nya kopplingar mellan staden och bryta fysiska barriärer.
Grundskolenämnden yttrade sig i samrådsskedet i maj 2015 och angav bland annat att nämnden ställde sig
positiv till förslagen i den fördjupade översiktsplanen och välkomnade de infrastrukturåtgärder som bättre
förtätar och sammanlänkar staden. Grundskolenämnden angav vidare att tillgången på skolplatser i
planområdet var relativt god men att det skulle krävas fler skolplatser när området var fullt utbyggd enligt
plan.
I samrådsskedet angav stadsbyggnadskontoret att området skulle fullt utbyggd innebära cirka 4 200 nya
bostäder. Denna bedömning är i föreliggande utställningsförslaget förändrat till 4500–5000 nya bostäder.
Samhällsservice
Den planerade bostadsutbyggnaden bedöms resultera i ett prognosticerat behov om att tillskapa 1 300
grundskoleplatser för att möta planområdets behov. Mot bakgrund av detta är plats utpekad för två
grundskolor, den första i anslutning till Kirsebergs befintliga bebyggelse och med tillhörande sporthall. Den
andra föreläggs längre österut och intill en fotbollsplan. Grundskolenämnden är positiv till placeringen av den
första skolan då skolplatserna kan bli aktuella även för elever som finns i Kirsebergs befintliga bebyggelse
men ställer sig avvisande till inriktningen om att placera den andra grundskola närmast järnvägsspåret. Detta
särskilt med anledning av det buller som kan alstras av tåg- och vägtrafiken intill.
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Trots att dessa skolor är angivna som den första och den andra råder det stora osäkerheter vilken som kan bli
aktuell först. Grundskolenämnden noterar att man i förslaget (s.44) anger att utbyggnadsordningen och
utbyggnadstakten är svår att styra eftersom kommunens markinnehav är begränsat i området.
Grundskolenämnden menar därför att fortsatt aktiv dialog med grundskoleförvaltningen i planeringsarbetet
vidare är angeläget för att säkerställa att utbyggnaden av samhällsservicen sker i takt med som behovet
utvecklar sig. Detta särskilt med anledning av att de två föreslagna grundskoleetableringarna är lokaliserade på
mark som inte ägs av kommunen.
För grundskoleutbyggnaden är det vidare särskilt angeläget att planera utbyggnaden och möta upp behovet av
skolplatser i takt som behovet uppstår för att därigenom minimera risken att stå med ett ineffektivt
utnyttjande av lokaler. Det är därför inte helt oproblematiskt att etablera en grundskola innan utbyggnaden är
klar, dvs för tidigt och heller inte helt oproblematiskt att etablera grundskola försent i relation till
färdigställande av bostäderna. Detta eftersom en grundskola kan bidra till områdets attraktionskraft. Detta
behov av tajming är nära sammankopplad till möjligheter och kostnader för utbyggnaden av samhällsservice.
En väsentlig planeringsinriktning med inverkan på stadens investeringar och kommande kostnader är den om
att skolbyggnaderna skall gestaltas som centrala funktioner i området. Detta krav återfanns i samrådsskedet
men då även kopplat till att skolorna skulle gestaltas så att de smälter samman med övrig bebyggelse. Det
sistnämnda återfinns inte i föreliggande utställningsförslag och grundskolenämnden välkomnar detta.
Grundskolenämnden är dock fortsatt försiktigt positiv till inriktningen om att utforma grundskolorna som
centrala funktioner under förutsättning att lokalernas funktionalitet prioriteras framför exceptionella
gestaltningsambitioner. Grundskolenämnden har således inget att invända om dessa gestaltningskrav kan
uppfyllas inom normal produktionskostnad.
Sammanfattning
Sammantaget ställer sig grundskolenämnden positivt till förslaget och välkomnar infrastrukturåtgärder som
bättre förtätar och sammanlänkar staden. Grundskolenämnden vill dock betona vikten av att tidigt ange
utbyggnadsordning, gestalta skolor primärt utifrån funktionskrav och placera skolor i bullerfria och gröna
miljöer.
SÄRSKILT YTTRANDE

Ulf Blomström (SD) och Nichodemus Nilsson (SD), med instämmande av Oliver Limachi (SD), lämnade ett
särskilt yttrande.
Vi har full förståelse för att det finns ett stort behov av skolor i Malmö i takt med att staden växer och
förtätas. Vi är dock inte bekväma i detta fallet med att skolorna blir väldigt stora och friytan såklart påverkas
negativt av detta. Vi ser hellre flera mindre skolenheter både för elevernas skull men även för personalens.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Sammanfattning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är i huvudsak positiv till utställningsförslag för Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn. Målen i översiktsplanen ligger i linje med målen för äldres boende identifierade i Strategi
för äldres boende (STK-2017-1246). Planeringsriktlinjer i översiktsplanen präglas av gröna ytor, blandad
bebyggelse som premierar fotgängare och cyklister samt närhet till samhällsservice. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden är i stor utsträckning positiv till översiktsplanen, men önskar att målgruppen äldre lyfts
ytterligare och att planeringen för att täcka behovet av alternativa boendeformer exempelvis trygghetsboende
och särskilt boende för målgruppen konkretiseras.
Yttrande
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att utställningsförslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn är väl genomtänkt och att inkomna synpunkter från samrådet gällande förvaltningens målgrupper i
huvudsak har beaktats.
Nämnden ser positivt på ambitionen att väva in Malmökommissionens rekommendationer i arbetet med att
förtäta och bygga ihop området med den övriga staden. I översiktsplanen vävs mer traditionell stadsplanering
ihop med värden som social hållbarhet, tillit och trygghet. Då andelen äldre på sikt ökar i Malmö är det viktigt
att staden planeras med hänsyn till deras behov. Nämnden vill särskilt lyfta tillgänglighetsaspekten för äldre
personer och personer med funktionsnedsättning både utifrån fysik tillgänglighet och utifrån den upplevda
känslan av trygghet. En trygg och tillgänglig stadsmiljö skapar möjligheter för alla Malmöbor, oavsett kön och
ålder, att kunna använda stadens offentliga rum på jämlika villkor.
Nämnden ställer sig positiv till översiktsplanens mål och planeringsriktlinjer. Närhet till spontana
mötesplatser, servicefunktioner och kvalitativa utemiljöer förenklar livet och är särskilt viktigt för äldre som är
mer beroende av närmiljön. Äldre personers behov av en fungerande samhällsservice lyfts upp och diskuteras
i översiktsplanens konsekvensbeskrivning. Viktiga rörelsestråk ska kantas av funktioner som bidrar till ökat
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folkliv. På så sätt blir de trygga och utgör ett komplement till andra alternativ. Nämnden är positiv till förslag
som främjar trygga gatumiljöer exempelvis att vända entréer mot gatan och att förse parkeringshus med
aktivitet på bottenvåningen för att bidra till ökad trygghet och social uppsikt. Nämndens målgrupp i
synnerhet gynnas av en offentlig miljö som är trygg, inkluderande och jämlik såväl dagtid som nattid.
När planområdet är fullt utbyggt beräknas behovet av LSS-bostäder uppgå till cirka 200 stycken, ytterligare 1–
2 äldreboenden planeras, boenden för sociala ändamål, samt en vårdcentral. Det är av vikt att i
översiktsplanen ytterligare uppmärksamma den kommande utmaningen med att tillgodose Malmöbornas
behov av alternativa boendeformer för äldre exempelvis trygghetsboenden och särskilda boenden.
Behovet av alternativa boenden för äldre förväntas på sikt öka. Malmö stads befolkningsprognos 2018–2028
(STK-2018-306) visar att befolkningen ökar som mest i gymnasieåldrarna, grundskoleåldrarna och bland äldre
75–84 år. Särskilt boende för äldre, bestående av vårdboende, gruppboende för personer med
demenssjukdom, gruppboende för psykiskt funktionshinder och korttidsplatser ska inrättas för äldre som på
grund av ett stort omvårdnadsbehov inte kan bo kvar hemma. Utöver det kan alternativ som
trygghetsboenden och seniorboenden också bli aktuella. Det är bostäder som ställer särskilda krav gällande
tillgänglighet, personalutrymmen och angöring för färdtjänst. Behovet av lokaler för hemsjukvård,
rehabilitering och hemtjänst kommer också att öka i takt med att gruppen äldre ökar.
Att omvandla planområdet till blandad stadsbebyggelse medför ett kommunalt investeringsbehov som främst
kopplas till behovet av samhällsservice och beräknas till cirka 1,5 miljarder kronor. Det inkluderar två
grundskolor (cirka 500 miljoner kronor), sex förskolor (cirka 300 miljoner kronor), en sporthall (cirka 40
miljoner kronor), en fotbollsplan (cirka 8 miljoner kronor) och cirka 200 LSS-bostäder (cirka 600 miljoner
kronor). Framtida investeringsbehov kopplat till särskilda boendeformer för äldre saknas i redogörelsen trots
ett identifierat ökat behov under rubriken Sociala konsekvenser.
I översiktsplanen beräknas cirka 4 500–5 000 nya bostäder när det är fullt utbyggt. I planen framhålls att
förtätningen ska ske genom blandad bebyggelse, storlek och upplåtelseform. Nämnden ser positivt på att
planen erbjuder ett varierat bostadsutbud som möjliggör för olika boendegrupper att bosätta sig i området.
Något som även ligger i linje med mål i Strategi för äldres boende (STK-2017-1246): Ett varierat utbud av
boende för Malmös äldre befolkning som ger dem möjlighet till självständighet och trygghet. Vid
nybyggnation är det svårt att bygga bostäder med låg boendekostnad. Nämnden vill betona vikten av att
hantera denna utmaning på ett sätt som fortsatt möjliggör en tillgänglig bostadsmarknad.
Vad som bedöms som ett attraktivt boende är till stor del en subjektiv åsikt och äldre personer är en
heterogen grupp med skilda behov, bakgrund och önskemål. När äldre personer som fyllde 70 respektive 80
år 2017 själva fick definiera viktiga aspekter av sitt boende i rapporten Äldres boende 2017-nuläge och
önskemål (STK-2016-439-2) svarade över 80% att det var viktigt att bo nära service som mataffär, vårdcentral
och kollektivtrafik, att ha egen uteplats/balkong, låg boendekostnad samt att bo nära park eller naturområde.
I rapporten framkommer även att aktiviteter och gemenskap med grannar är viktigt för många men att egen
parkeringsplats är viktigare. Att närhet till service lyfts som prioriterat visar att många äldre tycker det är
viktigt att bibehålla självständighet i vardagen. Utöver stimulans med ökad tillgänglighet till kollektivtrafik vill
planen verka för att minska bilinnehavet genom att stimulera bilpooler för boende i området. Behovet av
egen parkeringsplats minskar med tillgänglighet och närhet men även med att olika ägandeformer av bilen
och mobilitetstjänster blir vanligare. Med tanke på att översiktsplanen anger en långsiktig inriktning för
kommunens utveckling finns det anledning att tro att kommande äldre generationer inte kommer att ha
samma behov av parkeringsplatser som de som är äldre idag.
I planen framgår att LSS-bostäder samt särskilda bostäder för äldre och socialt utsatta ska vara integrerade
med den övriga bebyggelsen. Nämnden ser positivt på ambitionen att inte särskilja boende i särskilda
boenden från det övriga bostadsbeståndet. I planen framgår att närhet till servicefunktioner såsom
vårdcentraler och annan offentlig service är av vikt vilket nämnden instämmer i. Det är även positivt att det
på ett tydligt sätt framgår att servicefunktioner ska vara tillgängliga och enkelt gå att nå med kollektivtrafik
eller gång och cykel. Närhet är också en viktig aspekt från ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
Planen fokuserar till stor del på järnvägstrafik och målsättningen är att öppna Östervärns station samt att
återuppta tågtrafik på Simrishamnsbanan. Planen lyfter särskilt att ett lugnt trafiktempo ska eftersträvas. Det
ska vara säkert och tryggt att ta sig till och från skolor och förskolor i gatuplan. Miljöerna vid hållplatserna ska
upplevas som trygga och gärna placeras i anslutning till handel och service. Fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik ska prioriteras vid utformningen av gatorna. I anslutning till service och handel ska möjligheter
till korttidsparkering studeras. Nämnden är positiv till förslagen i översiktsplanen som ger möjlighet till
rörlighet då det enkelt går att resa kollektivt både inom staden och i regionen men även med bil när det finns
behov av det.
Att förlägga servicefunktioner i anslutning till kollektivtrafiknoder och gång- och cykelstråk blir det lättare
och mer tillgängligt att besöka till exempelvis vårdcentral, livsmedelsbutik och fritidsaktiviteter. Folkhälsan i
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stort främjas av en stadsplanering som uppmuntrar till aktiv rörelse och spontana möten som kan motverka
ofrivillig ensamhet.
Nya mötesplatser ska skapa incitament för individer och grupper att ta plats i stadsrummet och mötas med
respekt. Platsernas utformning och innehåll ska planeras i en lyhörd process tillsammans med aktörer som är
intresserade av att utveckla och förvalta mötesplatser. I väntan på en omvandling av planområdet ska tillfällig
användning av såväl lokaler som mark välkomnas, exempelvis för fysisk aktivitet och kulturändamål. Vid
planering av mötesplatser och rekreationsområden ser nämnden det som viktigt att platserna planeras på ett
sätt så att de är anpassade för alla Malmöbor. Platserna behöver också vara säkra så att barn såväl som äldre
kan ta del av aktiviteter där. Nämnden vill uppmuntra till ett aktivt arbete för att inkludera den äldre
befolkningen i utformningen av dessa mötesplatser, exempelvis via samverkan med föreningar som företräder
målgruppen och deras intresseområden.
SÄRSKILT YTTRANDE

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C), med instämmande av
Torsten Elofsson (KD), lämnade ett särskilt yttrande.
Vi delar den uppfattning som framfördes av företrädare för Moderaterna och Centerpartiet i reservation i
kommunstyrelsen 2019-02-13, det vill säga att stadsbyggnadsnämnden borde ha kompletterar ärendet med ett
förslag där nuvarande koloniområde kan bevaras som en grön oas i området.
SÄRSKILT YTTRANDE

Birgitta Ehlin (V), med instämmande av Madeleine Håkansson, lämnade ett särskilt yttrande.
Vi anser att koloniområdet ska behållas.

Kulturnämnden
Sammanfattning
Kulturnämnden anser att kulturperspektivet ska genomsyra allt arbete med stadsutvecklingsfrågor.
Kultur är en av grundpelarna för hållbar stadsutveckling och i stadsplaneringen bör man ta hänsyn till
kulturens betydelse för både Malmöbor och för besökare i staden.
I Malmö stads översiktsplan beskrivs kulturen som kittet som håller samman samhällen.
Under kapitlet ”Kultur och delaktighet”, beskrivs vikten av att planera miljöer som stödjer människors möten
och interaktion. Strategierna till kapitlet belyser vikten av att implementera kulturen och ska vara vägledande
för stadens planeringsprocesser.
I det kommande utvecklingsarbetet i Södra Kirseberg och Östervärn finns det stora möjligheter för kulturen
att bidra i de förvaltningsgemensamma målen.
Yttrande
Kulturnämndens ståndpunkt är att Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn i huvudsak är bra,
stort sett är planförslaget väl genomarbetat och disponerat. Områdets kulturmiljövärden redovisas och
beaktas på ett acceptabelt sätt. Det är en generellt väl genomarbetad plan som där hänsyn tas till platsens
historia i skapandet av en ny platsidentitet genom att bevara och utveckla de kulturhistoriskt intressanta
byggnadernas arkitektoniska särdrag.
Kulturnämnden ser positivt på planen, vilken syftar till att bygga en blandad stadsmässig bebyggelse,
säkerställa planerade grönstråk samt tillskapa spännande och trygga miljöer för barns utevistelse. Dock saknas
ett förhållningssätt till kulturens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av området. Strategier för
sådana förhållningssätt finns beskrivna i Malmö Stads Översiktsplan och Kulturstrategi och handlingsplan.
Kulturnämnden menar att det borde finnas goda möjligheter till att genomföra en del av dessa strategier i det
fortsatta planarbetet.
Hållbarhet – planen eftersträvar stadens ambition att integrera FN:s hållbarhetsmål i det vidare arbetet, vilket
är bra. Det som bör påpekas är det kulturella perspektivet och kulturens positiva påverkan både på kort och
på lång sikt när det gäller hållbarhet.
Parker och aktivitetsstråk – När det gäller dessa planerade ytor talas det om gröna värden och möjligheter till
spontan fysisk aktivitet, vilket är positivt. Vad som saknas är att planen tar höjd för att möjliggöra kulturella
aktiviteter på dessa ytor som t.ex. sommarscen eller annan kulturverksamhet utomhus.
Samhällsservice – samlokalisering, det skall byggas två nya grundskolor i området. Frågan bör lyftas till
kulturförvaltningen om framtida behov av samlokalisering när det gäller både bibliotek, allaktivitetshus eller
annan kulturverksamhet. Kulturnämnden kommer generellt behöva undersöka och pröva hur verksamheterna
bäst ska möta invånarnas behov i ett längre perspektiv, detta är viktigt också utifrån Malmö stads CTC-arbete.
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Järnverksverkstäderna – särskilt intressant att uppmärksamma att redan i dag finns en rad KKN (Kultur och
kreativa näringar) -relaterade verksamheter etablerade i Järnvägsverk-städerna. Kostymuthyrning för film och
teater, scenografi för TV, film, foto och teater, ljudteknik för film, TV, konsert, mässor etc., ljus-och
kamerateknik, grafisk produktion och även film- och Tv-studio. Man kan se Järnverksverkstäderna som en
framtida nod för kultur och kreativa verksamheter.
Offentlig konst – i planen framgår att offentlig konst med varierande uttrycksformer skall ges möjlighet att ta
plats i gatumiljöer, parker och torg såväl som på privat mark, vilket är bra. Vad som skulle kunna testas i
området är att inspirera och göra konst tillgänglig för alla genom nya arbetssätt. Det kan t.ex. vara att arbeta
platsspecifikt tillsammans med invånarnas perspektiv och inspireras av metoderna i ”cultural planning”.

Miljönämnden
Sammanfattning
Den fördjupade översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn syftar bland annat till att skapa
möjligheter att knyta samman stadsdelarna, både med varandra och med den centrala staden, samtidigt som
en effektivare markanvändning uppnås i ett stationsnära läge. Förslaget till översiktsplan ger en bra grund för
den fortsatta planeringen. Bland annat ska en handlingsplan för att säkerställa befintliga och framtida
ekosystemtjänster utarbetas, en energistrategi för planområdet tas fram och urbana symbioser eftersträvas.
Miljönämnden ser att planen kan förbättras ytterligare bland annat genom att befintlig grönska och höga
naturvärden tas omhand samt att planeringsriktlinjer om buller och dagvatten justeras.
Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden har översänt utställningsförslag till översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
till bland annat miljönämnden för synpunkter. Svar önskas senast 31 maj 2019.
Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I
planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.
Den fördjupade översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn syftar bland annat till att skapa
möjligheter att knyta samman stadsdelarna, både med varandra och med den centrala staden, samtidigt som
en effektivare markanvändning uppnås i ett stationsnära läge.
Bakgrund
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn har tidigare varit på samråd (2015), då under namnet
Översiktsplan för del av Kirseberg. De synpunkter miljönämnden hade i samrådskedet har bemötts på ett
godtagbart sätt. Fyra år har dock gått sedan samrådet och under tiden har bland annat lagstiftning kring buller
förändrats och städers resiliens i samband med klimatförändringar uppmärksammats. Staden har också tagit
fram en skyfallsplan som stöd i stadsplaneringen.
Förvaltningens förslag till yttrande
Förslaget till översiktsplan ger en bra grund för den fortsatta planeringen. Bland annat ska en handlingsplan
för att säkerställa befintliga och framtida ekosystemtjänster utarbetas, en energistrategi för planområdet tas
fram och urbana symbioser eftersträvas. Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas
och arbetas in i det slutliga förslaget. Rubrikerna nedan följer ordningen i kapitlet Tematiska planeringsriktlinjer.
I de fall rubriker från Tematiska planeringsriktlinjer saknas har miljönämnden inga synpunkter att lämna. I
slutet på yttrandet lämnas också synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.
Grön stad och naturmiljö
Det är mycket positivt att en handlingsplan med fokus på ekosystemtjänster ska tas fram. Handlingsplanen
bör ha som ett av sina syften att tydliggöra hur hanteringen av ekosystemtjänster kan underlättas i
detaljplaneskedet. I handlingsplanen kan man även tydliggöra kopplingen till fler ekosystemtjänster, till
exempel reglerande tjänster som bidrar till bullerminskning, luftrening och dagvattenhantering, som nämns i
andra avsnitt i översiktsplanen. Det är också viktigt att ta hänsyn till ekosystemtjänster som kan påverkas både
negativt och positivt i det kringliggande området, såsom Sege Park, Beijers park, Risebergsbäcken och Segeå.
På Järnvägen 1:5 finns ett jätteträd av valnöt. Den typen av träd är ovanliga och mycket viktiga för den
biologiska mångfalden. Det är av allra största vikt att detta träd bevaras och det bör därför skyddas i
kommande detaljplanering. Vidare finns det inom planområdet unik ruderatmark som rymmer stor biologisk
mångfald och som kan vara viktig att bevara med rätt skötsel. Miljönämnden ser gärna att
planeringsriktlinjerna visar tydligare och mer ambitiösa strategier kring hur de biotoperna ska bevaras. Kan
man till exempel flytta ruderatmarkerna upp på taken, och göra gröna tak med ruderatkaraktär? Kan man
samla in fröerna och göra en fröbank, för att sedan kunna återskapa samma flora efter marksaneringen? Kan
man återskapa ett ruderatområde som blir en del av områdets identitet och som samtidigt bidrar till den
biologiska mångfalden?
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Resurseffektivt byggande och energihushållning
Miljönämnden välkomnar att en energistrategi ska tas fram för området och att energisamverkan mellan olika
byggnader ska eftersträvas. Nämnden ser möjligheter att definiera fler typer av urbana symbioser i en sådan
energistrategi. Avsnittet kan kompletteras med en planeringsriktlinje som anger att byggnaderna ska designas
så att taken har hög hållfasthet för att kunna belastas med vegetation. Om detta inte tas i beaktande redan vid
planering av byggandet, så finns det risk att vegetationsklädda tak inte kommer till stånd eftersom man inte
planerat för att byggnaderna ska kunna bära dem.
Dagvattenhantering
Fördröjning av dagvatten är av stor vikt då ytor hårdgörs, och för att skapa fler värden än minskning av
översvämning bör fördröjning ske med gröna lösningar. Planeringsriktlinjen om fördröjning av dagvatten bör
därför omfatta förslag att anlägga regnbäddar där det är lämpligt. Vidare kan sista meningen i samma
planeringsriktlinje, ”Gaturummen ska användas som flödesvägar”, kompletteras med texten ”…genom att
använda permeabel asfalt eller vattengenomsläppliga vägbeläggningar”.
Buller och luftföroreningar
Planeringsriktlinjen ”Även tekniska lösningar på byggnaders fasader kan vara lämpligt för att lösa
bullerproblematiken” bör utgå. En sådan formulering går emot trafikbullerförordningens intentioner om god
ljudmiljö i bostäder. Med en genomtänkt planering av byggnaders läge, utformning och planlösningar kan en
god ljudmiljö för bostäder uppnås utan ”tekniska lösningar” på byggnaders fasader.
Avfallshantering
Planeringsriktlinjerna anger att en kvartersnära återbrukscentral ska placeras i området. Miljönämnden ser
möjligheter att kunna reducera avfallet ytterligare genom att exempelvis upprätta system och platser för att
även byta, låna, hyra, gemensamt äga och reparera saker. Detta kan gärna beskrivas och uppmuntras i planen.
Risk, säkerhet och markföroreningar
Miljönämnden förutsätter att staden tar särskild hänsyn till transportleder för farligt gods enligt Länsstyrelsens
rekommendationer i Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, 2007.
Nyligen har konsultbolaget Bricon, i samband med stadsutvecklingen av Nyhamnenområdet, gjort en
fördjupad riskanalys över Malmö rangerbangård. Rapporten färdigställdes 14 mars 2019. Riskanalysen anger
riskhanteringsavstånd vid olika slags markanvändning och även om rapporten inte avser detta planområde
kan slutsatserna i rapporten ändå vara gällande för de delar av planområdet som ligger närmast
rangerbangården. I rapporten lyfts även en del förslag på åtgärder som potentiellt skulle kunna minska
riskhanteringsavstånden.
Miljökonsekvensbeskrivning
Dagvatten: Planområdet har till stora delar ett kombinerat avloppssystem för spill- och dagvatten.
Planförslaget innebär mer hårdgjord yta och det kommer eventuellt att krävas större fördröjningsytor ovan
mark för att inte skapa ännu större översvämningsproblematik än vad som redan finns i området.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör undersöka om det behöver byggas duplikatsystem, och/eller flera
fördröjningssystem än vad som står beskrivet i planen idag.
Dagens kartering över skyfall visar risker utefter hur området ser ut idag, men med mer hårdgjorda ytor
kommer situationen förvärras betydligt. Det bör framgå av beskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen
anger att parkytorna inom planområdet ytmässigt gott och väl bör räcka till för att omhänderta ett 20-årsregn.
Planen bör dock förhålla sig till Malmö stads skyfallsplan som har som mål att kunna hantera ett 100-års regn
med minimala skador.
Buller: Miljökonsekvensbeskrivningen saknar både beskrivning och bedömning av den nya/ökade trafiken i
närområdet till det planerade området, till exempel längs med Österhagsgatan (Kv Östergård och Hagstorp)
samt längs med hela Södra Bulltoftavägen. Trafikbullernivåerna längs med Södra Bulltoftavägen är i dagsläget
som mest 62-63 dBA ekvivalent ljudnivå vid närliggande fastigheters bostadsfasader. Med den ökade trafiken
som planläggningen skulle kunna medföra kan bullernivåerna öka ytterligare och kanske överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå. Det skulle i så fall innebära att åtgärder kan behöva utföras vid dessa fastigheter för att
minska bullernivåerna. Miljökonsekvensbeskrivningen bör därför kompletteras i det hänseendet. Det finns ett
tillstånd för järnvägstrafik längs med kontinentalbanan, med villkor kring bullerpåverkan på närliggande
bostäder. Miljökonsekvensbeskrivningen bör beskriva om kommande byggnation påverkar detta tillstånd.
Barnkonventionen
Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende genom att ärendet granskats med barnens
bästa i främsta rummet. I yttrandet betonar miljönämnden bland annat vikten av att naturvärden och
ekosystemtjänster värnas och stärks, vilket gynnar både nuvarande och kommande generationer.
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SÄRSKILT YTTRANDE

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M), med instämmande av Bill Jönsson (M) och John Stranne (C),
lämnade ett särskilt yttrande.
Redan när ärendet var uppe i kommunstyrelsen så reserverade vi oss, då vårt yrkande om en tilläggsattsats
med lydelsen ”Att Stadsbyggnadsnämnden anmodas att komplettera ärendet med ett förslag där nuvarande
koloniområde kan bevaras som en grön oas i området” föll. Vi är fortfarande av meningen att det hade varit
en stor förlust för områdets karaktär att ta bort koloniområdet.
Utöver att vi anser att koloniområdet bör skyddas, så anser vi att det är av stor vikt att man inte riskerar
framtida användning av Simrishamnsbanan genom att använda marken till annat under den tid som spåret
står orört. Vi bör slå vakt om Simrishamnsbanan då den spårbundna trafiken såväl bidrar till markens
attraktivitet som dess kommande miljöpåverkan.
Vi tycker att det är viktigt att stationsnära lägen bebyggs på ett sätt som är hållbart över tid, och blev därför
positiva över den konstruktiva lösningen av att lyfta upp befintlig ruderatmark på hustaken för att bevara den
biologiska mångfalden.
För att påtala vikten av de här faktorerna för områdets framtid nu när detaljplanen är ute på remiss så
inkommer vi med ett särskilt yttrande.
SÄRSKILT YTTRANDE

Tobias Petersson (V), med instämmande av Gunilla Ryd (V), lämnade ett särskilt yttrande.
Vänsterpartiet anser att det är av största vikt att planerna så att Södra Kirseberg och Östervärn blir en grön
stadsdel. Vi finner att det finns höga kulturella, sociala och biologiska värden som kan komma att få stryka på
foten om vi ej i ett tidigt stadium reserverar dessa områden som gröna.
Vi finner att planprocessen måste ta höjd för utbyggnad av Simrishamnsbanan, i nuvarande förslag planeras
banan fungera som en tillfällig grön/rekreationsyta men var står vi när tågen åter rullar?
Vänsterpartiet anser att planprocessen måste ta höjd i sin planering av grönyta inom området för att ej hamna
i grönunderskott då järnvägen åter tars i bruk.

Räddningstjänsten Syd
Riskhänsyn
Sammanfattande bedömning avseende risk
Räddningstjänsten Syd noterar att vårt tidigare yttrande inte till fullo beaktats. Det redovisade underlaget
gällande risk bedöms därför otillräckligt för att göra en bedömning om lämplig markanvändning. Tillgängligt
relevant underlag indikerar att risken är oacceptabelt hög i planområdet. Stadsbyggnadskontoret
rekommenderas därför ett av följande alternativ:
- Utreda riskerna för en nyanserad riskbild och därmed ett bättre beslutsunderlag.
- Verka för att rangerbangården flyttas till lämpligare plats, för att möjliggöra önskad framtida
stadsbyggnadsutveckling och förtätning.
- Begränsa markanvändning mellan bangården och lokstallarna till mindre känslig bebyggelse.
I slutändan är fysisk planering en avvägning mellan olika intressen. Det är kommunens förtroendevalda som
formellt har att väga risktagande mot samhällsutveckling och exploatering vid planläggning enligt plan- och
bygglagen. Om planförslaget antas i befintligt skick är det viktigt att beslutsfattarna är medvetna om att
beslutet, enligt Räddningstjänsten Syds bedömning, innebär en högre riskexponering än underlaget ger sken
av. Konsekvenserna av planförslaget jämfört med nollalternativet är därmed att antalet döda och allvarligt
skadade blir högre än vad Länsstyrelsens riktlinjer anger, även med hänsyn taget till beräknad sannolikhet och
risk. Särskilt bedöms känsliga grupper som barn, äldre och sjuka drabbas om en sådan olycka skulle inträffa.
Samrådsredogörelse och uppföljning av tidigare yttrande avseende risk
I Räddningstjänsten Syds yttrande över samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Kirseberg
framfördes synpunkter avseende riskhänsyn. Särskilt underströks vikten av att hänsyn tas till den kumulativa
effekten av riskbidrag från både järnvägstransporter med farlig gods och närheten till Malmö godsbangård.
Vidare noterades att Malmö stad fastställt uppmärksamhetsavstånd som kraftigt skiljer sig från Länsstyrelsens
publikation "Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen" (RIKTSAM).
Det framgår inte av utställningsförslaget eller av stadsbyggnadskontorets kommentar i samrådsredogörelsen
hur uppmärksamhetsavståndet på 80 meter leder till lämplig markanvändning med hänsyn till malmöbornas
hälsa och säkerhet. Hänsyn har inte heller tagits till de kumulativa effekterna från rangerbangården. Det går
därför inte utifrån det redovisade underlaget att bedöma om planförslaget är förenligt med lämplig
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markanvändning eller kan innebära bebyggelse som blir olämplig med hänsyn till människors hälsa, säkerhet
eller risken för olyckor enligt 2 kap. 4§ plan- och bygglagen.
Angående nya riskanalyser för rangerbangården sedan samrådsskedet
Gällande rangerbangården har Räddningstjänsten Syd tagit del av två olika riskanalyser sedan föregående
yttrande över FÖP Kirseberg. Den ena riskanalysen har tagits fram inom ramen för tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor, medan den andra har tagits fram med syftet att möjliggöra förtätning i rangerbangårdens
omedelbara närhet. Riskanalyserna ger diametralt motsatta resultat gällande förhållandet mellan bangården
och intilliggande bebyggelse. Den förstnämnda analysens resultat visar att bangårdens verksamhet innebär en
risk för dödsfall som överstiger acceptkriterierna redan för befintlig bebyggelse. Eftersom tillkommande
bebyggelse ger ökad samhällsrisk, måste särskild hänsyn tas i kommunens planering. I riskanalysen för
samhällsplanering dras diametralt motsatt slutsats genom att känslig bebyggelse kan placeras ca. 40 meter från
yttersta räl.
Angående grundläggande antaganden och acceptkriterier
Skillnaderna mellan riskanalysernas resultat beror på olika grundläggande antaganden och acceptkriterier.
Räddningstjänsten Syd motsätter sig förhållningssättet att tillämpa olika antaganden och bedömningskriterier
för acceptabel risk mellan PBL och lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt vår bedömning saknas stöd i
plan- och bygglagen för att högre risk skulle accepteras vid planläggning jämfört med tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor. Av Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken under fliken Acceptabel risk framgår att planer
bör utformas så att de kan genomföras utan risk för ingripande av olika tillsynsmyndigheter som, var och en
inom sin sektor, bevakar kraven på hälsoskydd och säkerhet. Inom PBL finns inga angivna riktvärden för
hälsa, säkerhet och risker för olyckor. Vid rättstillämpningen av PBL används därför ofta riktvärden och
gränsvärden med stöd i annan lagstiftning, till exempel utifrån krav som utgår från miljöbalken,
Sevesolagstiftningen, lagen om skydd mot olyckor eller från underlag utarbetade av någon myndighet med ett
specifikt sektorsansvar. (se även prop. 1985/86:1 sid. 340).
Räddningstjänsten Syd är tillsynsmyndighet över skyldigheterna enligt 2 kap. 4§ i lagen för skydd mot olyckor.
Det är därför rimligt att den förstnämnda riskanalysens resultat även beaktas i Malmö kommuns fysiska
planering, eftersom planen annars kan tvinga fram krav på åtgärder riktade mot Trafikverket. Denna
riskanalys visar, enligt Räddningstjänsten Syds bedömning, att samhällsrisken i området runt rangerbangården
redan i dagsläget är oacceptabelt hög. Ytterligare förtätning i bangårdens närområde leder till ökande
samhällsrisk genom ökat antal personer som exponeras. I förlängningen kan den ökande risken till följd av
markanvändning förväntas leda till behov av ingripande genom tillsyn mot rangerbangårdens verksamhet med
krav på åtgärder eller begränsningar i verksamheten.
Även Länsstyrelsen utgör tillsynsmyndighet över kommunens tillämpning av plan- och bygglagen. Boverket
framhåller även särskilt att Länsstyrelsernas vägledning, som exempelvis RIKTSAM, bör ligga till grund
kommunens bedömning om acceptabel risk. RIKTSAM ger även förslag på acceptkriterier för att bedöma
lämplig markanvändning.
I rapporten Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering, som tagits fram i
samarbete mellan Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förordas att Acute
Exposure Guideline levels (AEGL) ska användas i riskutredningar vid samhällsplanering. Centrala skillnader
mellan LCS0 och AEGL är att det sistnämnda tar hänsyn även till att det kan finnas känsliga personer som
exempelvis barn, äldre och astmatiker i befolkningen. AEGL nivå 1 och 2 kan även användas för att bedöma
allvarliga och irreversibla skador respektive obehag, medan LCS0 enbart visar risk för dödsfall. Antagande om
LCS0 har historiskt sett förekommit för att förenkla riskanalysarbetet i brist på bättre metodik Med dagens
kunskapsläge bedöms dock LCS0 vara en föråldrad riskanalysmetodik som inte förmår ge en rättvisande
beskrivning av riskbilden.
I rapporten Riktvärden för akut exponering från Karolinska Institutet från 2008 rekommenderas särskilt att
hälsorisker bör beaktas vid fysisk planering, och att AEGL är det bästa alternativet för riktvärden med
relevans för allmän befolkning.
Sammantaget bedömer Räddningstjänsten Syd att det finns starkt stöd bland de närmast berörda tillsyns-,
expert- och sektorsmyndigheter om att AEGL är ett mer relevant gränsvärde vid bedömning av acceptabel
risk jämfört med exempelvis LCS0. Riskanalyser som baseras på LCS0 kan därför ej anses utgöra något
relevant underlag varken för bedömning om lämplig markanvändning eller enligt lagen om skydd mot
olyckor. Markanvändning för arbetsplatser innebär att exponeringen av barn och äldre begränsas, medan
exempelvis förskolor, sjukhus och äldreboenden innebär ökad exponering av känsliga personer. Okritisk
användning av AEGL kan leda till att risken för friska personer överskattas, medan användning av andra
gränsvärden kan leda till att risken för känsliga personer underskattas. Det kan därför vara relevant att i
riskutredning använda olika gränsvärden, och sedan vikta exponering och konsekvensen av exponering vid en
olycka. Det finns även probitfunktioner för att bedöma konsekvenserna av exponering för friska, känsliga och
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mycket känsliga personer publicerade i rapporten Skadeutfallsberäkning och konsekvensanalys för allmänheten
utgiven av Totalförsvarets forskningsinstitut FOI (2015).
Angående val av acceptanskriterier
Räddningstjänsten Syd noterar att konsulten valt olika acceptkriterier i de två riskutredningarna. I
riskutredningen för fysisk planering tillämpas både acceptkriterier från RIKTSAM och ett eget förslag från
konsulten. Val av acceptkriterier har, vad Räddningstjänsten Syd bedömer, inte förankrats varken hos
beslutsfattande politiker eller hos tillsynsmyndigheten för lagen om skydd mot olyckor eller miljöbalken. Val
av acceptkriterier bör enligt vår mening inte göras av konsulter, utan av de som ska använda analysen för att
fatta välgrundade beslut. Vår bedömning, med stöd enligt ovan, är att det i utgångspunkt är rimligt att
tillämpa samma acceptkriterier för att bedöma om en risksituation är acceptabel enligt lagen om skydd mot
olyckor som för fysisk planering enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer bör vara
vägledande tillsammans med vägledning från I de fall acceptkriterier skiljer sig åt mellan olika lagstiftningar,
bör den strängaste lagstiftningens minimikrav tillåtas vara styrande både för den fysiska planeringen, planering
av räddningstjänst och andra krav på verksamhetsutövare.
Jämförelse av olika acceptanskriterier och resultat av riskberäkningar
Avståndet mellan bangården och planområdet är ca. 0,4-1,5 km, och avståndet till lokstallarna uppskattas till
ca. 1 km. Den riskanalys för rangerbangården som tagits fram inom ramen för tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor baserades på gränsvärdet Immediate Danger to Life and Health (IDLH) istället för AEGL.
Användandet av IDLH istället för AEGL har dock verifierats genom kontrollberäkningar med
probitfunktion.
Beräkningarna gav följande resultat (utläst ur Figur 21, sida 58):
Individrisk, (frekvens/år)
10-5
10-6
10-7

Avstånd från Rangerbangården
ca 100-200 meter
>1000 meter
>1000 meter

Tillämpas acceptkriterierna i RIKTSAM motsvarar individrisken i tabellen ovan markanvändningen mindre
känslig bebyggelse, normalkänslig bebyggelse respektive känslig bebyggelse. Det skulle innebära att lämplig
markanvändning mellan bangården och lokstallarna begränsas till mindre känslig bebyggelse. Ur
räddningstjänst- och risksynpunkt vore det fördelaktigt:
- att påbörja exploatering så långt från riskkälloma som möjligt
- att placera mindre känslig bebyggelse närmare riskkällan
- att placera mer känslig markanvändning längre bort. Markanvändning där många personer vistas
- utomhus bedöms särskilt känsligt eftersom inomhusvistelse ger en hög skyddsfaktor
- verka för ett yttre godsspår för att minska trafiken på Kontinentalbanan
- verka för att rangerbangården flyttas till mindre tätbefolkade områden
Brandvattenförsörjning
Delar av området innehåller idag privata vattenledningsnät med brandposter. Räddningstjänsten Syd
förutsätter att VA Syd kommer behöva lägga nya vattenledningar som därmed kan försörja området med
brandposter i samband med anläggning av allmän platsmark Det innebär även att huvudmannaskapet för
brandvattenförsörjning succesivt kommer att övergå från privata ledningsnät till kommunal regi. I kommande
detaljplaner är det viktigt att säkerställa en smidig övergång.
Vid kommande detaljplanering är det en fördel om eventuella skolor och underjordiska garage kan lokaliseras
till områden med goda grundförutsättningar att ansluta sprinklerservice till det kommunala ledningsnätet.
Spinkler är inte ett krav enligt bygglagstiftningen, men det innebär stora fördelar ur räddningstjänstens
insatsperspektiv och för det byggnadstekniska brandskyddet.
Insatstid
Planområdet är beläget inom normal insatstid.
Räddningstjänstens tillgänglighet
I samrådsyttrandet påtalade Räddningstjänsten Syd att ambitionen om en grön gatumiljö behöver samordnas
med kraven på utrymningsvägar med räddningstjänstens höjdfordon, framförallt för befintlig bebyggelse. I
samrådsredogörelsen framgår tydligt att detta ska omhändertas i kommande detaljplanering och bygglov. Av
själva utställningsförslaget framgår dock inte betydelsen av att beakta behovet av utrymning vid planering av
gröna miljöer, trots att det kan innebära betydande restriktioner för exempelvis trädplantering. Att hänsyn till
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utrymning ska beaktas vid fortsatt detaljplanering kan med fördel förtydligas i kapitlet om gröna stadsmiljöer
innan antagande.
Järnvägsspåren innebär begränsningar för räddningstjänstens fordon. Det är därför viktigt att kopplingen med
ny huvudgata mellan Sallerupsvägen och Södra Bulltoftavägen och bro över järnvägen även ger tillgänglighet
för räddningstjänstens fordon.

Servicenämnden
Sammanfattning
Servicenämnden ställer sig bakom utställningsförslaget som ett väl genomtänkt och välbehövligt dokument.
Servicenämnden uppmärksammar att en översyn ska göras av befintligt byggnadsbestånd för att se om det
finns objekt med höga kulturhistoriska värden som särskilt lämpar sig för förädling till samhällsservice.
Yttrande
Servicenämnden ställer sig helt bakom utställningsförslaget som ett väl genomtänkt och välbehövligt
dokument.
Servicenämnden vill lyfta fram att det i planområdets direkta närhet redan finns fungerande stadsstrukturer att
bygga vidare på. Här finns flera potentialer till ett förverkligande av översiktsplanens intentioner om att skapa
en tät, grön, funktionsblandad och integrerad stad. Redan befintliga gröna ytor, som till exempel
koloniområdet, är intressanta att beakta. Potentialen till att bli Malmös nya hotspot är spännande. Nämnden
noterar att den fördjupade översiktplanen särskilt beaktar dessa förutsättningar.
Nämnden är helt enig i sin uppfattning om att den fördjupade översiktsplanen kommer att bidra till
skapandet av en förbindande stadslänk mellan Malmö stads centrum och Kirsebergsstaden i stadens ytterkant.
En unik funktion kommer att finnas i Östervärns station och dess kommande roll som en viktig
kommunikationsnod. Den fördjupade översiktplanen belyser detta samtidigt som planen särskilt lyfter fram
att det är förtätningen med bostäder, kontor, handel och verksamheter som starkt kommer att bidra till
områdets framtida utveckling.
Malmö stads markägande är idag tämligen begränsad inom planområdet och en utbyggnad av servicebehovet
av förskole- och grundskoleplatser kräver att mark reserveras i god tid för dessa ändamål.
Servicenämnden uppmärksammar att en översyn ska göras av befintligt byggnadsbestånd för att se om det
finns objekt med höga kulturhistoriska värden som särskilt lämpar sig för förädling till samhällsservice. Detta
är även viktigt ur ett bevarandeperspektiv, med tanke på Malmö stads historia.
Servicenämnden anser att det i det här sammanhanget är angeläget att intentionerna med Plan för
samhällsservicens markbehov kopplas till ett förvaltningsövergripande samarbete.

Tekniska nämnden
Sammanfattning
Tekniska nämnden är positiv till FÖP:ens övergripande ambition att uppnå ett mer effektivt markutnyttjande
nära Östervärns station och samtidigt binda samman stadens östra och centrala delar. Möjligheten att
genomföra FÖP:ens högt ställda mål är dock till stor del beroende av hur de föreslagna
infrastrukturåtgärderna ska finansieras, men också att övergripande planering görs för flera olika
samhällsfunktioner inför framtida detaljplanearbete.
Trafikfrågor
Utbyggnad nära kontinentalbanan enligt förslaget kan kräva att godstrafik måste flyttas till ett yttre godsspår,
vilket medför betydande kostnader för Malmö stad. Merkostnaden för en nedsänkning av Simrishamnsbanan
(jämfört med järnväg i markplan) ska enligt Trafikverket helt bekostas av Malmö stad. Att bygga ut
Östernvärns station som föreslås är en fråga som inte Malmö stad äger själv. Utbyggnaden av MEX:en längs
Södra Bulltoftavägen kommer att studeras i kommande utredningar inom ramen för Storstadspaketet.
Flexibilitet för detta behöver säkras i FÖP:en.
Grönstruktur och dagvattenhantering
Värnhem/Ellstorp och de västra delarna av Kirseberg har idag brist på grönområden. Inom FÖP:ens område
planeras flera mindre grönytor och några långsmala grönstråk längs järnvägsspåren, men ingen större
stadsdelspark. Andelen grönyta inom planområdet behöver utökas för att kunna rymma alla de värden och
funktioner som är beskrivna i planprogrammet. De ytor som redovisas som Fördröjningsytor på kartan på s. 39
är exakt samma ytor som redovisas som Parker och grönstråk på strukturkartan på s. 8-9, vilket i praktiken
betyder att stor del av de utpekade grönytorna inte kommer att vara användbara för rekreation, eftersom de
kommer att behövas för dagvattenhantering.
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Yttrande
Generella synpunkter
Tekniska nämnden är positiv till FÖP:ens övergripande ambition att uppnå ett mer effektivt markytnyttjande
nära Östervärns station och samtidigt kunna binda samman Östervärn, Ellstorp, Johanneslust och
Kirsebergsstaden med varandra och centrala Malmö. Som FÖP:en också redovisar finns det dock en hel del
utmaningar inom området, som måste hanteras i det fortsatta arbetet med omvandlingen till blandad
stadsbebyggelse. Detta gäller framförallt de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna infrastrukturåtgärder,
såsom nedsänkning av Simrishamnsbanan och nya kopplingar över och under järnvägen, men också de
konflikter som finns mellan behovet av grönytor kontra dagvatten- och skyfallshantering.
Möjligheten att uppnå FÖP:ens högt ställda mål är beroende av att övergripande planering görs för flera olika
samhällsfunktioner, som t.ex. trafiksystem, dagvattenhantering och ledningsnät, så att resultaten lätt kan
appliceras i framtida detaljplanearbete.
Trafikfrågor
Kontinentalbanan
Handlingarna tar inte hänsyn till de riskavstånd från spår som råder längs Kontinentalbanan. Bra närmiljö
m.m. betonas på flera ställen, men det går inte ihop med gällande riskavstånd för järnvägsgods. FÖP:en
behöver redovisa vilken bebyggelseutveckling som är möjlig ifall risker ej kan elimineras på annat sätt än med
skyddsavstånd till bebyggelsen. Lösningen är annars att godstrafik måste flyttas till ett yttre godsspår,som i så
fall medför betydande kostnader för Malmö stad.
Det finns en förhoppning om att kunna ta emot längre tåg i framtiden vid den planerade förlängningen av
Östervärns station söderut (ca 60 m). Plattformen blir då ca 200 m, men den faktiska utnyttjandelängden är ca
180 m. För att längre tåg ska kunna stanna behövs en plattform på 250 m, annars måste Trafikverket förändra
säkerhetsförutsättningarna. Att bygga om stationen med ny gestaltning som föreslås är en fråga som inte
Malmö stad äger själv.
Planeringsriktlinjerna i kapitlet Regional och lokal kollektivtrafik bör kompletteras med en punkt om att på
sikt möjliggöra för att trafiken från Östervärns station kan kopplas till Malmö C nedre, så att en ringlinje kan
skapas.
Simrishamnsbanan
Framtida Simrishamnsbanan föreslås gå nersänkt i ett tråg. Tråget bör utföras helt tätt för att inte grundvatten
ska tryckas upp, och marknivåerna runt banan måste anpassas så att ytvatten inte rinner ner i tråget.
Merkostnaden för en nedsänkning av spåret (jämfört med järnväg i markplan) ska enligt Trafikverket helt
bekostas av Malmö stad. Hur detta ska lösas, både tekniskt och kostnadsmässigt, kräver ytterligare
utredningar. Möjligheten att undersöka andra alternativ bör beaktas, som t.ex. tåg i marknivå, högbana på bro
eller bank. Vidare måste fortsatt utredning visa hur FÖP-området kan utvecklas utan att begränsa framtida
ställningstaganden avseende Simrishamnsbanan.
Storstadspaketet
Malmöexpressen 4 kommer att trafikera Södra Bulltoftavägen, men de ytor som krävs för hållplatsernas
placering, utformning och därmed utbredning kan inte fastställas ännu. Det kommer att studeras i kommande
utredningar inom ramen för Storstadspaketet. Flexibilitet för detta behöver säkras i FÖP:en. Södra
Bulltoftavägen bör beskrivas som en stadshuvudgata med busskörfält.
Övriga trafikfrågor
- Den nya gatan genom planområdet som utgör Singelgatans förlängning bör kallas uppsamlingsgata
och inte huvudgata. Den bör funktionellt inte betraktas som mer än en genomfart som samlar trafik
till och från lokalgatorna inom området.
- I kapitlet ”Ellstorp och Östervärn” beskrivs att det ska anläggas nya fyrvägskorsningar med ”urban
utformning” vid Sallerupsvägen/Scheelegatan och Södra Bulltoftavägen/Hornsgatan.
Trafiklösningarna är ännu inte utredda, så det är inte självklart att de utformas så.
- I kapitlet ”Järnvägsverkstäderna” föreslås att ”Utformningen enligt modellen ett golv ska vara vägledande”.
Två nya grundskolor samt en vårdcentral planeras i området. Ur ett trafiksäkerhets- och
barnperspektiv är det inte självklart att ha gångfartsområden vid dessa entréer, utan separerade
gångbanor kan vara att föredra. Detaljutformning bör inte beslutas i detta skede.
- I kapitlet ”Trafikkopplingar och prioriterade trafikslag” står det i andra stycket ”Det innebär att
stadslivet, ytor för lastning och lossning, fotgängare och överordnad kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik”.
Meningen behöver innehålla cykeltrafik också, och ordet ”överordnad” ska tas bort. Kapitlet bör
också kompletteras med text om att det är angeläget att det görs plats för cykelparkering nära
Östervärns station och MEX:ens hållplatser, för att underlätta kombinationen av cykel och
kollektivtrafik.
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På s. 37 står det i punkt 3 ”I korsningspunkter ska kollektivtrafikens stomlinjer prioriteras före cyklister och
fotgängare” och samtidigt står det i punkt 4 ”Även längs Södra Bulltoftavägen ska det vara tätt mellan tydligt
angivna och säkra passager för fotgängare och cyklister”. Detta är motstridigt då MEX längs Södra
Bulltoftavägen är en stomlinje. Förslagsvis skrivs att säkrade passager för oskyddade trafikanter ska i
möjligaste mån samlokaliseras med hållplatser för MEX och lokaliseras med stor hänsyn till
skolvägar. Om skolvägar och MEX-hållplatser inte sammanfaller ska en säker passage ändå skapas
och framkomligheten för MEX ska anpassas till en för platsen lämplig nivå.

Grönstruktur
Värnhem/Ellstorp och de västra delarna av Kirseberg har idag brist på grönområden. Inom FÖP:ens område
planeras flera mindre grönytor, men ingen större stadsdelspark, vilket gör det svårt att inrymma naturmiljöer
med plats för både rekreation och avskildhet. I en god boendemiljö behövs sådana platser för att ge
förutsättningar för psykiskt och fysiskt välmående. Många i området kommer att ha mer än 1000 m till
närmaste stadsdelspark (minst 5 hektar), vilket är det maxavstånd från bostad som förespråkas i Grönplan
2003. Den grannskapspark som planeras inom området är dessutom en förhållandevis liten grannskapspark
(ca 1,5 hektar). Enligt Grönplan 2003 ska grannskapsparker vara mellan 1-5 hektar. I faktarutan på s.9 står det
att andelen nya parker är 5,5 hektar. Detta är dels felaktigt då grönytan utgör en betydligt mindre del av
planområdet, dels missvisande då den räknade ytan inte utgörs av endast parker utan även av grönytor avsatta
för odling m.m. Andelen grönyta inom planområdet behöver därför utökas för att kunna rymma alla de
värden och funktioner som är beskrivna i planprogrammet.
De långsmala grönytor som föreslås behållas längs med Simrishamnsbanan kommer i framtiden att vara
bullerutsatta och inte lämpa sig för rekreation om tågtrafiken återupptas. Att den framtida järnvägen ska vara
nedsänkt är inte en självklarhet, då det är mycket kostsamt. Även grönytorna längs med kontinentalbanan och
aktivitetsstråket intill Österhagsgatan kommer att vara bullerutsatta. Nya parker ska inte lokaliseras i
bullerutsatta lägen eller som smala långsträckta områden längs gator och vägar. Grönstrukturen i planen
behöver därför också ses över även vad gäller placering och utformning.
Idag används delar av området, t.ex. området sydväst om järnvägen, som grön- och rekreationsområde.
Många boende på Värnhem och Ellstorp utnyttjar området för att promenera, rasta hunden m.m. Området är
grönt med flera större träd och inrymmer många ekosystemtjänster. Dessa kvaliteter och tjänster försvinner
när området bebyggs och till stor del hårdgörs. Både de boende i det nya området och de som idag bor i
stadsdelarna rumt omkring, kommer att uppleva en brist på grönområden och framförallt större,
sammanhängande parker. De två närmast liggande befintliga parkerna, Ellstorpsparken och Beijers park, har
redan idag ett stort tryck, med slitage och konflikter mellan olika funktioner som ska rymmas i parken som
följd. Det bör utredas hur den stora mängd nya bostäder och arbetsplatser som planeras kommer att påverka
de befintliga parkerna.
I FÖP:en står det att ”befintliga gröna värden ska utvecklas genom att göra grönskan som är knuten till platsen mer
famträdande” Det står även att ”befintliga stora träd och annan vegetation så långt som möjligt ska behållas”. I praktiken
är det dock ofta svårt och dyrt att behålla den befintliga vegetationen när marken är förorenad. Det måste
utredas hur mycket av vegetationen som är möjlig att bevara.
Dagvatten- och skyfallshantering
Under rubriken Dagvattenhantering beskrivs att fördröjning av dagvatten med fördel kan ske på
kvartersmark, men om VA Syd ska sköta ett fördröjningsmagasin och säkerställa dess funktion kräver de att
det placeras på allmän platsmark. Därmed minskar den redan knappa tillgängliga parkytan för rekreation. Det
blir även svårt att hantera skyfall på dessa små ytor. De ytor som redovisas som fördröjningsytor på kartan på
s. 39 är exakt samma ytor som redovisas som parker och grönstråk på strukturkartan på s. 8-9, vilket blir
missvisande. I praktiken är det troligt att en betydande del av de utpekade grönytorna inte kommer att vara
användbara för rekreation, eftersom de kommer att behövas för dagvattenhantering. Översiktligt beräknade
ytor för dagvattenhantering behöver tydliggöras i FÖP:en, för att en korrekt bild av storlek på grönområden
tillgängliga för rekreation ska kunna utläsas.
På liknande sätt behöver FÖP:en kompletteras med schematiska beräkningar av volymer och ytor gällande
skyfall. Om omfattande höjdjusteringar behövs för att rymma skyfallen är det mycket vunnet om denna
kunskap finns tillgänglig i ett tidigt skede för att en sammantaget klok och ekonomisk höjdsättning ska kunna
erhållas. Eftersom FÖP:en anger att flera grönområden har höga naturvärden som är viktiga att tillvarata blir
frågan än mer komplicerad, om det samtidigt föreslås att aktuella grönområden ska grävas ut för att erhålla
acceptabel vattenhantering. Denna fråga riskerar att skapa stor konflikt med motstående direktiv i
detaljplaneskedet om den inte tydliggörs i FÖP:en.
SÄRSKILT YTTRANDE

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD), med instämmande av Lars Hallberg (SD), lämnade ett särskilt
yttrande.
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Sverigedemokraterna anser att bilen är och även i framtiden kommer vara en viktig del av många människors
liv och kan därför inte ställa upp på den styrande minoritetens ständiga försämringar för stadens bilister och
den permanenta ensidiga prioriteringen av cykeltrafiken.
Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister, bilister eller de som åker
kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med morötter än med piskan. Vi ska skapa en
trafiksituation där människor gladeligen gör ett aktivt val, att ta cykeln eller bussen och inte en situation där
människor blir så pass frustrerade över trafiksituationen, att de känner sig tvungna att göra detsamma.
Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många människors vardag. Genom
att gång på gång försämra för stadens bilister skapas en mer och mer oattraktiv stad för de människor som
varje dag behöver ta sig till och från sina jobb. Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i
staden, inte färre.

VA SYD Ledningsnät

Södra Kirseberg med sin historia från tidigare verksamheter som det fortfarande finns spår av samt närheten
till Malmös centrum, bidrar till möjlighet att kunna uppfylla de högt ställda målen, men innebär samtidigt en
utmaning. Planområdet försörjs till största delen idag via ett kombinerat avloppsledningssystem.
VA SYD är särskilt intresserade av de mål för Södra Kirseberg/Östervärn som återfinns bland FN:s globala
hållbarhetsmål som rör vatten, ekosystem och klimat. I FÖP beskrivs planområdet som en stad i staden, med
en varierande och kompakt struktur som är uppskattad och kan utgöra en inspiration för områdets
utveckling. Befintliga gröna värden ska göras mer framträdande och utvecklas, men samtidigt finns en önskan
att det ska byggas en tät stad. Ibland kan dessa intressen kollidera då utrymmet är begränsat. För att
omvandlingen av Södra Kirseberg/Östervärn ska kunna uppfylla dessa högt ställda mål är det nödvändigt
med en samsyn kring utbyggnaden av området, både vad gäller takten men även lokalisering, markanvändning
samt prioritering.
Dagens va-ledningssystem i Södra Kirseberg/Östervärn består till största delen av ett kombinerat avloppsnät.
I samband med den planerade exploateringen behöver detta kompletteras och byggas ut till ett duplikatsystem
enligt VA SYDs ambition och mål. Utbyggnaden kommer att pågå under lång tid och medför betydande
investeringar för VA-kollektivet. En förutsättning för att utbyggnaden ska bli framgångsrik ur ett
samhällsperspektiv, både ekonomiskt och med hänsyn till miljön, är en god planering över hela
utbyggnadsområdet.
Även för dricksvattenleverens finns utmaningar inför exploatering av området. För att kunna trygga och säkra
vattenleverenser till planområdet, måste dagens ledningsnät knytas ihop med det nya ledningsnätet i
utbyggnadsområdet. Järnvägens barriäreffekt kan utgöra ett hinder, samsyn kring placering av gatumark är
viktig för att optimalt kunna passera järnvägen med vattenledningen.
Avledning av spillvatten från planområdet går via Rosendals pumpstation in i ett tryckavloppssystem (TAsystem) för vidare transport till Sjölunda avloppsreningsverk. TA-systemet är byggt för länge sedan och för en
avsevärt mindre stad än idag och i framtiden. Alternativa lösningar ger olika förutsättningar som påverkar hur
en omläggning av TA-ledningarna kan genomföras. Ett alternativ är att bygga Malmö avloppstunnel vilket
medför att TA-systemet helt kan tas ut drift. Genomförandetiden är ca 7 år efter beslut vilket innebär att den
troligen inte är i drift före 2033.
Planområdet beskrivs på flera ställen i handlingen som ett framtida grönt område. En mångfald av gröna
inslag skall vara framträdande på exempelvis torg, i gaturum och på fasader. Det är mycket positivt och
kommer att bidra till stora möjligheter till att skapa utrymme för att hantera dagvatten även vid stora/extrema
regn.
Grön stad och naturmiljö
I Södra Kirseberg och Östervärn planeras ett nätverk av parker och gröna stråk för att skapa
ekosystemtjänster och gröna stråk. Det är mycket positivt, särskilt som det innebär att privata fastighetsägare
också bidrar till att utveckla grönskan. För att kunna bygga tätt i stadsmiljö behöver alla hjälpas åt att skapa
genomsläppliga ytor och säkra vattenvägar. Det ger en större möjlighet att risken för negativ påverkan/skador
av större regn minskas.
I området finns stora träd och områden med höga naturvärden som utgör en resurs och är viktig att tillvarata.
Träd är en tillgång i staden att kunna erbjuda skugga, syresättning av luft samt att kunna suga upp regnvatten.
Samtidigt kan det finnas risk för motstående intressen om inte hänsyn tas till t.ex. ledningsdragning under
planering och byggnation. Det har forskats en del i ämnet och det finns goda exempel där ledningar och träd
samsas på ett bra sätt i gatumiljö t.ex. i Stockholm och Växjö.
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Ledningsnät
Omvandlingen av Södra Kirseberg kommer att innebära behov av att både lägga om och bygga nya ledningar.
En stor del av ledningsnätet i området är i dag kombinerat och behöver uppgraderas enligt VA SYDs
ambitioner och mål. För att arbetet ska bli framgångsrikt måste det tidigt finnas en strukturplan för
etappindelning i utbyggnadsområdet. Omvandlingsarbetet kommer att pågå succesivt under lång tid och är
förenat med både tidskrävande arbete och höga investeringskostnader för både VA-kollektivet och privata
fastighetsägare.
Möjlighet att anlägga ett kulvertsystem för installation av olika ledningssystem kan bli svårt för befintligt
område. Tekniken är både kostnads- och utrymmeskrävande. Före ett beslut om denna teknik passar i
utbyggnadsområdet måste en fördjupad utredning inom planområdet utföras. Tekniken förutsätter god
planering, framförhållning och samsyn från alla intressenter.
Under planeringsriktlinjer beskrivs bl.a. dimensionering och statusbedömning, det är VAhuvudmannens
ansvar och görs kontinuerligt. Nätstationer föreslås placeras under mark, risken för översvämning och att
viktig infrastruktur då slås ut bör övervägas.
Dagvatten hantering
Andel hårdgjord yta kommer sannolikt att öka vid exploatering av Södra Kirseberg och Östervärn. VA SYD
ser mycket positivt på att det finns tankar på olika klimatanpassningsåtgärder och att det finns förslag på
möjligheten att använda andra ytor än grönytor för fördröjning. Utformning av torg, cirkulationsplatser eller
aktivitetsytor av olika slag kan med rätt utformning användas för temporär fördröjning.
VA SYD har under året tagit fram nya ambitiösa mål att arbeta mot på lite längre sikt. Ett av målen är att vi
vill vara ledande i utvecklingen för hög vattenkvalitet både gällande rekreation och dricksvatten. I samband
med exploatering av planområdet bör det finnas stora möjligheter att prova nya metoder för att rena
dagvatten.
Tryckavloppsledningsnätet är pulsådern för avloppsvattenavledning från stora delar av Malmö. Som tidigare
nämnts utreder VA SYD hur en genomgripande förnyelse av avloppssystemet mellan staden och Sjölunda
avloppsreningsverk kan ske. TA systemet är byggt för länge sedan och för en avsevärt mindre stad än idag
och i framtiden. Alternativa lösningar ger olika förutsättningar som påverkar hur en omläggning av TAledningarna kan genomföras. Ett alternativ är att bygga Malmö avloppstunnel vilket medför att TA-systemet
helt kan tas ut drift. Genomförandetiden är ca 7 år efter beslut vilket innebär att den troligen inte är i drift
före 2033. Avloppssystemet ovan mark kommer att anslutas till tunneln via störtschakt, varav ett av dem
planeras vid Rosendals pumpstation. Vid byggnationen av dessa störtschakt krävs en relativt stor
etableringsyta.
Genomförande, Teknisk försörjning
I Södra Kirseberg och Östervärn måste det arbetas med områdesövergripande systemlösningar. De planerade
utbyggnadsplanerna för Södra Kirseberg och Östervärn ställer höga krav på en framsynt planering eftersom
det finns risk för intressekonflikter. Ledningsnätet i denna del av staden behöver både kompletteras och
anpassas för att möta framtiden, som kommer att innehålla nya utmanande miljökrav för avledning av
avloppsvatten för VA-huvudmannen.
På grund av både höga ambitioner och ökande myndighetskrav, måste etappindelningar över utbyggnaden av
området planeras på ett tidigt stadium. Om- och nybyggnaden kommer även påverka områden utanför detta
planområde.

Länsstyrelsen i Skåne län
Redogörelse för ärendet
Malmö stad har översänt Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn, fördjupning av Översiktsplan för Malmö, till
Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 7§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL).
Förslaget hänvisas fortsatt till som översiktsplanen.
Av förordet till översiktsplanen framgår att planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande
översiktsplanens inriktning, att skapa förutsättningar för en nära, tät, grön och funktionsblandad stad
innanför Yttre Ringvägen. Det centrala läget ger tillsammans med öppnandet av Östervärns station
förutsättningar för ett hållbart resande, med goda gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Investeringar i
infrastruktur och bebyggelse i ett stationsnära läge i Malmös nordöstra delar är också en regional satsning,
som stärker den så viktiga tillväxtaxeln Köpenhamn-Malmö-Lund. Planområdet omfattar södra delar av
stadsdelen Kirsebergsstaden, delar av Östervärn och Ellstorp samt Johanneslust. Genom området går idag
Kontinentalbanan med persontågsstation Östervärn. Planområdet bedöms ha en kapacitet på 4500-5000 nya
bostäder. Översiktsplanens genomförandetid anges till ca 20 år, dvs fram till ca 2040.
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Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett granskningsyttrande över
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
•

Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB)

•

förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap MB inte följs,

•

redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18
e § första stycket MB (strandskyddsområde),

•

sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

•

en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas tillsammans med översiktsplanen.
Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bekräftar behovet av att kontinuerligt följa upp översiktsplanens ställningstaganden om
förutsättningarna för planen förändras på ett sådant sätt att dess avvägningar, riktlinjer och vägledning
behöver ses över för att uppfylla kraven på en översiktsplan enligt PBL. Länsstyrelsen tar inte ställning till
förslag eller stadsomvandling som föreslås bortanför översiktsplanens genomförandetid.
Järnväg Malmö-Tomelilla utgör ett anspråk som ett framtida riksintresse av Trafikverket. Enligt Länsstyrelsen
utgör inte framtida riksintresse järnväg ett riksintresse i den mening som avses enligt 3 kap. 8 § MB.
Utgångsläget för bedömningen om befintligt riksintresse järnväg Östervärn-Brågarp (del av Simrishamnsbanan)
tillgodoses får enligt Länsstyrelsen ske utifrån att Simrishamnsbanan inte är utpekad i Trafikverkets
åtgärdsplanering. För att tillgodose befintligt riksintresse Östervärn-Brågarp (del av Simrishamnsbanan) ska
översiktsplanen då avsätta tillräckligt markområde för en enkelspårig järnvägssträckning i markplan med
tillhörande störningsskydd. Länsstyrelsen har med utgångspunkt i detta ställningstagande inte bedömt
översiktsplanens påverkan eller konsekvenser med Simrishamnsbanan förlagd i tråg. Om det i framtiden tas
nya beslut, vad gäller nyanläggande av Simrishamnsbanan som järnväg samt ekonomiska och politiska beslut
som utgör förutsättningar för en tråglösning, förutsätts detta riksintresse hanteras i relation till andra statliga
och allmänna intressen vid en översyn av översiktsplanen.
Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna synpunkter enligt 3 kap.16 §
PBL anges här i punktform.
Länsstyrelsen bekräftar översiktsplanen vad gäller behovet av fortsatta studier och utredningar för att det ska
gå att bedöma
•

att genomförandet inte riskerar att påtaglig skada befintligt riksintresse för kommunikation
Kontinentalbanan samt Simrishamnsbanan,

•

risken för människors hälsa och säkerhet avseende markföroreningar inom ej undersökta områden,

•

risken för människors hälsa och säkerhet avseende planläggning intill Kontinentalbanan, samt

•

risken för översvämning kopplat till kommunens VA-nät, områdets lågpunkter, framtida
höjdsättning samt konsekvenser av utbyggnaden utifrån ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen bedömer vidare att följande frågor kan komma att kvarstå att bedöma vid kommande
planläggning och prövningar;
•

om miljökvalitetsnormer för vatten innehålls utifrån hur dagvattnet inom och intill planområdet
hanteras,

•

om miljökvalitetsnormerna för luft innehålls, särskilt avseende genomförandets konsekvenser för
trafikbelastningen vid högt belastade gator i andra stadsdelar, samt

•

risken för människors hälsa och säkerhet avseende trafikbuller intill bostäder

Länsstyrelsens synpunkter
Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB)
Järnväg Malmö-Tomelilla anges av Trafikverket som ett framtida riksintresse och är utpekat som ett brett
markanspråk som utgår från järnvägsplanens lokaliseringsutredning (Simrishamnsbanan, delen MalmöTomelilla, samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ, maj 2014). Enligt Länsstyrelsen utgör inte
framtida riksintresse järnväg ett riksintresse i den mening som avses enligt 3 kap. 8 § MB. Länsstyrelsen anser
vidare att endast åtgärder på infrastrukturnätet som finns med i nu gällande ekonomiska planer kan användas
som en planeringsförutsättning.
23

Den del av Simrishamnsbanan som går mellan Malmö till Staffanstorp trafikeras och underhålls inte men
utgör idag ett befintligt riksintresse järnväg Östervärn-Brågarp. Länsstyrelsen konstaterar att Simrishamnsbanan inte
i någon del finns upptagen i Trafikverkets Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 eller Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Det gör det oklart när och om en trafikering blir aktuell.
Utgångsläget för bedömningen om befintligt riksintresse för Simrishamnsbanan tillgodoses får enligt
Länsstyrelsen ske utifrån att järnvägssträckan inte är utpekad i Trafikverkets åtgärdsplanering. Slutsatsen är då
att befintligt riksintresse tillgodoses genom att kommunen i översiktsplanen avsätter tillräckligt markområde
längs befintlig sträckning för en enkelspårig järnväg i markplan med tillhörande bullerskydd samt passager.
Vid planläggning närmast intill Simrishamnsbanan behöver frågan fortsatt följas upp för att säkerställa
markbehovet för järnvägen samt möjligheten att hantera den omgivningspåverkan som en trafikering kan
komma att innebära.
Länsstyrelsen har med utgångspunkt i detta ställningstagande inte bedömt översiktsplanens påverkan eller
konsekvenser med Simrishamnsbanan förlagd i tråg. Om det i framtiden tas nya beslut, vad gäller
nyanläggande av Simrishamnsbanan som järnväg samt ekonomiska och politiska beslut som utgör
förutsättningar för en tråglösning, förutsätts detta riksintresse hanteras i relation till andra statliga och
allmänna intressen vid en översyn av översiktsplanen.
Handlingarna bör förtydligas så att det framgår att förslag till yttre godsbana inte utgör riksintresse för
kommunikation, varför kommunens ställningstaganden för denna inte bör redovisas under rubriken
Riksintressen.
Risk för översvämning
Inom planområdet finns lågpunkter som kan översvämmas vid kraftig nederbörd. Exempel på låglänta
områden finns i anslutning till Östervärns station och Simrishamnsbanan. Exploatering kan innebära att
marken måste höjas vilket kan leda till att andra områden blir mer känsliga för översvämning. För att kunna
bedöma risken för översvämning krävs en analys av framtida planerad avrinning, höjdsättning samt andel
hårdgjord yta inom planområdet.
Östra delar av planområdet avvattnas till Sege å, vilket kan innebära ökade svårigheter med avledning av regnoch dagvatten i ett förändrat klimat då stigande havsnivå kommer att ge dämningseffekter i Sege ås utlopp.
Stigande havsnivå kommer att påverka avledningen från låglänta områden inom hela planområdet.
Planhandlingarna anger att det behöver tas fram en strategi för hur ett ledningsnät och möjliga
kulvertlösningar kan etableras i planområdet. Länsstyrelsen förutsätter att föreslagen exploatering är beroende
av en sådan etablering för att säkerställa att inte tillkommande och befintlig bebyggelse och infrastruktur
översvämmas.
I kommande planering kommer det krävas utförliga beskrivningar och utredningar om hur markens
lämplighet för bebyggelse kan säkerställas med hänsyn till risken för översvämning.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer för vatten
Översiktsplanens planeringsriktlinjer för dagvatten ger viss vägledning avseende t ex rening och fördröjning
av dagvatten men kräver fördjupade resonemang. Det befintliga kombinerade avloppsledningsnätet innebär
sannolikt begränsningar för tillkommande bebyggelse om miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Vid
kommande planläggning måste miljökvalitetsnormerna beaktas i de fall en plan kan antas bidra till att en
miljökvalitetsnorm inte kan följas eller att tillståndet i en vattenförekomst försämras.
Miljökvalitetsnormer för luft
Översiktsplanen ger ingen tydlig bild av luftkvalitetssituationen inom planområdet eller hur genomförandet
kan komma att påverka andra delar av Malmö som idag har hög belastning av luftföroreningar och partiklar.
På grund av att halterna av kvävedioxid vid kommunens senaste mätning (Rapport nr 4/2018, Luften i Malmö
2017) vid Nobelvägen och Hornsgatan tangerade miljökvalitetsnormen kan frågan om MKN för luft
innehålls komma att aktualiseras vid kommande planläggning.
Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
Länsstyrelsen bekräftar kommunens bedömning att den översiktlig markmiljöinventeringen som gjorts
behöver kompletteras framöver med mer detaljerade provtagningar innan man startar exploatering inom
området. Frågan om risk för människors hälsa och säkerhet kopplat markföroreningar kan därför komma att
kvarstå vid kommande planläggning och prövningar.
Länsstyrelsens rådgivning
Tråglösning för framtida Simrishamnsbanan
Länsstyrelsen tar i detta granskningsyttrande inte ställning till om en tråglösning för Simrishamnsbanan är
lämplig eller möjlig på ett sådant sätt som föreslås i översiktsplanen. Om kommunen vill säkerställa andra
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lösningar för en passage och trafikering av en framtida Simrishamnsbana än i markplan vill Länsstyrelsen
påminna om att kommunen i så fall bör avsätta mark och beskriva konsekvenserna även av ett byggskede.
Detta är särskilt angeläget med tanke på att spårområdet idag både går intill befintlig bebyggelse och
grönstruktur, som kommunen avser bevara, såväl som områden som föreslås för successiv omvandling.
Omvandlingsområden kan fungera som markreserv för att möjliggöra olika lösningar för att komma fram
med Simrishamnsbanan under förutsättningar att detta syfte i så fall tydliggörs.
Civilt försvar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om att inom planområdet har de befintliga
skyddsrummen en kapacitet om 1439 personer. Skyddsrummen bör beskrivas utifrån det allmänna intresset
enligt 2 kap. 6 § PBL. Befintliga skyddsrumstillgångar ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Områden med generellt biotopskydds
Länsstyrelsen informerar om att det inom föreslaget planområdet kan finnas alléer som är skyddade enligt
biotopskyddsbestämmelserna. Behov av identifiering av områden som omfattas av biotopskydd,
hänsynstagande samt eventuella dispensprövningar kan därför aktualiseras vid kommande planläggning.
Eventuella dispensansökningar bör göras tidigt i processen eftersom utfallet kan påverka kommande
detaljplaners utformning.
Skyddade arter enligt artskyddsförordningen
Inom planområdet finns förekomst av skyddade arter som klotullört, kärrnäva och parksmörblomma. Arterna
är skyddade enligt 8 § artskyddsförordningen och Länsstyrelsen råder kommunen att i kommande
planarbeten tidigt utröna de skyddade arternas förekomst och utreda vilken påverkan ett genomförande av
planerad exploatering skulle få för de skyddade arterna.

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden

Region Skåne har ansvar för det regionala tillväxtarbetet och transportinfrastrukturplaneringen i Skåne samt
är regional kollektivtrafikmyndighet och beställare av den skånska kollektivtrafiken. Utifrån detta ansvar tar
Region Skåne fram den regionala utvecklingsstrategin, näringslivsprogram, den regionala
trafikinfrastrukturplanen samt trafikförsörjningsprogram.
Region Skåne har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala fysiska planeringen i länet, och uppdrag
att ta fram en regionplan för Skåne till 2022. Regionplaneuppdraget bygger vidare på arbetet med Strukturbild
för Skåne som Region Skåne bedrivit i dialog med de 33 skånska kommunerna sedan 2005. Genom
Strukturbild för Skåne och regionplaneuppdraget arbetar Region Skåne med att tydligare koppla samman det
regionala utvecklingsansvaret och kommunernas översiktsplanering. Region Skåne yttrar sig utifrån
ovanstående ansvar. Region Skåne är en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) och enligt
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Bakgrund
Planförlaget innebär att Kirsebergsstaden växer ihop med Malmö centrum och Johanneslust genom
förtätning kring Östervärns station, av Järnvägsverkstäderna, längs Simrishamnsbanan samt, på lite längre
sikt, av området norr om Hornsgatan. Markanvändningen innebär främst tillskott av bostäder, handel och
kontor vid Östervärns station samt längs områdets huvudstråk. Området har kapacitet att rymma minst 4
500-5 000 nya bostäder och 3 000-4 000 arbetsplatser. När planen är genomförd skulle det betyda att antalet
boende och arbetande ökar till mer än 40 000 inom gångavstånd från Östervärns station.
Region Skånes synpunkter
Region Skåne ser fortsatt mycket positivt på intentionerna i den fördjupade översiktsplanen, speciellt
ställningstagandet om att skapa socialt hållbara, attraktiva miljöer som erbjuder hög livskvalitet. Den fysiska
planeringen skapar förutsättningar får en socialt hållbar utveckling med attraktiva miljöer som utgår från
människans behov. Region Skåne kommer med intresse att följa Malmö stads utvecklingsarbete och ser fram
emot ett samarbete i dessa frågor framöver.
Näringsliv
Region Skåne anser att det planerade området är intressant utifrån ett näringslivsperspektiv. Miljöerna skapar
utrymme för kreativitet vilket är efterfrågat och positivt för små företags behov av flexibilitet och samverkan.
Förutsättningarna för handel och andra servicefunktioner framstår också som goda, inte minst utifrån det
stationsnära läget och tillgänglig kollektivtrafik.
Bostäder och gestaltad livsmiljö
Sedan samrådsförslaget har antalet planerade bostäder ökat, vilket Region Skåne anser är positivt. Region
Skåne ser fortsatt positivt på att Malmö stad tar höjd för samtliga ställningstaganden i Det öppna Skåne 2030,
vad gäller bostadsförsörjning.
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Region Skåne ser även positivt på att Malmö stad lyfter vikten av kultur och offentlig konst i samband med
gestaltandet av de gemensamma livsmiljöerna utifrån såväl ett brett perspektiv, som specifikt kopplat till
bland annat Folkhälsa och trygghet och Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. Detta rimmar väl med Region
Skånes nyligen antagna: Region Skåne strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design där det betonas att
arkitektur, form och design ska ses som ett sammanhållet område. Och med det perspektivet som grund, är
det människan och människans behov som blir utgångspunkt för hur livsmiljön utformas.
Kulturmiljö
Region Skåne konstaterar likt kommunen att området har en rik historia och bär många spår från tidigare
verksamheter. Malmö kommun pekar inte bara ut byggnader som viktiga att bevara utan även värdefulla
siktlinjer och historiska strukturer samt kulturhistoriskt värdefulla grönområden. Vikten av att beakta dessa
genom fördjupade utredningar skapar gynnsamma förutsättningar för en bra balans mellan äldre tider och
framtida utvecklingsbehov.
Region Skåne ser fortsatt mycket positivt på Malmös ambition att se de kulturhistoriska värdena som viktiga
element i utvecklingsarbete och särskilt som ett sätt att stärka den kulturella identiteten och höja livskvaliten
för framtida boende.
Social hållbarhet och folkhälsa
Region Skåne hävdar fortfarande att det vore värdefullt om planförslaget redovisade konflikten mellan bristen
på byggbar mark och förskolors och skolors behov av tillräckliga friytor för barnen samt eventuella
konsekvenser av otillräckliga ytor.
Region Skåne anser liksom kommunen att det finns stora möjligheter att skapa hälsosammare miljöer genom
en bättre trafikplanering och ökat fokus på gång, cykel och kollektivtrafik, men planförslaget hade vunnit på
att belysa detta tydligare.
Konst och kultur
Region Skåne ser positivt på att Malmö Stad lägger stor vikt på möjligheterna för invånarna att engagera sig
genom kulturella aktiviteter. Det finns ett identifierat underskott av lokaler och institutioner för detta. Planen
tar fasta på underskottet och föreslår en översyn inom planområdet där det finns stora och flexibla lokaler
som skulle kunna tillgodose behovet. Region Skåne håller med om att ett kulturcentrum som riktar sig till hela
Malmö skulle kunna öka områdets attraktivitet och bidra till att integrera Södra Kirseberg och Österväm med
den omgivande staden.
Medborgardialog
Region Skåne ser fortfarande att kommunen har en bra målsättning om att göra medborgare, särskilt barn
och äldre, delaktiga i den fysiska planeringen, men det framgår inte om det gäller framtagandet av
planförslaget. Region Skåne anser även att förslaget vunnit på att kommunen aktivt inhämtat synpunkter från
de grupper i samhället som normalt har svårt att komma till tals, som personer med funktionsnedsättning,
socioekonomiskt svaga grupper och invandrade.
Buller och luftkvalitet
Region Skåne anser det positivt att områden där miljökvalitetsnormerna för buller och luftkvalitet riskerar
överskridas kommer redovisas. Hälsoeffekter uppstår dock redan långt under det gränsvärdet. Det är också
oklart vilka målkonflikter som finns mellan åtgärder för bättre luft och åtgärder för minskat buller. Region
Skåne vill belysa möjligheter till hälsohöjande åtgärder i stadsplaneringen.
Hälsofrämjande planering
Region Skåne ser det fortfarande som positivt att kollektivtrafik prioriteras, men vill poängtera att det är
viktigt att denna typ av prioriteringar inte försämrar tillgängligheten för gång och cykel. Detta eftersom det ur
ett folkhälsoperspektiv är viktigt med den aktiva mobiliteten så som gång och cykel. Vidare anser Region
Skåne att det är positivt att planförslaget ytterligare belyser vikten av aktiv mobilitet som ett medel för att
skapa hälsosammare miljöer.
Cykel- och gångtrafik
Sedan samrådsskedet har Region Skåne pekat ut potentiella cykelstråk som är starka ur ett regionalt
pendlingssammanhang. Två av dessa stråk sträcker sig längs Lundavägen och Södra Bulltoftavägen. Region
Skåne ser därför det som positivt att dessa pekats ut som cykelstråk och vill betona vikten av att dessa får en
hög standard.
Tunnlar
Region Skåne ser det som positivt att den upplevda tryggheten prioriteras i utformningen av de tunnlar som
utgör en viktig del för att länka samman planområdet.
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Parkering
Region Skåne vill fortsätta trycka på att det är viktigt att den nya parkeringsnormen som är under
framtagande blir antagen för att underlätta planförslagets ambitioner om lägre parkeringstal och högre
samnyttjande av parkeringsplatser.
Kollektivtrafik och transportinfrastruktur
I den fördjupade översiktsplanen ingår en rad strategiska järnvägs- och kollektivtrafikfrågor som påverkar
utformningen av stadsdelen samt kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar. Inom planområdet löper
exempelvis de två järnvägsbanorna Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan. Det finns även ett vägnät som
kan stödja den lokala kollektivtrafiken.
Kontinentalbanan är en viktig länk i det övergripande internationella järnvägsnätet för godstransporter och
sedan öppnandet av Malmöpendeln i december 2018 trafikerar också Skånetrafikens pågatåg. Öppnandet av
Östervärns station för persontågtrafik gör att planområdet knyts samman med övriga delar av Malmö och ger
resenärerna god tillgänglighet till det regionala persontågsystemet.
På Simrishamnsbanan går idag ingen trafik. Även om spåren fortfarande ligger kvar mellan Malmö och
Staffanstorp så är omfattande investeringar nödvändiga innan trafik skulle kunna öppna på banan. För att
minska Simrishamnsbanans konflikter med andra intressen föreslås banan dessutom inom planområdet
förläggas i tråg. Region Skåne påminner om att detta inte finns med i Nationell eller Regional plan. I
Traftkförsörjningsprogram för Skåne lyfts dock sträckan Malmö - Simrishamn fram som ett stråk av regional
betydelse. I Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050, under investeringsbehov för Skåne mot
2050, presenteras Simrishamnsbanan som ett eventuellt objekt för investering.
I planen finns även förslag kring kollektivtrafikförsörjning med buss och eventuellt på sikt med spårvagn.
Bland annat föreslås att den stombusslinje som trafikerar Vattenverksvägen i Kirseberg, ersätts av en
elbusslinje av typen MEX (MalmöExpressen) längs Södra Bulltoftavägen. Planområdet är även beläget i
närheten av kollektivtrafikknutpunkten Värnhemstorget.
Planförslaget innebär en omfattande förtätning inom planområdet. Detta innebär större resandeströmmar.
Region Skåne anser att det är positivt att det finns en infrastruktur som kan möjliggöra hållbara resalternativ
samtidigt som förtätning i stationsnära läge ökar resandeunderlaget för kollektivtrafiken.
Region Skåne ser positivt på den långsiktighet som finns inom planen då lösningarna stödjer en eventuell
framtida trafikering av Simrishamnsbanan samtidigt som barriäreffekter minimeras. På samma sätt välkomnas
valet av riktlinjer som stödjer ett eventuellt framtida införande av spårväg. Utveckling av planområdet i
enlighet med planens intentioner innebär omfattande byggtransporter under en längre tid. Region Skåne anser
det positivt att planen beskriver hur transporterna kan ske.

Malmö centrala pensionärsråd

Centrala pensionärsrådets remissvar är en sammanställning av de gemensamma synpunkterna från
representanterna för pensionärsorganisationerna. Rådets politiker framför sina åsikter genom andra
remissinstanser.
PRO:s samorganisation i Malmö och SPF Seniorernas samorganisation i Malmö har lämnat in skriftliga
yttranden, och dessa bifogas i sin helhet.
Rådets gemensamma synpunkter
Malmö centrala pensionärsråds remissvar är i huvudsak fokuserat på frågor som berör rådets målgrupp.
Rådet tycker att det är en positiv och spännande plan, men att äldre saknas både i illustrationerna och i stora
delar av texten. Barnperspektivet lyfts fram, men det behövs ett äldreperspektiv också. Planen har för lite
fokus på seniorboende, generationsboende, kollektivboende, små lägenheter som äldre har råd med och andra
liknande bostäder anpassade för äldre.
I planen nämns att det behöver byggas LSS-boende, men det saknas en tydlig planering för äldreboende.
Mötesplatser och lokaler för kulturaktiviteter är ett ytterligare exempel på vad som behöver lyftas fram
tydligare i den fortsatta planeringen.
Det är bra att befintliga kulturbyggnader ska tas tillvara och att Kirsebergs speciella identitet och kultur
värnas. FN:s Agenda 2030-mål har på ett positivt sätt tagits upp i översiktsplanen för att få en social,
ekonomiska och miljömässig hållbarhet. Att planen också ska leda utvecklingen mot en äldrevänlig stadsdel
behöver förtydligas.
De som deltog i Living Lab, tycker att det vore bra redan nu använda de erfarenheter och resultat som kom
ut av det arbetet. Det finns ingen orsak att vänta tills att detaljplanerna ska fastställas.
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Tillgängligheten för de som använder kollektivtrafik och inte har egen bil kan bli bättre än vad som
presenteras i planen. Det gäller både tillgängliga hållplatser och perronger och att se över möjligheten att
bygga ut busstrafiken för att minska bilresorna.

Malmö stads råd för funktionshinderfrågor

Malmö stads råd för funktionshinderfrågor har tagit del av ovanstående förslag. Rådet har även bjudits in till
muntlig information, vilket var mycket uppskattat. Rådet förordar en områdesutveckling som föredöme i att
inkludera alla medborgare oavsett funktionsvariationer, kön eller ålder.
Rådet har inga förslag på ändringar av förslaget men vill komplettera med det som är rådets fokus, nämligen
likvärdiga levnadsvillkor för alla, personer med funktionsnedsättningar.
•

Planering av den offentliga miljön, byggnation och kommunikation måste beakta goda villkor för
alla. Kvinnor och män har olikheter och mångfald är det normala. Staden måste planeras för att
inkludera människor oavsett variationer i förmåga vad gäller exempelvis rörelse, hörsel eller syn.

•

Översiktsplanen visar inte detaljlösningar men detaljerna är avgörande för att personer med olika
funktioner ska kunna använda miljöerna. Exempelvis utestängs delar av befolkningen från den
offentliga miljön när det saknas alternativ till långa trappor och långa ramper. Att bygga rätt från
början istället för att anpassa i efterhand är bättre för hela befolkningen och mer kostnadseffektivt.
I yttrandet biläggs samtliga föreningars synpunkter.
Politikerna i rådet framför sina åsikter i andra remissinstanser.

MKB Fastighets AB

Planen är väl genomarbetad och kommer, på lång sikt, att öka attraktiviteten i området. Det som känns
osäkert är att kommunen har ett förhållandevis litet markinnehav vilket kan göra det svårt att fullfölja vissa
intentioner.
Att låta de befintliga, kulturhistoriska intressanta byggnaderna, skapa identiteten för området är en klok och
bärande idé. Det stärker dem som bor och/eller arbetar här och bygger upp ett intresse hos dem som
kommer utifrån. Malmös östra delar är av hävd mindre attraktiva än de västra, därför är det av stor vikt att
framhäva det som redan idag har unika kvaliteter.
Då det av förslaget framgår att man gärna ser en inflyttning av barnfamiljer är det bra att redan tidigt vara på
plats med skolor och förskolor. Kraven på uteytornas storlek kan vara svåra att svara upp till, något som
måste tas i beaktande, speciellt då man utvecklar och bygger i, eller nära, befintlig bebyggelse.
Idén att fokusera handel till vissa strategiska lägen är utmärkt, det gör det möjligt att sörja för god
tillgänglighet vilket gynnar både verksamheter och kunder. Lokaler i kvarter som ligger mer avsides är inte
positivt, varken för näringsidkare eller boende, då dessa är svåra att få att fungera och efter en tid riskerar att
stå tomma.
Slutligen vill vi poängtera vikten av exploateringsgraden, för låg sådan gör det omöjligt att få ekonomi i ett
projekt. Med de kommunala krav som ställs på minskande energiförbrukning och CO2-belastning, blir husens
väggar, tak och bjälklag allt mer ytkrävande vilket minskar den uthyrningsbara ytan. Denna problematik leder
till att nyproduktion inte kan rikta sig till en stor målgrupp utan kan bara efterfrågas av de betalningsstarka,
något som i sig står i kontrast till kommunens målsättning om en tät och blandad stad.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd vill framföra följande synpunkter. På sidan 39 finns en hel del bra
förslag på dagvattenhantering.
I planen står att dagvatten avleds till ledningsnätet s. 39.
Innan dagvatten släpps till recipient skall det renas. Även ett bostadsområdes dagvatten är förorenat
(avloppsvatten) med tex trafikföroreningar, vatten från tvätt och spolning av fordon, fasader, uppfarter mm
och i området har dessutom en stor andel ytor hårdgjorts vilket ökar dagvattenmängden. I underlaget framgår
inte hur många l/s*ha som släpps. Den vanliga siffran brukar ligga runt 1-1,5 1/s*ha. Dagvattnet skall renas
till de naturliga bakgrundshalterna för att man ska kunna nå god ekologisk status och kemisk status till 2027.
Fördröjning ska ske på grönytor enligt planen dock framgår inte vilka arealer för fördröjning man talar om.
I området bör också bevuxna gröna tak och fasader anläggas för att minimera mängden dagvatten.
Parkeringar och gator bör lämpligen ha genomsläppligt material i alla fall på delar och större träd bör
planteras.
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Miljökvalitetsnormerna för vatten ska hållas. Notera att ingen parameter får försämras dvs det är inte bara
försämring av klassen som räknas utan även försämring av en parameter. Dimensionerna på dammarna är
mycket viktig och de bör klara minst 100-årsregn plus det vatten som kommer från området.

Stadskontoret

Stadskontoret vill lämna följande synpunkter på utställningsförslaget:
- Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på hållbara investeringar och att kommunen
arbetar långsiktigt och förebyggande för att tillgodose olika åldersgruppers efterfrågan och behov av
kommunal service så som utbyggnad av lokaler, utbyggnad av infrastruktur, bostäder och
möjliggörande av platsmark för näringslivet.
- Det är värdefullt att relatera planens förslag på användning av ytor gällande nya bostäder,
arbetsplatser och samhällsservice med mera i faktarutan på sidan 9 till tidigare erfarenheter av
utbyggnader i andra delar av staden.
- En tydligare idé om tidsperspektiven för utbyggnaden skulle kunna utvecklas i planen.
- Markreservatet för en Simrishamnsbana eller motsvarande annan kollektivtrafik är viktigt. Det
aktuella området är betydelsefullt som kollektivtrafikreservat. Samtidigt är förutsättningarna kring
Simrishamnsbanans utformning och framtida trafikering mycket oklara, vilket flera remissinstanser
har påtalat under det tidigare samrådet. Trafikverket avbröt sin planläggning 2015 då finansiering
saknades. Därför bör alternativa scenarion utvecklas tydligare i planprogrammet – med
Simrishamnsbanan samt utan.
- Med hänvisning till genomförande- och konsekvensavsnitten i planen betonas kopplingen till
Malmö stads långsiktiga investeringsstyrning och behov av dialog och underlag för analys och
beskrivning av utmaningar och konsekvenser. Kommunalekonomisk analys i tidiga skeden avseende
investeringsutgifter och driftskonsekvenser för utbyggnaden i området är viktigt. Förutsättningarna
för i vilken takt stadens utbyggnad kan ske avgörs av de kommunalekonomiska förutsättningarna för
perioden.
- Det behövs en utvecklad dialog i tidiga skeden av planeringsprocessen avseende ekonomiska
konsekvenser och andra utmaningar samt gemensamma strategiska prioriteringar i stadens framtida
utbyggnad.
Vad gäller specifikt näringsliv- och handel vill stadskontoret lyfta fram följande synpunkter:
- Läget vid Östervärns station förordas för handel. Eventuellt kan också området kring
järnvägsverkstäderna lämpa sig, men då snarare för kommersiell service såsom kafé, restaurang än
renodlad handel. I övrigt bedöms det som svårt att etablera handel i området.
- Det är viktigt att hitta en god balans vad gäller antalet lokaler för handel. Tomma lokaler i
bottenplan bidrar annars till otrygghet i området.
- Vad gäller typ av handel bör den digitala utvecklingen och förändrade konsumtionsmönster beaktas.
Det är sannolikt mer lämpligt att satsa på en mix av mindre e-handelskänslig handel, som t.ex.
närlivs och servicebutiker (som t.ex. ICA nära och Pressbyrån eller dylikt). Kommersiell service
såsom gym, frisör, restaurang och kafé är också lämpliga etableringar att ha på plats.
- Staden har en specifik satsning på kulturella och kreativa näringar. Därför värnar staden särskilt om
deras möjligheter att finnas i Malmö. De gamla järnvägsverkstäderna bedöms som en av stadens,
långsiktigt, intressant platser för dessa att verka på. Det förutsätter dock att området utvecklas med
respekt för att denna typ av näringar behöver platser med låga hyresnivåer och ofta lite udda ytor.

SYSAV

Sysav har tagit del av förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn.
Sysav har avgränsat granskningen till de delar av förslaget som omfattar avfallshantering, energifrågor och
resurseffektivt byggande.
Sysav anser att det är positivt att avfallsfrågorna får ett stort utrymme redan på denna övergripande
planeringsnivå. Det enda som Sysav saknar i denna del är en beskrivning av vikten av att säkerställa att
insamlingen av avfall kan ske på ett tryggt och säkert sätt för både de boende och insamlingspersonalen. Ofta
glöms detta bort vid nybyggnation, vilket innebär antingen att tunga bilar kör på områden som inte är
lämpliga eller att dragavstånden blir för långa.
Planförslaget beskriver behovet av energieffektivisering av byggnader och bostäder och att man ska verka för
lokalt producerad förnybar energi. Sysav anser att det är en god ansats, men anser också att det behövs
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centralt producerad energi, för att möta upp efterfrågan när tillgången på den lokalt producerade energin inte
räcker till. Det är också viktigt att vidga begreppen kring hållbar energi. Förnybar energi är viktigt, men det är
också återvunnen energi. Det kan i vissa fall till och med vara bättre att ta tillvara energi som annars gått till
spillo än att bara fokusera på att ursprunget är förnybart. En ökad materialåtervinning ger upphov till
restfraktioner som annars riskerar att förspillas. Den stora vinsten ligger i att deponeringen (på EU-nivå)
minskar och att restfraktionen från materialåtervinning används som källa för "klimatsmart och effektiv
fjärrvärme" och el. Med den befarade effektbristen som Skåne och särskilt Malmö står inför är den fjärrvärme
som produceras i Sysavs anläggningar bra, då den både är återvunnen och bidrar till elproduktion.
Sysav anser att det är positivt att staden redan på denna översiktliga plannivå lyfter frågor som rör ett
resurseffektivt byggande.

Luftfartsverket, LFV

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot översiktsplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning
om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i
hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning (Communication,
Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd
för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt
om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid
tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar
inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för
”Minimum Sector Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar
radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB
Översvämningsrisk
Malmö är en av de tätorter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat som en
ort med betydande översvämningsrisk. MSB anser därför att översvämningsrisker är särskilt viktiga att beakta
i den fysiska planeringen och även bevaka som en viktig klimatanpassningsaspekt i kommunens planer. Som
underlag för arbetet kan MSBs hotkartor för översvämningsrisk användas.
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Karttjanster/
MSB anser att risken för att höga havsvattenstånd i havet kan komma att beröra del av planen och därför bör
beskrivas utifrån 3 kap 5 § pkt 5 i PBL.
Dagvattenhantering
Problematiken med risker för skyfall och kapaciteten i dagvattensystemet har identifierats. Detta med
anledning av en ökad andel av området som kommer att hårdgöras. Samtidigt som planområdet generellt
sluttar åt nordväst och vid skyfall finns det risk för översvämningar i den delen. MSB är därför positiv till
förslag på åtgärder i form av gröna tak och fasader, fördröjning av dagvattnet innan det når ledningsnätet eller
öppen dagvattenhantering.
Skyddsrum
Inom fördjupningen av översiktsplanen så nämns det ingenting om skyddsrummen som finns inom
planområdet. Tillsammans så har de befintliga skyddsrummen en kapacitet om 1439 personer.
Skyddsrummen bör beskrivas utifrån det allmänna intresset enligt 2 kap 6 § PBL.
Befintliga skyddsrumstillgångar ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att en begäran
om avveckling av ett skyddsrum bör behandlas som ett undantag från denna strategi, och att det således
måste finnas skäl för att bifalla en sådan begäran. Skälen kan skilja sig åt i det enskilda fallet, och ska bedömas
utifrån den geografiska placeringen av skyddsrummet. Detta eftersom kommunen inte gör
avvecklingsprövning utan MSB.
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Farlig verksamhet
Sevesoanläggningen Chemoswed AB ligger utanför planområdet och anses inte vara en risk för det angivna
området. Kommunen bör tydliggöra underlaget för denna bedömning.
Transport av farligt gods på väg och järnväg
Risker med transporten av farligt gods på järnväg har identifierats och har beskrivits i planen. Då framförallt
kontinentalbanan som går igenom området. Generella uppmärksamhetsavstånd till järnvägar med farligt gods
har tagits fram. Hänsynen är tagen till tågens urspårningsrisk.
Kommunen bör även beskriva om delar av planområdet berörs av riskområde för farligt gods från väg,
främst infarten norrifrån.

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag men avstår från
detta då SFV:s fastigheter inte kan anses väsentligt berörda.

Statens geotekniska institut, SGI
Yttrande över utställningshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har från stadsbyggnadskontoret i Malmö erhållit rubricerad fördjupad
översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred
och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, exempelvis hantering av radon, ingår således inte.
Enligt kommunen är Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn en väsentlig del av stadens strategi för
att möta en fortsatt befolkningsökning. Här finns plats för en mängd nya bostäder och arbetsplatser av
varierande slag. Idag kännetecknas området av trafikleder, järnvägar och ineffektivt använd industrimark.
Underlag
1.
2.

Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn. Fördjupning av översiktsplan för Malmö.
Utställningsförslag oktober 2018.
Jordartskarta, SGU

SGl:s synpunkter
Området består enligt SGU:s jordartskarta i ytan av sand och grus samt fyllningsmaterial. Då stora delar av
området använts som industriområde och järnvägsanläggningar förekommer markföroreningar som kan
behöva saneras.
SGI har tidigare lämnat yttrande i samband med samrådet avseende översiktsplanen för del av Kirseberg.
Yttrandet är daterat 2015-05-26 med dnr. 5.1-1502-0109. I detta yttrande påtalades att handlingarna saknade
väsentlig beskrivning av de geologiska och geotekniska förhållandena, samt en värdering av de geotekniska
faktorer som kan medföra risker eller begränsningar i kommande detaljplaner. Beskrivning av och
förhållningssätt till geotekniska säkerhetsfrågor saknas fortfarande i handlingarna vilket är en brist. SGI
rekommenderar att planen kompletteras med en sådan beskrivning. Beskrivningen kan kompletteras med en
karta som redovisar jordart och jorddjup över Kirseberg och Östervärn. Värderingar av förutsättningar för ras
och skred kan göras med hjälp av tidigare geotekniska utredningar samt utifrån topografiska och geologiska
kartor inom områden där kartering helt saknas.
SGI har i ytterligare två tidigare yttranden över översiktsplanen för Malmö stad (SGI 2011-10-05 dnr 5.11105-0378, samt 2013-04-02 dnr 5.1-1302-0103) rekommenderat en komplettering rörande geotekniska
säkerhetsfrågor. Allmänt anser SGI att det i en fördjupning av översiktsplan bör redovisas en strategi för hur
de geotekniska frågorna ska klarläggas i senare skede. SGI har ingen information som pekar på särskilt
ogynnsamma förhållanden i det aktuella planområdet, men saknar således en översiktlig redovisning av de
geotekniska förutsättningarna.
SGI vill även trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, skred och
erosion i enlighet med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet för
avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför
behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de kommande
100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag.
Detta kan öka riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar, vilket bör värderas vid bedömning av
framtida markanvändning (för såväl befintlig som tillkommande bebyggelse). Översvämningsförebyggande
åtgärder, t.ex. uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste beaktas.
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Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU tycker att frågan om nedsänkt järnväg bör belysas ur översvämningsperspektiv, det verkar som att
hänsyn har tagits till normalläge. I övrigt tycker vi att frågor rörande markföroreningar och grundvatten är bra
belysta.
SGU har inga andra synpunkter.

Tillväxtverket

Tillväxtverket avstår från att yttra sig i ärendet.

Trafikverket
Kontinentalbanan
Kontinentalbanan utgör riksintresse för kommunikationer-järnväg. Ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter
från närmsta spårmitt är en förutsättning för kommande bebyggelsestruktur. Ny bebyggelse behöver utformas
för att klara gällande bullerriktvärden enligt Trafikverkets basprognos som kontinuerligt uppdateras. Senaste
prognosen från 2018 har 2040 som prognosår.
Nya planskilda kopplingar över eller under järnvägen behöver utredas grundligt av Malmö stad och
Trafikverket ska därefter granska och godkänna förslag på placering och utformning. Sådana lösningar bygger
även på 100 % finansiering av Malmö stad.
Det åligger även Malmö stad att analysera, bedöma och för tillkommande bebyggelse hantera de risker som
järnvägen innebär, inte minst med tanke på de transporter av farligt gods som sker. Trafikverket bidrar gärna
med det underlag vi besitter. Hänvisning till Trafikverkets riskanalys för Malmö rangerbangård bör
uppdateras då den senaste gjordes 2018.
Trafikverket ser positivt på att den fördjupade översiktsplanen lämnar utrymme för en utveckling av
Östervärns station. Det är viktigt att FÖP och kommande detaljplaner inte begränsar en utbyggnad och nya
lösningar. En kontinuerlig dialog om all stadsutveckling som kan komma att beröra Kontinentalbanan
inklusive Östervärns station är nödvändig.
Simrishamnsbanan
Enligt Beslut om val av lokaliseringsalternativ och fortsatt arbete för Simrishamnsbanan, delen MalmöTomelilla (2015-03-02) är det en järnväg i markplan i Malmö som ska ligga till grund för ett fortsatt arbete
och för det framtida riksintresset Simrishamnsbanan. Trafikverket har emellertid inget uppdrag att fortsätta
en planering för Simrishamnsbanan och inga nya ställningstaganden har skett sedan planeringsprocessen
avbröts 2015. Ett eventuellt förverkligande av Simrishamnsbanan ligger, vad Trafikverket kan bedöma,
mycket långt fram i tiden och kommer då att kräva ett helt nytt omtag i den fysiska planeringsprocessen. Vi
har därför ingen anledning att i nuläget bedöma huruvida den fördjupade översiktsplanen kan innebära
påtaglig skada på det framtida riksintresset. Trafikverket har därför heller ingen anledning att uttala sig om
hur den fördjupande översiktsplanen förhåller sig till järnvägen i ett nedsänkt läge. På den befintliga järnvägen
Östervärn-Brågarp har underhållet upphört men i princip ska samma förhållningsregler tillämpas som vid en
trafikerad bana. D.v.s. ska ett avstånd på 30 meter från spårmitt hållas bebyggelsefritt, och hänsyn till
trafiksäkerhet och järnvägsbuller behöver tas. Dessa frågor behöver hanteras i kommande detaljplaner och
Trafikverket medverkar gärna i en dialog om de närmare förutsättningarna.
Övrigt
Trafikverket bedriver ingen planering för en ny resandestation i Sjölunda eller för ett yttre godsspår och
förhåller sig sålunda inte till dessa förslag.

Transport Research Institute, TFK

TFK tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerade översiktsplan. TFK väljer dock att avstå från
att lämna synpunkter denna gång.

VINNOVA

Vinnova har inga synpunkter på förslag till översiktsplan.
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Burlövs kommun

Burlövs kommun ser positivt på att Malmö stad vidareutvecklar det stationsnära läget vid Östervärns station
och att det ges goda förutsättningar för ett hållbart resande med gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser.
Burlövs kommun ser i översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, positivt på att Simrishamnsbanan får
persontrafik under förutsättning att buller och över-/undergångar får en tillfredställande lösning i Burlöv.
Burlövs kommun uppfattar dock att frågan om återupptagen tågtrafik på Simrishamnsbanan gradvis minskat i
aktualitet och därmed behovet av att bevara spårområdet i detta syfte.
Malmö har under lång tid planerat för ett yttre godsspår. Burlövs kommun anser fortsatt att det är olämpligt
med fler godsspår genom kommunen.
Kommunen vill också erinra om att det ännu inte finns några uttalade planer på ett yttre godsspår vare sig på
regional eller statlig nivå.
Mot bakgrund av det som ovan anförts ser Burlövs kommun planerna på ett yttre godsspår som totalt
oacceptabla.

Göteborgs stad

Göteborg Stad har inga synpunkter.

Landskrona stad

Landskrona stad har inget att erinra och avser inte att inkomma med något remissvar.

Lomma kommun

Lomma kommun har inget att erinra mot Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn.

Lunds kommun

Lunds kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Sjöbo kommun

Sjöbo kommun har inget att erinra.

Svedala kommun

Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig med hänvisning till det som Svedala kommun anförde i
samband med samrådet.

Vellinge kommun

Vellinge kommun avstår från att yttra sig.

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.

Jernhusen

Jernhusen är ett statligt ägt bolag med visionen att göra skillnad för människa och miljö. Vår mission är att
möjliggöra för fler att åka kollektivt. Det gör vi genom att förvalta och utveckla fastigheter som bidrar till ett
ökat kollektivt resande och mer transporter på järnväg.
Inom Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är Jernhusen ägare till Malmö Järnvägen 1:5
(Järnvägsverkstäderna) samt Malmö Innerstaden 30:40 (Ellstorp).
Öppnandet av Östervärnsstation utgör en fantastisk drivkraft för närområdets utveckling. På 3 minuter tar du
dig från Östervärnsstation till Malmö C. Detta ger mycket goda förutsättningar för att Malmö på ett hållbart
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sätt ska kunna växa med en ny attraktiv stadsdel där många vill finna sin bostad. Jernhusen välkomnar därför
den tänkta inriktningen mot en nära, tät och grön stadsdel med ett effektivt marknyttjande och ser med fördel
att en ökad täthet prövas i det fortsatta detaljplanearbetet.
Ett centralt beläget område med en lång historia skapar sina speciella förutsättningar och utmaningar. För att
skapa förutsättningar för en stadsdel där fler har råd att efterfråga en bostad är det viktigt att säkerställa
genomförbarheten genom en sammantagen bedömning och noggrann prioritering av de önskemål och
utmaningar som finns.
En effektiv markanvändning ställer krav på samnyttjande av multifunktionella ytor. För att möjliggöra detta
behöver stadens olika förvaltningar tidigt samordnar sig, ha en gemensam målbild och vara beredda att testa
nya och innovativa angreppsätt. Som exempel välkomnar vi att parkytor med rätt kvaliteter uppförs och
samnyttjas med förskolor och skolor. Parkernas och grönytornas lokalisering och utbredning behöver därmed
ytterligare utredas i det fortsatta program och detaljplanearbetet. Tillika gäller den tekniska försörjningen där
en gemensam målbild och strategi är nödvändig för att hitta en rimlig och hållbar lösning.
Vi ser även möjligheten att nyttja redan närbelägna befintliga idrottsanläggningar istället för att bygga en ny
idrottsanläggning. Exempelvis kan Kirsebergs skolans idrottshall samt Kirsebergs ishall med fördel nyttjas. På
så vis sker ett önskvärt delande av servicefunktioner och fler möjligheter till bostäder eller annan service
tillskapas.
Skolor finns markerade i två lägen med 650-780 elever på den ena skolan och 525-630 elever på den andra
skolan. Genom att istället placera en större skola, med ca 1300 grundskoleplatser längs med Södra
Bulltoftavägen skapas genom en klok markanvändning förutsättningar för en väl fungerande och tillgänglig
skola med möjlighet till större kvalitet. Jernhusen förespråkar att den första detaljplanen innefattar skolan då
en väl fungerande skola stärker Kirsebergs attraktionskraft och utgör en lämplig start för den kommande
utvecklingen av området.
Jernhusen har under en mellananvändningsperiod valt att öppna upp området för Malmöborna. Platsen kan
därför nyttjas på ett positivt sätt av många olika aktörer, vilket bidragit till bland annat barns medverkan i
stadsutvecklingsprocessen. Att så tidigt öppna upp ett utvecklingsområde med tillfälliga verksamheter är
utmanande och förutsätter att alla inblandade är väl medvetna om att det inte får begränsa den framtida
utvecklingen och användningen. Vilka framtida verksamheter som kommer att kunna finnas på området är
allt för tidigt att ta ställning till. Förutsättningarna behöver säkerställas i vidare utredningar för kontor och
handel.
De rödmarkerade, kulturhistoriskt värdefulla, byggnadernas framtida användningsområden måste utredas
vidare i det fortsatta detaljplanearbetet. Hänsyn behöver tas till kulturhistoriska, tekniska och affärsmässiga
förutsättningar.
För att minska barriäreffekterna förespråkas att Simrishamnsbanan förläggs i ett schakt med stödmurar och
att en vägbro korsar Simrishamnsbanan i nordsydlig riktning. Dock finns det i dagsläget inget beslut taget om
Simrishamnsbanans framtid. Det finns därför en stor osäkerhet kring inriktningen att gräva ned
Simrishamnsbanan. Jernhusen ser de stadsmässiga fördelar som nedgrävningen och bron ger men inser också
att dessa åtgärder är sammankopplade med stora investeringar. Jernhusen behöver därför vara tydliga med att
investeringar i denna storleksordning inte kommer att kunna belasta utvecklingen av området.
Planeringsförutsättningarna behöver i denna, såväl som andra frågor, utgå från att vi inte ska omöjliggöra en
framtida trafikering men samtidigt inte förutsätta att en framtida trafikering kommer att ske.
Det finns både ett stort intresse för och en vilja att i möjligaste mån bevara platsens befintliga naturvärden
och ekosystem. Men konstaterandet att marksaneringar ska genomföras på ett sätt som så långt som möjligt
bevarar befintliga naturvärden skapar osäkerhet och skulle behöva förklaras ytterligare. Jernhusens första
prioritet är att marken saneras så att lagkraven inryms och platsen blir bebolig för människor.
Vidare noteras att det under mål för Södra Kirseberg/Östervärn framhålls att konventionella metoder och
invanda rutiner måste ifrågasättas om Södra Kirseberg och Östervärn ska kunna leva upp till målen. Även
detta uttalande väcker frågor kring vilka metoder och rutiner som inte ska följas och Jernhusen vill som
fastighetsägare och projektutvecklare påtala vikten av förutsägbarhet för alla inblandade parter.
Sammanfattningsvis vill Jernhusen framhålla vikten av att i den fördjupade översiktsplanen inte styra i detalj
avseende exempelvis lägen, gatustruktur, olika funktionsytors storlek, antal och placering, avstånd till
samhällsservice, förväntad skala, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer utan istället peka ut en
ambitionsnivå som sedan tillåts bearbetas i detaljplaneskedena och den efterkommande utvecklingen av
området.
Jernhusen är positiva till föreslagen utbyggnadsordning med start norrifrån. Etappernas exakta avgränsning
behöver dock diskuteras vidare inför kommande detaljplanearbeten.
Jernhusen ser fram emot att tillsammans med staden fortsätta att skapa förutsättningar för en ny attraktiv
stadsdel.
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Creative Dialogues, In-Discourse AB, Nordic Streetfood AB,
Restaurera Sverige AB, Studie Sickan, Southfork Agency,
StageVision Oresund AB och Utskottet AB

Det är med förfäran vi ser våra nuvarande arbetsplatser och företagslokaler i historisk industrimiljö vara rivna
och ersatta med bostäder i visionsbilder i förslag till översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn.
Den viktigaste byggnaden för förståelsen av områdets historiska funktion, den f.d. vagnverkstaden (uppförd
under åren 1917-19), har i visionsbilder förvandlats till en ringmur med mindre bostadshus innanför, vilket
närmast för tankarna till den medeltidsinspirerade pastischen Jakriborg i Hjärup.
I utställningsförslagets text läggs tyngd vid områdets kulturhistoriska värden och att dessa ska bevaras.
Samma tyngd vid dessa värden återfinns tyvärr inte i visualiseringarna. Det hänvisas till att: ”De
kulturhistoriska värdena ska studeras vidare i fördjupade antikvariska utredningar för respektive byggnad och
historisk struktur”.
Samtidigt fastslås att: ”Vagnverkstadens stora volym gör att den ska kunna rymma ett flertal olika
funktioner.”
Vi anser att visionen för f.d. vagnverkstaden (byggnad G – ”Underhållsverkstad”) i första hand ska vara att
den bevaras, inte att den förvandlas till ringmur. De fördjupade antikvariska utredningar förslagsställarna
själva efterfrågar måste först fastställa vagnhallens kulturhistoriska värde, innan en sådan radikal ändring som
rivning presenteras.
Delvis efterfrågar Länsstyrelsen samma sak i sitt samrådsyttrande i oktober 2018: ”Planhandlingarna visar att
området har stora kulturhistoriska värden och kvaliteter som är tänkta att bevaras. Länsstyrelsen efterlyser dock en djupare
analys av vilka värden och kvaliteter som planområdet har, vilka värden som bör bevaras och på vilket sätt.”
I planförslaget hänvisas till ”Järnvägsverkstäderna i Kirseberg med omnejd - Kulturhistorisk utredning”.
Denna utredning finns av någon anledning dock inte upptagen i listan över till utställningsförslaget
tillhörande dokument.
Området som vagnverkstaden ligger på betecknas i förslaget med Bostäder, med inslag av kontor och handel. Denna
beteckning förutsätter att nuvarande (och framtida) verksamheter inte kan bedrivas. Att bygga bostäder
kräver med största sannolikhet rivning. Fastighetsägaren Jernhusen AB har själva en vision (presenterad 201905-10) av att behålla byggnadens nuvarande form och att få in fler verksamheter under den närmaste
tioårsperioden. Dessa potentiella verksamheter skulle kunna bli permanenta och innebära en attraktivitet, inte
bara för området, utan även för hela Malmö stad, vilket föreliggande förslag till FÖP i sin nuvarande form
förefaller omöjliggöra.
Vi yrkar på att beteckningen för området där vagnverkstaden är belägen ändras och vidgas till att även
omfatta lokaler och andra verksamheter än endast bostäder, kontor och handel. Detta för att möjliggöra både
ett bevarande av byggnaden och nuvarande verksamheter samt för att behålla en flexibilitet avseende
byggnadens framtida användning.

Arbetsgruppen Hagstorps odlingslotter

”Tänk att en liten markremsa, på knappa tio meters bredd, kan betyda så mycket för så många!
Odlingslotterna är små oaser, som ger guldkant på tillvaron och mening och sammanhang, både för mej och
för alla som passerar eller bor i området. Jag hoppas verkligen att de små lotterna får vara kvar, när
grannskapet ska bebyggas.” Så sa en av odlarna på Hagstorps odlingslotter när vi träffades för att diskutera
översiktsplanen.
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Som invånare i Malmö och odlare på Hagstorp är vi glada för och instämmer i följande ambitioner i
planeringsriktningar i ÖP 2034 (”Grön stad och naturmiljö”, s 28-29):
- ”odling är en aktivitet som både gynnar biologisk mångfald och social hållbarhet i ett område”
- ”befintliga stora träd och annan vegetation skall så långt som möjligt bevaras för att bibehålla
naturvärden”
- ”säkerställa befintlig och framtida ekosystemtjänster som bidrar till gröna kvaliteter, goda rekreativa
miljöer och biologisk mångfald”
Redan 1978 etablerades odlingsområdet Hagstorp, idag bestående av 24 lotter som tillsammans med
intilliggande kolonier på Jernhusens mark utgör ett sammanhängande grönområde på Södra Kirseberg. Här
odlas grönsaker och blommor med kärlek och utan gifter.
Området genomkorsas av Hagstorpsgången, en populär promenad-och cykelväg som också flitigt nyttjas som
motionsstråk. I detta gröna rum möts barn och vuxna och njuter och lär sig samtidigt om växter, odling och
djur. Som odlingslottsinnehavare får man svara på många frågor!
Den rika grönskan bidrar till goda livsvillkor för såväl människor som djur, insekter och fåglar. På området
finns päronträd från tidigare delen av 1900 talet och andra praktfulla, högväxta träd som bidrar till
vattenbalans och god luftkvalitet.
Varierad växtlighet ger förutsättningar för ett rikt fågelliv året runt. Området är gynnsamt för fjärilar och
andra vilda och tama pollinerare. Bikupor finns på Lokstallsområdet en liten bit bort.
Detta är ett befintligt, värdefullt och väl etablerat grönt stråk, som naturligt kan anslutas till det planerade
gröna aktivitetsstråket längs med Österhagsgatan.
Ett av förslagen i ÖP 2034 visar en förlängd dragning söderut av Österhagsgatan längs med koloniområdets
västra ytterkant. Detta anser vi ogynnsamt för ett sammanhängande grönområde.
Tillsammans med områdets kulturhistoriska värdefulla byggnader utgör området med sina odlingar en
levande, grön och blommande miljö för både närboende och allmänhet. Och barnen i stadsdelen, i skolor och
förskolor har möjlighet att följa och utforska växtlighet och djurliv genom alla årstider.
Förslag
Behåll odlingslotterna på Hagstorp (markägare Malmö Stad) och det intilliggande koloniområdet (markägare
Jernhusen). Stadsodling, biologisk mångfald, den öppna markens bidrag till vattenbalans, njutning, rekreation
och motion i ett befintligt grönt stråk. Som naturligt ansluter till det planerade aktivitetsstråket längs
Österhagsgatan.
Behåll cykel- och gångvägen som den är. Sätt upp några bänkar och för ökad tillgänglighet kan en gångstig
öppnas upp mellan odlingslotterna och de intilliggande kolonierna på Jernhusens mark.
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Behåll Österhagsgatan som återvändsgata, med den begränsning av antal motorfordon som det innebär. Lägg
eventuellt en genomfart till det nya området närmare järnvägen eller välj ännu hellre att begränsa antalet
passager för att minska onödig genomfartstrafik.

Brf Hagstorp
Inledande synpunkter
Vi har läst ÖP 2034 grundligt, varit på informationsmöte, fört diskussioner med boende i främst kvarteren
Hagstorp och Östergård och också haft besök och gjort rundvandring i området tillsammans med delar av
projektgruppen.
Vi vill inleda med att uttrycka att vi tycker det är bra att ett tidigare industriområde, SJ-området, som länge
stått öde bebyggs och välkomnar att detta nu öppnas upp. Området kommer att få liv, ge plats för boende,
arbetsplatser, grönområden, skolor och annan samhällsservice. Vidare är vi positiva till att stadsdelen kommer
närmare staden genom över- och undergångar vid järnvägen. Vi ser det även som positivt att området
kommer att knytas samman, exempelvis genom att Sandbackegången förlängs, att nya cykelstråk byggs och
att grönområden planeras.
I ÖP 2034 beskrivs vid flera tillfällen vikten av att bevara industribebyggelsen på SJområdet vilket vi
instämmer i men anser samtidigt, och vill understryka, att vi ser det som en stor brist att man inte någonstans
i planen påtalar vikten av att ta hänsyn till angränsande befintlig bebyggelse som är av stor kulturhistorisk
betydelse.
Vi anser också att Simrishamnsbanans eventuella framtid tar för stort utrymme i och påverkar planen avsevärt
trots att det i nuläget inte finns några planer för denna. I ÖP 2034 anges på sid 34 att Simrishanmsbanan inte
är upptagen i Trafikverkets nationella plan för transportsystem 2018-2029 vilket innebär att det är oklart både
om och eventuellt när trafikering av banan kan bli aktuell.
Vi vill påpeka att Hagstorpsgatan felaktigt namngivits Östergårdsgatan på kartan sidan 9 och där det i texten
på sidan 28 står: Ett grönt "aktivitetsstråk" längs Östergårdsgatan ska ge plats för rekreation, fritidsaktiviteter och möten
utgår vi från att det är Österhagsgatan som avses.
Kulturmiljö och samhällsservice
Vi finner det anmärkningsvärt att befintlig bebyggelse inte är omnämnd i ÖP 2034. På sid 26 står det: Genom
en varsam hantering av kulturvärdena under en kommande utvecklingsprocess kan historiska spår och berättelser stärkas och
lyftas fram. På så sätt kommer de att bidra till att i framtiden ge planområdet en unik karaktär. I detta instämmer vi men
varför är inte den bebyggelse kvarteren Östergård, Hagstorp och Österhus i direkt anslutning till planområdet
beskriven här?
Kvarteren är kulturhistoriskt och arkitektoniskt unika och utgör dessutom ett stycke arbetarhistoria i Malmö
stad. De utgör tillsammans en oas i Malmös stadsbebyggelse med byggnader uppförda kring 1920, deras
gröna gårdar och odlingslotter i stadsdelen Kirseberg, en aktiv stadsdel, väl förankrad i sin spännande historia.
I denna miljö är det även av stor vikt att behålla den ursprungliga gatumiljön, dvs. Österhagsgatan och
Östergårdsgatan intakta.
Kvarteret Östergårduppfördes år 1917 som mönsterbostäder för arbetare. Malmö stad var länge ägare av
fastigheten som bestod av många små lägenheter. Kvarteret kom att med tiden förslummas. Då Segevång och
andra bostadsområden byggdes under 50- och 60-talen kom många att flytta härifrån för att bo modernt.
Kvar blev de som inte hade förutsättningar att flytta. Socialtjänsten uppmärksammade detta.
Kvarteren Östergård, Österhus och Hagstorp har varit knutna till forskning vid Lunds Universitet. Under 60talet ingick kvarteret Östergård i en utredning som gjordes på sociologiska institutionen i Lund och därefter i
ett socialt projekt som leddes av sociologiska institutionen Lund. Utredningen resulterade i en omfattande
renovering av kvarteren Östergård, Österhus och Hagstorp i nämnd ordning, samt i ett projekt för
strukturförändrande samhällsarbete och boendeintegrering lett av Harald Svedner.
Trots insatserna beslutades år 1977 om inflyttningsstopp på Östergård som efterhand tömdes på hyresgäster.
Parallellt med detta pågick ett arbete som engagerade många boende i stadsdelen och i övriga Malmö för att
rädda Östergård. Det var svårt att få besked av beslutsfattarna kring fastighetens öde och oron för rivning var
stor. Tack vare ett aktivt grannskapsarbete, samt myndigheters och politikers slutliga förståelse för kvarterets
betydande kulturhistoriska värde fick Östergård stå kvar och är idag ett exempel på en mycket välbevarad 20tals bebyggelse. Kvarteret renoverades till betydligt färre och större lägenheter 1980-82 med uteplatser och
gård. Östergård är sedan dess en bostadsrättsförening. Kvarteret Östergård är väl omtalat i både press och
media. I samband med 100-års jubileet år 2017 skrev pressen mycket och det gjordes en programserie om
kvarteret för SR P 1. Kvarteret Hagstorp 1 stod inflyttningsklart 1921. Fastigheten kom att i folkmun kallas
Hagstorp efter kvarteret eller "Televerkahuset" eftersom den byggdes av Telegrafverket till tjänstebostäder.
Huset ritades av Erik Lallerstedt, arkitekt och professor vid tekniska högskolan i Stockholm. Många av hans
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byggnader uppfördes i klassicistisk stil, så även kvarteret Hagstorp. Fastigheten hade för tiden mycket hög
standard. Wihlborgs Fastigheter AB ägde kvarteret Hagstorp under ett antal år på 60-70-talet. Därefter
tvångsköptes fastigheten av Malmö Stadsfastigheter. Den renoverades varsamt 1976-1978 och består av två
hus som ligger i vinkel med en gemensam trädgård och uteplatser. Hagstorp är sedan 1996 en
bostadsrättsförening. Kvarteret Österhus uppfördes 1923-1924, också som mönsterbostäder, och har
genomgått en större renovering, se ovan. Fastigheten var länge ägd av Malmö stad men är idag privatägd och
här finns bland annat Beijers Hus inrymt. SJ-huset som byggdes av SJ till bostäder för anställda är den minsta
fastigheten belägen på det tidigare SJ-området. Fastigheten är omnämnd i ÖP 2034 som kulturhistoriskt
värdefull byggnad som ska bevaras. I området finns även en ny byggnad. För ca fem år sedan uppförde
Malmö stad ett LSS-boende i kvarteret Hagstorp 2. Det är byggt så att det smälter väl in i och bidrar till att
förstärka områdets befintliga karaktär.
Vi anser att ny intilliggande nybebyggelse måste ta hänsyn till befintlig bebyggelse. Den bör, liksom LSSboendet utformas så att den väl smälter in i omgivningen och blir en visuellt naturlig övergång till övrig
nybyggnation på Jernhusområdet.
I ÖP 2034 på sidan 20 kan man läsa: Behovet av särskilda boendeformer för äldre bedöms på sikt öka kraftigt. /.../ När
planområdet är fullt utbyggt bedöms det uppstå ett behov av 800 förskoleplatser och upp till 1300 grundskoleplatser. /... Utöver
detta tillkommer behov av cirka 200 LSS-bostäder, ett till två äldreboenden, boenden för sociala ändamål, samt ytterligare en
vårdcentral. Vidare står det: Möjligheten att använda planområdets befintliga och kulturhistoriskt intressanta bebyggelse för
olika former av samhällsservice bör undersökas. Längre ner på samma sida: Grundskolor ska byggas i minst fyra våningar
och gestaltas så att de lyfts fram som centrala funktioner.
Vi anser att man med hänsyn till befintlig bebyggelse ska planera för förskola, LSSbostäder, äldreboende,
boende för sociala ändamål och vårdcentral i dess närhet och ta intryck av det ovan nämnda LSS-boendet. Att
bygga en minst fyra våningar hög skola för 650-780 elever kloss inpå en tvåvånings-byggnad från 1921 är inte
"en varsam hantering av kulturvärdena" (sid 26). Vi anser därför att skolan bör placeras längre söderut i
planområdet, eller varför inte i befintliga industrilokaler? Har man utrett möjligheten att bygga skola i de
tidigare järnvägsverkstäderna?
Förslag:
•

Behåll Östergårdsgatan och Österhagsgatan intakta.

•

Bevara och ta vara på befintlig bebyggelse, låt den påverka omgivningarna.

•

Planera för förskola, LSS-bostäder, äldreboende, boende för sociala ändamål och/eller vårdcentral i
anslutning till befintlig bebyggelse och ta arkitektonisk hänsyn tillkvarteren Östergård, Hagstorp och
Österhus.

•

Utred möjligheten att bygga grundskola i järnvägsverkstäderna alternativt flytta skolan söderut i
planområdet.

Trafik, buller och föroreningar. Grön stad och naturmiljö, Österhagsgatan
I förslaget vill man skapa möjlighet att med bil ta sig från S. Bulltoftavägen till Sallerupsvägen och planerar
två vägar in i planområdet för detta. En av dessa är Österhagsgatan i nordväst som man vill göra
dubbelriktad. Samtidigt vill man att: Ett brett utbud av kultur-och fritidsaktiviteter ska möjliggöras i aktivitetsstråket
längs Österhagsgatan och fram till Vagnverkstaden. (sid 10). Man bedömer att ca 3000 bilar per dygn kommer att
använda sig av Österhagsgatan.
På Österhagsgatan finns idag boende, varav många är barnfamiljer, med utgång direkt mot gatan, förskolan
Gripen och Malmö Friskola med skolgård mot Österhagsgatan. En breddad Österhagsgata kommer att rejält
inkräkta på det tänkta aktivitetstråket, se ovan, och frågan är vad som blir kvar av detta. Det kommer också
innebära att gatan kommer att gå precis utanför Malmö Friskolas skolgård som förmodligen kommer att få
mindre utrymme än idag. Det är viktigt att bygga med respekt för befintlig bostadsmiljö, dvs. att inte slå
sönder trygghet och möjlighet till befintlig lek och rekreation för de många barnfamiljer som bor i kvarteren
och också att värna om fungerande bostadsmiljöer och kulturhistoriskt visuellt värdefulla gator.
Buller kommer naturligtvis att öka och ytterligare bygga på det befintliga bullret från järnvägen i ett område
som redan idag visar på höga bullernivåer, sid 40 i ÖP 2034. Föroreningar kommer också att öka. Detta
omnämns i planförslaget på sidan 51. Vi ser även risk för skada på den unika bebyggelsen i samband med
ökad trafik och anser att detta bör utredas. Vi ifrågasätter beräkningen av antal bilar per dygn och befarar att
det kommer att bli betydligt högre än beräknat eftersom den trafik som kommer från söder, väster och norr
troligen kommer att välja denna och inte den östligare gatan i planförslaget. Vi vill också betona orimligheten
i att redan befintlig och därtill kulturhistoriskt viktig boendemiljö ska påverkas negativt och anser att
nybyggnation ska bära sitt trafikbehov. Lägg denna infart vid nybebyggelse där man har bättre möjligheter att
anpassa gatumiljön till det som byggs.
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Förslag:
•

Bevara ursprunglig gatumiljö, Österhags- och Östergårdsgatorna.

•

Bevara det gröna området intill Österhagsgatan som ett aktivitetsstråk enligt planen på sidorna 9 och
29.

•

Bevara nuvarande fotbollsplan och basketplan som utgör naturliga platser för fysisk aktivitet för
områdets och skolornas barn och elever.

•

Utred påverkan på befintliga byggnader vid eventuellt utökad trafik.

• Utred möjligheter till annan infart i området och också om den verkligen behövs.
Alternativ till dragningar av infarten:
1. Dra den nya vägen parallellt med banan söder om spåren, dvs. på det nu obebyggda tidigare
koloniområdet, samt gör en tunnel under spåren för att nå Jernhusområdets skolor och bostäder. På
så sätt belastar trafiken de två områdena som ska byggas och inte redan fungerande bostadsmiljöer
och kulturhistoriskt visuellt värdefulla gator. Man får då även en naturlig barriär mot spåren med
träd och växtlighet in mot bostadsområdet.
2. Förläng Blästergatan, bör vara fullt möjlig, med viss utgrävning av vallen. Möjligheten att flytta på
spåren till idag ej verksam bana nämndes på informations-mötet på biblioteket den 23 april.
3. Dra den nya vägen parallellt med banan norr om spåren.
Grön stad och naturmiljö, Hagstorpsgatan
År 1979 anlade Malmö Stadsfastigheter odlingslotter samt ett promenadstråk och cykel väg på den avspärrade
Hagstorpsgatan. Dessa är mycket uppskattade och bidrar till den fina och lugna miljö som kvarteren utgör. På
Jernhusens område alldeles intill finns också odlingslotter och sedan länge uppväxt grönska. Platsen är viktig
för Kirsebergsbornas rekreation och utgör ett andningshål i en annars tätbebyggd stadsdel. Promenadstråket
längs odlingslotterna i Hagstrop är mycket uppskattat och används flitigt för rekreation, joggingturer och "gå
ut med hunden promenader", av ungdomar som tränar i ishallen samt för pratstunder. Även här känner man
historiens vingslag! Längs grusgången kan man njuta av både odlingslotter och det kulturhistoriskt värdefulla
kvarteret Hagstorps trädgård. Här kan man även beundra det nyligen byggda LSS boendet som på ett
förnämligt sätt har följt upp det arkitektoniska värdet i omliggande fastigheter. Ett strålande tillskott till
omgivningen!
Vi ser med stor oro att man på ritningarna i planförslaget (s. 3, 9, 21, 23, 29, 43, 45, 47, 50 och 52), i
visionsbilden och även i modellen har gjort Hagstorpsgatan till en genomgående gata. Att göra det vore att
rasera en mycket värdefull miljö. Ta istället vara på de gröna oaser som finns, bygg inte bort dem! Området
har inte bara betydelse för boende och besökare, det har även betydelse för mångfalden i flora och fauna.
Varför inte skapa en parkliknande miljö genom att bevara grönskan som finns på Jemhusens område
kompletterat med befintliga odlingslotter och promenadstråk längs Hagstorpsgatan?
ÖP 2034 sidan 28: Den befintliga vegetationen utgör en resurs som är viktig att ta tillvara och som tillsammans med områdets
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse kan bli starkt identitetsskapande för området. Tilläggas kan att den oas som
Hagstorpsstråket utgör idag är starkt identitetsskapande för området.
Förslag:
•

Behåll befintliga odlingslotter och promenadstråk längs Hagstorpsgatan och värna därmed om en
miljö som är väl värd att bevara för både gamla och unga. Den kan också utnyttjas av den
samhällsservice som kan komma att byggas här.

•

Bevara också gärna odlingslotterna på Jernhusens område alternativt behåll så mycket möjligt av
grönskan här.

Sociala konsekvenser och barnperspektiv
Vi anser att detta behöver utredas grundligare avseende trafikmiljö och ingrepp i redan fungerande gatu- och
boendemiljöer.
Programförklaring
Vi ser behov av en grundlig, samlad helhetsbeskrivning där Malmö stad visar på vilka sätt man kommer att ta
hänsyn till den unika befintliga bebyggelsen inklusive kvarteren Östergård, Hagstorp och Österhus.

Brf Östergård

Vi ser på det stora hela positivt på en utbyggnad av bostadsbeståndet i gamla banverksområdet och nya
anslutningar till Kirseberg från Ellstorp och Sallerupsvägen. Vi har dock kommentarer till planen som vi
rubricerar så här i detta svar:
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-

Övergripande synpunkter på själva planprocessen
Vägdragning
Barns behov och perspektiv
Rekreation, grönområden, stadsodling
Kulturvärden

Övergripande synpunkter på proceduren:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Proceduren/Ordningsföljden i kommunikationen med allmänheten kan i vissa avseenden
ifrågasättas, t ex vad gäller när översiktsplanen Södra Kirseberg och Östervärn behandlas sett i
förhållande till samrådet tidigare under 2019 gällande om detaljplan för Ellstorp, Norra. Är det inte
en felaktig ordning att lagfästa en detaljplan (som fastställer gatuplaceringar, över/undergångar som
passerar järnvägen, byggnadshöjder, etc) innan översiktsplanen för det större området Södra
Kirseberg och Östervärn är färdigförhandlad? Denna omvända ordning hotar, som vi ser det,
delaktighetsmöjligheter, då förhandlingen om översiktsplanen blir beroende av detaljplanen vid
sidan av det aktuella planområdet.
Vem finns det dialog med? Förutom lagstadgade samråd, som varit på bibliotek eller på
stadsbyggnadskontoret, undrar vi om det görs några mera up-to-date former för dialog där man
involverar de särskilda grupper vars intressen man säger sig tillvarata i förslaget? Vi har tacksamt
tagit emot möjligheten att genomföra en vandring med ansvariga planerare i området
Östergård/Hagstorp den 5 maj, då vi fick chansen att visa och framföra idéer gällande hur området
omkring dessa existerande bostadsområden kan utvecklas. Men vi undrar samtidigt: Deltar verkligen
de grupper som nämns i förslaget i dialogen kring utvecklingen av FÖPen - t ex ungdomar och
barn?
Har inte Kirsbergsplanen på det stora hela fått lida av prioritetsbrist, dvs. att mindre resurser har
avsatts till detaljerad analys här, jämfört med de resurser som avsatts till utvecklingen av Nyhamnen
(detta enligt utsaga av representanter för SB vid Informationsmöte Kirseberg 23 april)? Känslan är
att slutanalysen, efter en ganska lång tids lågprioriterad hantering, tillkommit hastigt?
Två yttre krafter spelar stor roll för planen, och inte minst ordningen med vilken man iscensätter
hela planen: Sverigeförhandlingen, med dess krav på närhet mellan kollektivtrafik och bebyggelse,
samt Simrishamnsbanans och osäkerheten vad gäller dess utveckling. Bör man inte vänta med
utställningsförslag tills olika resultat kopplade till Sverigeförhandlingen utretts mera noggrant
(busslinjer, etc) samt om beslut om Simrishamsnbanans existens och anslutning till stationen är mera
definitiv?
Har förhandling med mindre mark- och fastighetsägare verkligen tagits på fullt allvar i planeringen
av t ex möjliga vägdragningar? Särskilt i området nära det kommande stationsområdet, på
Kirsebergssidan, dvs runt Blästergatan.
Har hänsyn tagits till stadens egen policy vad gäller att cykel och tystare kollektivtrafik bör ersätta bil
i innerstaden i framtiden?
Har hänsyn tagits till Barnkonventionen och regler kring hur barnverksamheter placeras/utsätts i
byggd miljö. Har det gjorts någon barnkonsekvensanalys, t ex kopplad till ökad trafik?
Det är mycket oklart i förslaget vad som blir nya möjligheter för "kulturutbyte, kulturarbete, och
kulturella möten”, trots att de anges i förslaget som viktiga.
Det saknas i förslaget ett tydligt sätt att tänka för det som deklareras som sociala konsekvenser,
särskilt vad gäller hur man placerar och ansluter ny bebyggelse och nya institutioner till befintliga
bostäder, skolor, och verksamheter. Överbryggande cykel- och gånginitiativ finns, det är bra, men
det kan bli en tydligare del i planförslaget på det stora hela. ”Sociala konsekvenser” är en omfattande
aspekt som även hör ihop med hur befintliga grönområden behandlas.

Här nedan följer mer detaljerade synpunkter på planförslaget i sig.
Vägdragning
Ökad trafik
Vi ser en ogenomtänkt vägdragning i Kirseberg Södra. Förslaget med genomfart till Sallerupsvägen är bra,
särskilt som den kan förläggas helt i de ännu obebyggda områdena (Jernhusens mark, det gamla tågstalls- och
verkstadsområdet), dvs om den kan säkerhetsavstånds- och bullermässigt anpassas till den kommande
bebyggelsen.
Men behövs verkligen genomfartsleden sydväst-ut (dvs den förlängda Österhagsgatan)? Vägdragningen i
förslaget som innefattar Österhagsgatan, påminner om äldre förorts-koncept (jfr Stockholm), med ineffektiv
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trafikmatning med mycket kurvor (dvs mycket start och stopp och gasning) till bostadsområdet. Vårt förslag
är att det kan räcka med en större väg in i området, som går mellan Södra Bulltoftavägen och Sallerupsvägen.
Om det är helt nödvändigt med en väg in i området nära viadukten, undersök i så fall om matningen in i
området kan ges annan sträckning än Österhagsgatan, se vidare nedan.
Om kommunen bibehåller förslaget att omvandla Österhagsgatan till inmatargata bör gatan dels flyttas längre
från fasaden från kvarteret Östergård, dels breddas. Med anledning av detta är det oklart hur mycket utrymme
som egentligen blir över för att skapa ett grönt aktivitetsstråk längs med gatans västra sida. Föp:en bör ange
tydliga riktlinjer för hur den ökade trafikmängden på Österhagsgatan ska behandlas i senare kommande
planläggning. Vi vill involveras i dialog för omgestaltning av gatan.
Vårt hus är gammalt och byggdes en gång i tiden för mindre bemedlade grupper. I jämförelse med mycket
annan bebyggelse från samma epok är vårt hus byggd med enklare kvalitet. Byggnadens grund kommer
sannolikt att påverkas om trafiken ökas längs med den befintliga Österhagsgatan och Södra Bulltoftavägen. Vi
vill att staden säkerställer att vårt hus inte påverkas negativt pga den ökade trafiken och ser fram emot att
hålla en tät dialog med SBK och Gatukontoret i denna fråga.
Om en inmatarväg behövs in till kärnan av kommande Kirseberg Södra, dvs in till nuvarande
banverkstadsområdet med omnejd, kan man då istället dra den från Södra Bulltoftavägens början direkt före
eller direkt efter viadukten? Undersök ifall det går att placera en väg närmare järnvägsspåren, dvs lägga vägen
mellan ishallen och spåren, efter att antingen ishallen byggts om en aning i ena ändan, eller att järnvägsvallen
justeras en aning i samband med att anslutningen till Simrishamnsbanan ändå kräver banvallsjusteringar (mur
istället för vall längs en bit av vallen). Man bör dessutom kunna sikta på denna alternativa vägdragning, och
vänta med att genomföra den tills man vet mera definitivt hur det blir med Simrishamnsbanan.
Gör ett större grönstråk av Österhagsgatan som inte ska dubbelriktas. Om gatan dubbelriktas kommer det
leda till mycket mer trafik än som nämns, eftersom detta blir den närmaste vägen mellan centrum och nya
Kirsebergs Södra. Om det verkligen behövs en gata måste andra alternativ utredas, exempelvis utmed
tågbanans norra sida, utifrån Blästergatan eller söderifrån, som sagts ovan.
Buller
Österhagsgatans ökade trafikomfattning innebär ökad bullernivå: vägdragningen i förslaget ligger för nära ej
bullerskyddad, men kulturskyddad bebyggelse: Kvarteret Östergård. Det blir också vibrationer. Redan tidigare
har konstaterats sättningar i detta kulturellt viktiga kvarter pga trafiken. Det finns vittnesmål från nuvarande
boende i området att vibrationerna i huskroppen vid passage av tyngre fordon är mycket märkbar. Vid Södra
Bulltoftavägen uppstår dessutom en eko-effekt, som blir plågsam vid ökad trafikmängd. Vidare, det blir
mycket bilköer och start/stopp med bilar, om detta blir matarväg till det nya området och de gamla och nya
skolorna. Buller och dålig luft är inte lämpligt för barnen.
Dessutom: Den nya föreslagna Österhagsgatan med sin ökade trafik skär också igenom vad som i förslaget är
avsett bli en aktivitetspark. Låt denna park få bättre och bred funktion, genom att behålla Österhagsgatan
som enkelriktad och anvisa istället denna med en tydligare dubbelriktad cykelväg in i Kirsebergs Södra. Idag
fungerar inte cykelvägarna här. Behåll vägen som anslutningsväg för boende i Östergårds- och
Hagstorpsskvarteren.
Slutledning: Överväg möjligheten till endast en dubbelriktad väg in i nya området Kirseberg Södra. Alternativt
lägg en ev anslutande väg till nya Kirseberg Södra närmare tågspåren/stationen. Förhandla därför mer
ingående med nuvarande markägare mellan Blästergatan och järnvägsspåren (Kontinentalbanan). Undersök
närmare möjligheten att antingen flytta järnvägsspåren en aning inåt Ellstorpsparken, innan definitiv
detaljplan antas för Norra Ellstorpspark-området (dvs området som legat i träda sedan att par decennier efter
att ha varit koloniområde).
Barnfrågor, särskilt barnens behov och perspektiv i bokstavlig mening.
Kopplat till vägdragningarna gäller också att förslaget på det stora hela är ogenomtänkt vad gäller skolors och
förskolors kontakt med, och närhet till vägnät. Mycket barn är i rörelse i utredningsområdet, både boende
samt förskolor och skolor. Transporter behövs givetvis men tänk igenom noggrant hur barnen rör sig. Gör
om förslaget i samklang med dessa krav på barnens bästa, tänk genom vad det betyder även längs Södra
Bulltoftavägen.
Det har inte gjorts någon barnkonsekvensanalys utifrån befintlig bebyggelse och barn som redan bor i
området. På vilket sätt har barnets bästa tagits i beaktande vid planering av genomfartsled förbi två befintliga
grundskolor och två befintliga förskolor på en förhållandevis smal väg som Södra Bulltoftavägen?
Rekreation och grönområden:
Grönområden söder och öster om Hagstorpsstigen, dvs i direkt anslutning till området Östergård - Hagstorp
- Österhus.
Här är tänkt att anläggas en skola och nya grön- och stadsodlingsområden. Delar av detta område är idag
odlingslotter, några på stadens mark, några på Jernhusens mark, i två rader som löper längs Hagstorpsgatan.
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Det verkar fullständigt onödigt att jämna dessa med marken för att bygga upp nya alldeles i anslutning. Varför
inte behålla denna redande etablerade form för stadsodling, möjligen med en omdefiniering av
underhållsbestämmelser, och eventuellt med en utvidgning av aktiviteter. Man kan t ex tänka sig lösningar där
man behåller cykel och gångmöjligheterna i området som gör det till ett område med parkkänsla. Den
kommande skolbyggnaden omedelbart sydost om Österhagskvarteret, nära Hagstorpsgatan, är (åtminstone i
ett par visionsbilder) framställt i den fördjupade översiktsplanen som en byggnad i tre-fyra plan med en gavel
som hamnar väldigt nära Österhagshusen, och dess gård. Genom att istället mera småskaligt ansluta en skola
till Hagstorpsområdet, på något längre avstånd från detta, så kan man istället behålla och samtidigt utveckla
koloniområdet, sådant det ligger idag, samt värna om den kulturmiljö som
Hagstorp/Österhus/Östergårdkvarteren utgör. Låt odlingsområdet – dvs det avlånga med både Malmö Stad
och Jernhusen som markägare – vara kvar, men öka istället dess medborgarriktade funktion genom att t ex
upplåta vissa odlingslotter för de kommande närliggande skolornas verksamhet kopplad till odling, och även
för odlingsaktiviteter kopplade till LSS-boendet. Förlägg gärna nya äldreboende eller LSS-boende i närheten
med liknande arkitektonisk utformning som det LSS-boende som byggdes vid Östergårdsgatan 2014. Öka det
befintliga grön- och odlingsområdets möjlighet att utgöra mera parkliknande funktion. Det är redan idag ett
mycket uppskattat strövområde.
På och mellan dessa odlingslotter finns idag ett koncentrerat fågel-, smådjurs- och insektsliv. Detta kan
behållas genom att man bevarar stråket, viktigt för biologisk mångfald och olika arters behov av
övergångsytor och lufttransporter mellan olika grönområden.
Ny grön markanvändning anges i förslaget, för t ex stadsodling. Vi välkomnar på det stora hela detta förslag
om att behålla grönytor, men vi frågar oss samtidigt: Är inte nya ytor som startar från noll planteringsmässigt,
ett ohållbart sätt att flytta aktiviteter som redan är knutna till ett existerande grönområde som kan göras
attraktivt för flera besökare, dvs inte enbart för odlingslottarrendatorer utan för de som vill ha en attraktiv
promenad/cykelväg. Vidare: Är gifterna i marken utredda vad avser de nya angivna stadodlingsområdena och
ersättningsområdena?
Slutsats: Låt Hagstorpsgatan förbli cykel/gångväg. Denna fungerar bra idag som en
rekreations/promenadväg. Öka parkkänslan och aktivera detta område som park, genom att förlägga nya
skolan lite längre in mot nya Kirseberg Södra-området. Det är viktigt att park- och rekreationsremsor kan
fredas från ökad trafik. Detta skulle på ett tydligt sätt ta vara på tillgänglighetsaspekterna i planeringen.
Kulturvärden
Det är mycket oklart i förslaget vad som blir nya möjligheter för "kulturutbyte, kulturarbete, och kulturella
möten”, värden som anges i förslaget som viktiga att tillgodose.
De befintliga - och ännu levande - historiska kulturområden som utgörs av Östergård, Österhus och
Hagstorp är som vi ser det mycket viktigare än de symboliska värden som kvarlämnade järnvägsdetaljer utgör
och som framhålls som kulturvärde i förslaget. Några sådana ”järnvägslämningar” kan givetvis finnas,
framförallt de bevarandevärda byggnaderna i banverksområdet, men de framhålls i förslaget alltför stor grad
som kulturbärare per definition: de är dock i praktiken (symbolisk) historia snarare än levande kulturbärande
områden. Sådant faktisk kulturbärande har dock de befintliga bostadskvarteren kring Östergårdsgatan. Bygg
istället fler LSS-boenden eller mindre skolbyggnader som stilmässigt och varsamt förlänger detta område
arkitektoniskt in i Kirseberg Södra. Tag vara på den arkitektur som finns där redan, inte enbart snedtaksidén.
Se LSS-boendet mellan Östergårdsgatan och Hagstorpsgatan som förebildligt vad gäller en sådan stilmässig
anslutning.
En del av de samtida sociala värdena i kvarteret Östergård är en innergård där barnen rör sig fritt mellan
lägenheterna, där det finns en förskola som använder innergården, där det finns en sommarjobbstradition,
med ungdomar som varje år anställs för byggnations- och lokalvårdsarbeten samt där gemensamma odlingar
och trädgårdsarbete gör att boende i alla åldrar skapar sin gemensamma miljö. Se dessa typer av verksamheter
som en anledning att varsamt hantera den levande omgivningen och bygg istället ut kring dessa kvarter så att
man förlänger denna levande anda.
Andra existerande levande kulturvärden är ateljéer och verkstäder som finns i Kirseberg redan. Det är mycket
viktigt att göra det möjligt att plantera sådana aktiviteter i det nya området.
Tågstallarna, de gamla reparationsverkstäderna (dvs Stora taket mitt i Jernhusen-området): kan det bli en mera
verksamhetsbaserad del av området: Kulturella aktiviteter, mindre verkstäder, småskalig, t ex återbruksinriktad
verksamhet. Kan man bevara det unikt omfattande taket och den stora öppna inomhusförutsättningen? Går
det att hitta nya kreativa lösningar vad gäller kommersiell, kulturell och skolmässig verksamhet i de lokalerna,
med sin speciella utsträckning och takhöjd?
Höghus
Höghuset på Kirsebergssidan av nya stationen riskerar eliminera den fina parkdel, och backe som finns där,
och även hota en närliggande byggnad, en kulturellt bevarandevärd klassisk arkitektur, tidig modernism.
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Höjden och placeringen behöver noggrant analyseras, så att man inte skapar onödigt abrupt och otrevlig
stadsmiljö här i närheten av den nya stationen.

Fastighetsägarna Syd

Fastighetsägarna Syd har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn.
Generellt ser Fastighetsägarna Syd positivt på översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn. Det är ett
område i Malmö som har potential att utvecklas till en ny spännande stadsdel som knyter samman staden.
Ambitionen att skapa en nära, tät, grön och funktionsblandat område som attraherar Malmöbor att bo,
besöka och arbeta i stadsdelen kommer stärka staden i stort.
Det är viktigt att skapa naturliga bryggor mellan befintliga runt omkring liggande områden, som Johanneslust
med sin småhuskaraktär, med nybyggnationen på Kirseberg och Östervärn. Det stärker en blandad stad och
skapar spännande arkitektoniska möten. Men det är viktigt att arbetet startar tidigt och bästa sätt är genom att
skapa platsförstärkande insatser, exempelvis GivRum arbetar med synsättet att staden är ett demokratiskt
rum, och stadsutveckling med fokus på människan i centrum. Bland annat genom att använda befintliga
urbana miljöer och skapa möten under utvecklingsprocessen av Kirseberg och Östervärn.
Ny översiktsplan behöver innefattas av effektiva arbetssätt och flexibilitet när det gäller projektspecifika
behov i Kirseberg och Östervärn. Fastighetsägarna Syd ser positivt på att dialog förs tydligt och
återkommande mellan kommun och byggherre för att uppnå ett hållbart resultat. I den blandade staden, och
geografiska området, så vill vi lyfta vikten att Malmö stad möjliggör för olika aktörer att utveckla och bygga
Kirseberg och Östervärn. Det skapar intressanta och spännande lösningar som visar en varierad stadsbild.
Kirseberg och Östervärn är en av de första stadssiluetterna som man ser när man kommer på
Stockholmsvägen eller via järnvägen och är därmed viktig då området sätter prägel av Malmö som helhet för
besökare och pendlare.
Samhällsutveckling och positiva förändringar gör att många väljer bort bil i stadsmiljö och väljer att använda
sig av andra färdmedel. Vilket stärker behovet att erbjuda hållbara lösningar för cykel, bilpooler samt andra
transportsätt. Som exempel behövs bättre förutsättningar med bilpoolsparkering, då det har varit på
frammarsch en längre tid. Forskning har visat att en enskild bilpoolsbil ersätter mellan fem till tio privatägda
bilar, vilket medger förändringsbehov av parkeringsplatser.
Generellt är det att föredra att inom varje stadsdel/område bör flexibla parkeringstal fortsätta användas.
Flexibla parkeringstal innebär att Malmö stad ger byggherrar möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser
som måste byggas i samband med uppförandet av nya lägenheter och kontorshus. Kommunen har då
möjlighet att tillåta färre bilparkeringsplatser än vad riktlinjerna säger där byggherren väljer att tillhandahålla
positiva mobilitetstjänster, som inkluderar bland annat bilpooler och cyklar. Östervärns station har en stor
potential att utgöra en viktig kollektivtrafiksknutpunkt. Med sina cirka 40 000 personer som kommer att bo
eller verka inom 1000 meters radie från Östervärns station. Med en utbyggnad på Kirseberg och Östervärn
kommer, enligt stadsbyggnadskontoret, stationen att bli en av de största i Skåne avseende antalet boende och
verkande inom 1000 meters radie. Men det förpliktigar också att Malmö stad säkerställer satsningar på tätare
turer till och från Östervärn station.
Fastighetsägarna Syd anser att det är viktigt att flerbostadshus byggs för att täcka olika behov för olika typer
av hyresgäster. Risker med zonindelningar är att de riskerar att relativt snabbt bli föråldrad då Malmö stad
växer och nya centrum uppstår. Därför bör fokus främst vara på utifrån typ av bostadshus och var de
geografiskt ska byggas när man fastställer enskilda parkeringsnormer i nybyggnation.
Inom varje stadsdel/område bör flexibla parkeringstal fortsätta användas. Flexibla parkeringstal innebär att
Malmö stad ger byggherrar möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med
uppförandet av nya lägenheter och kontorshus. Kommunen har då möjlighet att tillåta färre
bilparkeringsplatser än vad riktlinjerna säger där byggherren väljer att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster,
som inkluderar bland annat bilpooler och cyklar.
När det gäller miljöarbetet så kan vi konstatera att markföroreningar utgör den enskilt största negativa
påverkan av den planerade utbyggnaden. Och det är tydligt fler provtagningar behövs göras. Kostnader för
markföroreningar är ofta höga och tidskrävande. Det behövs en tydlig ansvarsbeskrivning vem som ska bära
kostnaderna för nödvändiga åtgärder i samband med saneringar.
Vidare så konstaterar Fastighetsägarna Syd att det är ganska oklart rörande hur man ska hantera buller och
utsläpp i och med att målet är att utforma så att ett lugnt trafiktempo införs. Det är viktigt att detta inte får en
negativ inverkan på den dagliga inpendlingen som äger rum på Stockholmsvägen. Något som vi ser finns en
betydande risk att så sker med en så otydlig definition som är skriven i översiktsplanen.
Vidare så är Fastighetsägarna kritiska till avsnittet rörande näringsliv och handel. Genomförandet av
översiktsplanen kommer till stor del att vara beroende av faktorer som inte någon av de enskilda aktörerna
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själva råder över. Det är därför angeläget att Malmö stad, fastighetsägare, byggherrar och andra drivande
aktörer löpande för en dialog kring områdets utveckling och dess etablering av näringsliv och handel. Och
därmed inte låser fast sig i alltför detaljerade mål eller förväntningar, vilket är för detaljerat under avsnittet
rörande näringsliv och handel.
Digitalisering förändrar hur den svenska handeln ser ut, butiker planeras, stadskärnor utvecklas, nya
stadsdelar planeras och bostäder byggs. Enligt Post Nords rapporter vill konsumenter ha bättre information
om när, var och hur paket ska levereras. Och de vill även ha en enklare returhantering, vilket ställer krav på
utformningen av såväl bostäders gemensamma ytor när det gäller pakethantering som hur stadsdelar är
utformade för att hantera utkörning och hämtning av varor. Om detta bör även översiktsplanen för Kirseberg
och Östervärn ta i beaktande som ett vägledande dokument för utvecklingen av området.

Kollektivhus i Malmö, KIM
KIM – värdegrund och vägledande principer som bidrar till gemenskap, tillit och socialt
kapital.
KIM – kollektivhus i Malmö – är en ideell förening som bildades 2009. Föreningen har som ändamål att
skapa olika former av kollektivhus i Malmö. Föreningens värdegrund är att med mångfald som utgångspunkt
främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i boendet. KIM har inte bara ett perspektiv för barn och
unga utan även för äldre. Fysisk aktivitet, social gemenskap och psykiskt välbefinnande är grunden för god
folkhälsa. Att prata med, lära känna och umgås med sina grannar och boende i bostadsområdet vare sig man
är barn, ungdom, vuxen eller äldre leder till gemenskap, tillit, och inte minst socialt kapital. Det räcker inte
med att de boende känner sig trygga i huset där de bor, alla ska känna sig trygga också när de rör sig i
bostadsområdet.
KIMs mandat att vara ställföreträdare - för barn, unga och för äldre
Samhället är uppdelad i 3 sektorer, privata företag, offentlig verksamhet och civilsamhället. Civilsamhället i sin
tur består av individer och ideella organisationer som i sin tur är uppdelad i ideella föreningar, ekonomiska
föreningar och stiftelser. Inom civilsamhället är banden mellan enskilda individer och ideella organisationer
mycket starka. Ideella organisationer består av enskilda individer som bor, lever och verkar i lokalsamhället.
Enskilda individer är/utgör ideella organisationer. Detta starka band ger ideella organisationer som KIM
mandat att företräda barn, unga och äldre.
KIM har ett barn-, ungdom- och äldreperspektiv, vilket inte enbart gäller för själva kollektivhuset utan även
för husets omgivning. KIM vill och kan fungera som ställföreträdare för de barnfamiljer och äldre som
kommer flytta in i området och bevakar deras intressen fram tills dess. I ”Malmös väg mot en hållbar framtid.
Hälsa, välfärd och rättvisa”, allmänt kallad Malmökommissionen från 2013 betonas civilsamhällets viktiga och unika
funktion som ingen annan, varken offentlig verksamhet eller privata företag kan uppfylla att bidra till socialt
kapital, till att tillit skapas mellan människor även fast vi inte umgås och heller inte känner varandra.
Kollektivhus i Malmö – kollektivhusens olika inriktningar
KIM var drivande kraft vid igångsättandet/byggandet av Sofielunds kollektivhus som stod klart 2014.
Sofielunds kollektivhus är till för alla åldrar, likaså BoAktiv - Landgången i Bunkeflostrand. Förutom
kollektivhus för alla åldrar finns det kollektivhus för seniorer/äldre och benämns då ofta +40, +55 eller - för
andra halvan av livet. Hyresrätter är mest förekommande men det finns även med bostadsrätter och eget
ägande. I Sverige finns ca 50 kollektivhus.
Första steget - att bilda en startarförening
Om några personer vill leva och bo i ett kollektivhus, kan de gå med i en etablerad startarförening om det
finns på orten eller bilda en ny. KIM är en startarförening. Hjälp går att få av riksföreningen Kollektivhus Nu.
Det är viktigt att startarföreningen skaffar sig kunskaper inom många olika områden. Det gäller framför allt
att vara ute i god tid, stadsplaneringsprocessen tar många år. När detaljplanen över ett område är fastställt, är
det betydligt svårare att påverka planen. Det är också viktigt att startarföreningen i mycket god tid tar kontakt
med eventuella fastighetsägare för att höra om någon av dem vill bygga ett kollektivhus.
Samarbete mellan startarföreningen - kommun, fastighetsägare/byggherre
Om en fastighetsägare vill bygga ett kollektivhus inleder parterna ett långsiktigt samarbete. Syftet är att
startarföreningen, fastighetsägaren, kommunen, ev också det byggföretag som anlitas, tillsammans planerar
inte bara husets inre funktion utan även husets omgivning. Samarbetet pågår under hela planerings- och
byggperioden i många år.
Malmös stadsplanering - att bygga väldigt många bostäder fram till 2050
Malmö stad ska inom de närmaste 30 åren bygga 53 000 bostäder. Det ska ske genom förtätning, inga
bostadshus ska byggas på odlingsbar jord. Det är en lovvärd satsning som ställer mycket höga krav på
planeringen av bostadsområden, där grönområden måste få ha sin viktiga och nödvändiga plats, framför allt
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för barn och unga, även om kommunen har ett starkt tryck på sig att bygga väldigt många bostäder. Södra
Kirseberg och Östervärn är ett mycket stort område. Där ska byggas 4500 - 5000 bostäder, 2 grundskolor och
6 daghem med plats för ca 2100 barn. Under åren 2003 – 2012 byggdes i Malmö 12 % 1-1,5:or, 35 % 2:or, 40
% 3:or samt 13 % 4 - 5:or, dvs 75 % 2-3:or.
Grönområden/lekplatser nära bostadshus samt gröna stråk som binder ihop alla hus i
hela bostadsområdet med daghem/förskolor och skolor.
KIM har starkt fokus på grönområden/lekplatser, ytor för lek och sport samt gång- och cykelvägar, till och
från daghem/förskolor, skolor samt alla bostadshus. KIMs vision är att alla ska ha ett boende anpassat efter
familjens och individers behov och förutsättningar och fylla de krav samhället har på det goda boendet.
Därutöver en anpassad omgivning som bidrar till att barn, unga, vuxna och äldre ska trivas med att vistas
utomhus inte bara för att gå till och från bostaden utan även för att umgås med andra boende i området och
bedriva roliga, nyttiga och hälsofrämjande aktiviteter. För att uppnå denna vision utgår KIM från att barns,
ungas och äldres behov och förutsättningar sätts i centrum. Om deras behov av social gemenskap tillgodoses,
är KIM övertygad om att det bidrar och påverka alla andras sätt att leva, bo och umgås.
De minsta barnens behov av en utemiljö i nära anslutning till hemmet
De minsta, barn mellan 1 - 4 år behöver ett litet grönområde/lekplats i mycket nära anslutning till de hus där
de bor. I de fall husen är byggda i en kvadratliknande form med ett grönområde i mitten är det där de minsta
barnen ska ha sin lekplats. De kräver inga stora ytor eller dyr utrustning, en sandlåda, en liten ställning med
gungor och kanske något mer. Lekplatsen är till för alla små barn som bor i de omgivande husen. Små barn
behöver hela tiden tillsyn av en vuxen. Om barnen samlas i den lilla lekplatsen kommer det medföra att också
vuxna samlas. Därför behöver det finnas sittplatser och bord, under tak, där vuxna och barn kan fika och där
vuxna kan prata och lära känna varandra.
De något äldre barnens behov av en bra utemiljö i anslutning till hemmet
Barnens behov förändras och när det sker har de lekt färdig på den lilla lekplatsen. Då kommer nya små barn
att vilja leka i det lilla bostadsnära grönområdet. Då behövs ett grönområde/lekplats för barn 5 – 7 år som
också ska ligga nära bostaden men som inte behöver ligga i bostadens omedelbara närhet. Lekplatsen ska ligga
så nära så att vuxna enkelt kan utöva tillsyn utan att behöva sitta på en bänk i lekplatsen omedelbara närhet.
Det kan räcka med att en vuxen har koll via ett fönster eller en balkong. Grönområdet/lekplatsen ska ligga så
att barn som bor i flera näraliggande hus träffas där och leker. Lekplatsen ska vara utrustad för denna
åldersgrupp med gungor, klätterställningar och annan spännande lekutrustning samt en större gräsmatta för
olika former av bollspel eller annan aktivitet.
Barns behov av trygga vägar mellan bostaden och daghem/förskola och skola
I KIM vision ingår att vi hoppas och tror att barnen i nya bostadsområden kommer få en plats på de
daghem/förskolor och skolor som ligger i området. Från det lilla grönområdet/lekplatsen för de minsta
barnen via det något större grönområdet/lekplatsen för de något äldre, ska det gå ett grönt stråk genom hela
bostadsområdet som binder ihop alla grönområden/lekplatser för alla barn, från alla bostäder till
daghem/förskolor och skolor i området. Stråket ska bestå av både promenad- och cykelvägar samt
motionsspår. Stråket ska vara tryggt och fungera som en naturlig väg som används av många inte bara barn
utan även vuxna och äldre, för att den är den mest naturliga vägen men också vacker och som inbjuder till
gemenskap. Från stråket måste det även gå promenad- och cykelvägar ut ur området till vägar med biltrafik,
busshållplatser, parkeringsområden
Barn som bor i området, men som inte har plats på daghem/förskola eller i skola i
området.
Ett antal barn kommer ha plats på andra daghem/förskolor och gå på andra skolor än de som finns i
området. Det i sin tur kan medföra att vissa barn inte kommer etablera kontakt med andra barn som bor i
området, på samma sätt som många barn gör i närområdet, vilket i sin tur innebär att inte heller barnens
föräldrar etablerar kontakt med andra vuxna och förutsättningarna för tillit inte skapas på samma sätt. Om
barn inte lär känna andra barn i området, blir det inte lika lätt och lika naturligt att vara ute och leka
tillsammans. Föräldrar blir då ställföreträdare för barnens lekkamrater och genomför aktiviteter tillsammans
med sina barn, viket säkert kan vara lika bra och lika roligt men det skapar inte den genuina gemenskapen
mellan barnen i området och därmed inte heller den naturliga gemenskapen mellan barnens
förälder/föräldrar.
Daghem/förskolor och skolor och deras förutsättningar att bidra till gemenskap och tillit
för de som bor i närområdet.
I området kommer det finnas 6 daghem/förskolor samt 2 grundskolor. Dessa hus med kök, matsal, kontor,
lekrum, lektionssalar, gymnastiksalar inkl. stora grönområden i nära anslutning till byggnaden kan under vissa
förutsättningar vara av mycket stor betydelse för alla som bor i bostadsområdet. KIM har stor förståelse för
att personalen måste få ha sin egen sfär, i daghemmet/förskolan och skolan som inte får inkräktas. Vissa
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delar/rum i daghem/förskolor, eller i en skola är av sådan art att det inte ska hållas tillgänglig för andra än
personalen och de barn som vistas där. Det kan gälla kök, matrum/matsal, toaletter/hygienutrymmen bl.a. av
medicinska skäl samt kontor där konfidentiella handlingar och dyrbar kontorsutrustning förvaras. KIMs
vision är att daghem, förskolor och skolor kan och ska byggas på ett så smart sätt att det ska vara möjligt att
avskilja en del av byggnaden som ska kunna disponeras av civilsamhället på kvällar samt helger om detta
beaktas redan då daghem/förskolor och skolor ritas. Det skulle sannolikt också kännas tryggare för
personalen om tillgång till vissa utrymmen sker till en förening med anknytning till byggnaden och området.
Om föräldrarna till barn som har plats på ett daghem/en förskola eller en skola bildar en föräldraförening
skulle ett avtal kunna skrivas mellan föreningen och daghemmet/förskolan eller skolan. Om de som har hyrt
lokalen inte lämnar den i godtagbart skick eller av något annat skäl, skulle personalen kunna prata med
föräldraföreningen och inte behöva konfrontera några föräldrar som de kanske möter varje dag.
KIM - som ställföreträdare för äldre
Som tidigare nämnts finns det 2 olika former av kollektivhus i Sverige - för alla åldrar eller för en
äldrekategori, +40, +55. Lika litet som barnfamiljer vet om de kommer flytta till Södra Kirseberg, vet äldre
personer om de kommer göra det. Men under planeringsfasen vill och kan KIM även vara ställföreträdare för
äldre, vilket ser annorlunda ut än för barn och unga.
Södra Kirseberg är ett nytt bostadsområde för alla äldre som flyttar hit. De har kanske flyttat från ett område
där de antingen bott ensam eller tillsammans med någon, där de kanske har bott länge och flyttar nu till ett
område där de inte känner någon. För barn är daghem/förskola och skola den gemensamma knytpunkten.
Ett kollektivhus kommer inte kunna vara samma naturliga samlingspunkt som daghem/förskolor och skolor.
Men ett kollektivhus kan vara en sådan knytpunkt för äldre, inte bara för de som flyttar in utan även för de
som bor i närområdet. Även här gäller att huset redan i ritningsstadiet ska byggas så att en del av huset kan
avskiljas, som kan fungera som en samlingsplats för de äldre som bor i området. Ett kollektivhus är nästan
alltid en ekonomisk förening men det är möjligt att de som bor i närområdet eller som skulle vilja flytta in i
huset bildar en ideell förening, en vänförening. Medlemmarna som inte bor i huset, kan vara aktiv i
kollektivhuset t.ex. genom att ingå i ett matlag. Det skulle även kunna vara så att de utgör ett eget matlag.
Vilket innebär att de lagar mat och äter på samma villkor som de boende i huset. Många kollektivhus har en
extern kö för de personer som vill flytta in i huset. Men det skulle även kunna vara så att kollektivhuset inte
har någon extern kö utan vänder sig till medlemmarna i vänföreningen, när en lägenhet blir ledig. Av de
medlemmar som ingår i vänföreningen och som vill flytta in i kollektivhuset, kan kollektivhuset välja ut den
person som enligt föreningens värdegrund och stadgar har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig den service
som kollektivhuset erbjuder och som också har förutsättningar att fullgöra de åtaganden som åvilar en
medlem, att laga mat och städa gemensamma utrymmen, allt efter medlemmens personliga förutsättningar.
Vänföreningen ska enligt kollektivhusets stadgar kunna använda delar av kollektivhusets utrymmen matsal,
pentry och vissa förråd samt vardagsrum för sin verksamhet.

Koloniföreningen Lundavägen
Rädda Lundavägens koloniområde
I detta utställningssvar angående översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn vill vi från
koloniföreningen Lundavägen föreslå att planen ändras så att en biologiskt och kulturhistoriskt viktig miljö
bevaras.
Lundavägens koloniområde är ett av Sveriges äldsta koloniområden och Malmös äldsta. Här finns gamla träd,
unika rosenträdgårdar och sällsynta blommor. Den unika mångfalden av arter på området existerar där tack
vare dess historia. Att skapa en koloniträdgård, med äppelträd, plommonträd och bördig jord som år efter år
producerar potatis, kål och sallad tar lång tid. Varje år måste jorden förbättras. Gödsel tillsätts, grönsaksland
roteras, djupbäddar matas med kompost. Efter ett tiotal år uppnår jorden den bördighet och balans som gör
att den effektivt börjar producera grödor, år efter år. Om området rivs eller flyttas går Malmö miste om något
unikt som inte kan återskapas på många decennier.
Lundavägen är Malmös minsta koloniområde, men det utgör en etablerad biotop med en unik
sammansättning av arter. Området är mycket värdefullt för den biologiska mångfalden. Det tillhandahåller
viktiga ekosystemtjänster, som pollinatörer (humlor och andra vilda arter av bin), grönska och bättre luft och
det är en viktig del av Malmös dagvattenhantering.
Forskning visar att etablerade koloniområden erbjuder värdefulla ekosystemtjänster som är svåra att ersätta
med nyetablerade områden eller s.k. stadsodling. Att ersätta ett sådant område tar många decennier.
Lundavägens koloniområde är en viktig del av Malmö stads arbetarhistoria. Koloniområdet etablerades för
inflyttade arbetare som saknade trädgård. Under krigsåren var området en viktig del av stadens försörjning. På
området står även Sveriges äldsta kolonistuga.
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Koloniområdet utgör en minimal del av den nya översiktsplanen. Ytan för området är drygt 5 000 m2, mindre
än en fotbollsplan.
Enligt översiktsplanen måste koloniområdet rivas för att ge plats åt det nya stationsområdet vid
järnvägsspåret. Vi läser i planen att målet är ”ett effektivt markutnyttjande runt det stationsnära läget” och
”att den nya bebyggelsen ska utvecklas nära och integrerat med stationen”. Det står dessutom att ”gröna och
kulturhistoriska kvalitéer ska vara synliga även i framtiden”.
Vi hoppas att Stadsbyggnadskontoret hittar ett sätt att effektivt utnyttja marken och samtidigt bevara de
gröna och kulturhistoriska kvalitéer som Lundavägens koloniområde representerar.
I översiktsplanen framhålls att parker och grönstråk är viktiga: ”En mångfald av gröna inslag ska vara visuellt
framträdande i stadsmiljön exempelvis på torg, i gaturum och på fasader. Nya gröningar ska fördelas över
planområdet och en grannskapspark förläggas centralt i området. Nya innovativa former av urban odling ska
främjas /…/”
Eftersom Lundavägens koloniområde erbjuder en unik artrikedom och etablerad biotop är det att gå över ån
efter vatten att inte utnyttja denna unika miljö och bevara den i översiktsplanen. Koloniområdet är redan en
form av ”urban odling” och det kan utvidgas och kompletteras med nyare och mer innovativa former.
Att bevara Lundavägens koloniområde är dessutom helt i linje med stadens visioner:
”Existerande koloniområden ska värnas och om möjligt differentieras. Möjligheter till stadsnära odling ska
främjas.” (Översiktsplan för Malmö, 2014)
”Generellt är målen för den gröna planeringen: att öka den sammanlagda arealen grön mark i Malmö att
säkerställa värdefull grön mark så att denna skyddas från exploatering” (Grönplan för Malmö, 2003)
”Komplettering med ny bebyggelse ska ske med hänsyn till platsspecifika förutsättningar, kulturmiljövärden
och existerande stadskaraktär. Kulturmiljöaspekter ska beaktas och möjlighet att skapa nya kultur- och
skönhetsvärden ska tas tillvara. Mycket stor restriktivitet ska gälla för att ta park i anspråk för andra ändamål.
Kvaliteten i stadsmiljön ska bli bättre då staden byggs tätare.” (Översiktsplan för Malmö, 2014)
”Malmö ska vara en nationell och internationell förebild när det gäller arkitektur och ekologiskt hållbart
byggande av bostäder och boendemiljöer.” (Översiktsplan för Malmö, 2014)
När man väljer att inte skydda Lundavägens koloniområde (att inte markera det som grönområde) frångår
Stadsbyggnadskontoret alltså flera direktiv som fastställts av kommunstyrelsen.
Malmö stad vill visa framfötterna när det kommer till hållbar stadsplanering och vara en nationell och
internationell förebild när det kommer till ekologi. Det är inte modern stadsplanering att riva ett grönområde
som är en etablerad biotop och har ett stort kulturhistoriskt värde.

Östra sommarstadens koloniförening

Östra Sommarstadens koloniförening i Malmö vill här lämna synpunkter över förslag till översiktsplan för
Södra Kirseberg och Östervärn, fördjupning av Översiktsplan för Malmö.
Inledningsvis är föreningen mycket positiv till att avgränsningen av planområdet har gjorts så att Östra
sommarstadens koloniområde fortsatt pekas ut som ett fritidsområde i kommunens översiktsplan. Det är
mycket positivt att koloniområdet fortsatt får bidra till staden med sina natur-, fritids- och kulturvärden.
Föreningen är positiv till att gång- och cykelstråk runt och till området utvecklas. Nya gång- och cykelstråk,
t.ex. föreslagen anslutning över Simrishamnsbanan i koloniområdets södra del, måste samtidigt anpassas så att
inte områdets historiska avgränsning ändras eller att kolonilotter tas bort. Östra Sommarstaden har jämfört
med flera andra koloniområden kvar sin ursprungliga avgränsning, vilket är värdefullt att bevara. Områdets
läge och utbredning, inklämt mellan Johanneslust egnahemsområde och spårområdet med sina
järnvägsverkstäder är i sig en viktig utgångspunkt för dess historia. Det är därför angeläget att nya gång- och
cykelstråk och andra åtgärder som behövs vid omvandlingen av södra Kirseberg anpassas till koloniområdets
nuvarande avgränsning.
Vi anser att det är viktigt att kommunen bygger ut och planerar stadsdelen så att koloniområdet hålls så
opåverkat som möjligt även för åtgärder kopplade till Simrishamnsbanan. Om kommunen utgår från att
Simrishamnsbanan ska läggas i tråg bör ett sådant anläggningsarbete i höjd med koloniområdet ske från västra
sidan. I planområdets östra delar, väster om järnvägen samt söder och norr om Mölledalsgatan, bör
kommunen avsätta mark för framtida anläggningsarbeten för Simrishamnsbanan. I översiktsplanen bör
kommunen ange att framtida anläggningsarbete sker så att Östra Sommarstadens koloniområde hålls så intakt
som möjligt även närmast spårområdet.
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Anders Mellqvist
Allmänt
Det är mycket glädjande att planerna på att bygga samman Kirseberg och Johanneslust med centrala Malmö
tar ett steg framåt.
Detaljplanen för fastigheterna Innerstaden 30:40 och 31:7 i Kirseberg innehåller delar som står i strid mot
FÖP för Södra Kirseberg och Östervärn. På sidan 10 står det: "En ombyggnad av cirkulationsplatsen mellan
Södra Bulltoftavägen och Hornsgatan till en mindre ytkrävande lösning ska utredas." Men detaljplanen visar
en placering av husen som inte möjliggör en sådan ombyggnad av cirkulationsplatsen. Detaljplanen måste
alltså ändras.
Det här är ett av de sista centrala lägena som kan bebyggas i Malmö. Dessutom ett område med utmärkta
allmänna kommunikationer. Våga utmana rådande normer och bygg högt och tätt på centrumsidan av
Östervärns station. I detta läge behöver man inte ha en bil per hushåll.
Trafik
Redan idag är Södra Bulltoftavägen förhållandevis hårt trafikerad och sedan hastigheten för biltrafik höjdes
från 30 till 40 km/h för några år sedan har den fått mer karaktär av genomfartsväg och barriär, än av
stadsgata som fallet var tidigare. När nu 4500-5000 bostäder och 3000-4000 arbetsplatser tillkommer i
området är det inte realistiskt att alla skall transportera sig med bil. Redan idag är cykel och gångvägen
svårframkomlig i rusningstrafik och om 4:an skall gå längs Södra Bulltoftavägen är det rimligaste att vägen blir
uteslutande en bussväg med en breddad cykelväg där cyklar och elsparkstöttingar är separerade från
gångtrafik.
Det är också viktigt att redan från början vidta åtgärder så att Johanneslustgatan, som är en smal villagata, inte
får ta emot ökad trafik på grund av utvecklingen av Södra Kirseberg. Kanske behöver man t.ex. förbjuda
genomfartstrafik.
Östervärns station bör ligga så långt söderut som möjligt längs järnvägen för att maximera antalet människor i
dess upptagningsområde.
I förslaget står det "Området vid Östervärns station ska utformas så att resandebyten mellan
elbuss/spårväg/regionbuss och regiontåg underlättas". Det kommer att bli omöjligt att dra in regionbussarna
på Bulltoftavägen men en möjlighet är att bussarna när de passerar Värnhem kör en bit på Lundavägen så de
kan stanna vid Östervärns station innan de åker ut på motorvägen efter Almedalsgatan.
Grön stad
Det kommer att ta lång tid innan Södra Kirseberg är fullt utbyggt och det tar ännu längre tid för träd att bli
fullvuxna. Det är därför viktigt att börja plantera träd så tidigt som möjligt. I synnerhet tänker jag på gatuträd
längs Södra Bulltoftavägen, Mölledalsgatan och de nya gatorna mellan Sallerupsvägen och Södra
Bulltoftavägen. De två första var innan almsjukan kantade av stora träd som aldrig har återplanterats.
Det ligger utanför planområdet men det vore bra om nedgrävningen av Simrishamnsbanan sträcker sig förbi
Beijers Park så att det blir möjligt att knyta samman parken med det långsmala grönområdet söder om
Bulltoftavägen.
Allmänna kommunikationer
En Malmöexpress längs Bulltoftavägen är en god idé men vägen är så pass smal att annan biltrafik längs
vägen då bör minimeras.

Andreas Lundquist

Jag har tittat igenom planerna på den nya bebyggelsen i området. Alltid härligt med förnyelse och utveckling.
Jag bor på Högamöllegatan 11, precis vid Gerlachsgatan där det höga huset är planerat vid tågstationen. Min
feedback på planerna:
Det känns bra att man vill satsa på området jag bor i. Jag vill dock inte leva i totalt mörker… ett så högt hus
skulle ju helt uppenbart mörklägga den redan mörka, trånga högamöllegatan, vilket inte skulle göra området
mer attraktivt och ”säkert”, fler skulle säkert flytta härifrån. Därmed skulle området bli ett mörkt, folktomt
kvarter med tomma kontorslokaler, för de är väl alltid tomma kvällar och nätter (och en kiosk).
Vidare anser jag att en sådan byggnad inte alls passar in i stadsdelen Kirseberg som av många, inkl. mig själv,
anses som ”mysig och familjär” med skön avslappnad stämning.
Att resa en sådan byggnad där skulle vara ett första steg i att förstöra den bilden av Kirseberg. En mer
malplacerad byggnad kan jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig.
För min egen personliga del så har jag två små barn som ofta är ute och springer på gräsmattan när
solstrålarna lyser upp där det tilltänkta huset ska stå. Om denna byggnad byggs upp där kommer mina barns
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uppväxt innebära att springa och skrapa sönder knäna på betongen istället för att få gräsfläckar på byxorna
när de går direkt utanför dörren för att njuta av den gröna omgivning vi har idag. Mitt och mina barns
närområde skulle förvandlas från en grön levande och trygg plats till en mörk, grå och dyster plats. Jag ber av
hela mitt hjärta att denna mardröm inte blir till verklighet.
Det bästa att göra för att bevara Kirsebergs starka identitet som trivsam ”småstadskänsla” som ”en liten stad i
staden” (vilket den är känd som i hela Skåne) är att bevara grönområdena men gärna ”rusta upp” den lilla
parkdelen där huset planeras resas. Lägg pengarna på att göra parken vackrare och ännu mer attraktiv. Om
det måste vara byggnader precis där så föreställer jag mig små trähus som bidrar till den idylliska karaktären
Kirseberg har.
Vi har mycket konstnärer, musiker och kulturmänniskor här på Kirseberg som har bosatt sig här just för att
den trygga, lugna stämningen här stimulerar till kreativitet. Synd att skrämma bort dem med en stor
betongklump.
Lite ”liv och rörelse” med affärer och så låter väl i stadsplanerares öron som attraktivt. Det gör det i viss mån
i mina också men i mina ögon finns det bättre platser att skapa liv och rörelse på. Om man nu vill
förändra/försämra Kirsebergs identitet så finns det utrymme på andra sidan S Bulltoftavägen där det redan
står en rad betonghus med bilfirmor och annat. För min del skulle det vara helt ok med lite affärer ut med
vägen där om det blir fråga om lite lägre byggnader, vilket skulle passa bättre in i, och därmed bevara,
Kirsebergs identitet.
”Liv och rörelse” innebär inte gråa skyhöga kontorslokaler. Det definieras ju rakt av ur begreppet ”liv”;
blommor, bin, bär, kaniner och barn. ”Rörelse”; lekande barn som springer omkring i gräset och kaniner som
skuttar omkring bredvid och fåglar som kvittrar.
Jag vill kunna ligga i gräset och läsa en bok utanför min lägenhet med barnen som står på händer och övar
kullerbyttor runt omkring. Inte sitta lutad mot en betongvägg med pannlampa och barnen som spelar på
mobilen bredvid (inte så skönt att öva kullerbyttor på betong).
Tack för att du läste min feedback! Jag ser fram emot en ny planritning av området (utan skyhöga
betongklumpar som mörklägger hela mitt område där gräsmattan ligger idag).
Ha en bra dag och bra jobbat annars.

Anna Lund

Jag vill lämna liter synpunkter angående översiktsplanen. Jag hänvisar till sidor i "Översiktsplan för södra
Kirseberg och Östervärn - Fördjupning av Översiktsplan för Malmö - Utställningsförslag oktober 2018".
1. Sidan 3. Kartan som visar planområdets läge och avgränsning inkluderar en bit av Östra
sommarstadens koloniområde. Detta är fel eftersom detta koloniområde inte ska beröras. Detta
gäller även kartan på sidan 9, där en bit av Östra sommarstadens koloniområde är markerad som
Blandad stadsbebyggelse. Detsamma gäller även kartan på sidan 23, där området är markerat som
Bostäder, med inslag av kontor och handel. Detta stämmer inte.
2. Sidan 28. Det står "Området närmast Simrishamnsbanan har redan idag rekreativa och biologiska
värden och kan utgöra en resurs vid områdets omvandling innan järnvägen trafikeras. [...] Innan
Simrishamnsbanan trafikeras ska spårområdet temporärt nyttjas för biologisk mångfald och olika
typer av rekreation.". Jag håller helt med om detta och kan intyga att det är många hundägare och
andra som promenerar på de nedlagda spåren av Simrishamnsbanan. Jag tror det skulle höja det
rekreationella och biologiska värdet av denna sträcka om man möjliggör för fler att använda ytan.
Det är också värt att påpeka att denna sträcka fungerar som en grön korridor mellan Ellstorp,
genom Östra sommarstadens koloniområde, till Bejerspark. Jag anser det vara av största vikt att
denna funktion bevaras även i framtiden.
3. Sidan 39, Dagvattenhantering. Eftersom många ytor kommer bebyggas kommer
genomsläppligheten för regn och skyfall minska. Som planeringsriktlinje står det bl a att "Gröna tak
och fasader ska eftersträvas". Gröna fasader är extremt skötselintensiva och jag förstår inte hur detta
är försvarbart ekonomiskt. Däremot gröna tak är mer ekonomiskt hållbara och visat goda resultat
när det gäller fördröjning av regn. I Toronto, Canada, är det tvunget enligt lag att inkludera gröna
tak på nybyggnationer, vilket jag tycker är inspirerande. Genom att göra alla skyldiga att ta hand om
sitt eget regnvatten kan vi minska risk för kommande översvämningar. Till skillnad från att gröna tak
ska eftersträvas, föreslår jag därför att alla nya byggnader måste ha gröna tak.
4. På sidan 51 diskuteras konsekvenser av förslaget. Förslaget satsar stort på kollektivtrafik och
cykelbanor vilket är jättebra. Men det föreslås även en till bilväg och ökad biltrafik väntas i och med
utbyggnaden. Detta vill jag ifrågasätta. Cirka 36% (365 av 1000) av invånarna i Malmö äger bil enligt
siffror från SCB
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5.

(http://miljobarometern.malmo.se/miljoprogram/klimatsmartaste/transportomst/bilinnehav/).
Varför ska 36% av Malmös befolkning prioriteras över resterande 64%? Det är inte bara antalet som
gör denna inventering orättvis. Det handlar om rättvisa på socio-ekonomiskt plan, om
ålderstillgänglighet och jämställdhet. Anser ni att detta är en rättvis finansiering? Självklart behövs
bilvägar för ambulanser, transporter och annan service, men behöver vi verkligen lägga pengar på en
till bilväg i Kirseberg? Hur skulle det vara att bara fokusera på kollektivtrafik och cykelbanor? Varför
behöver vi en till bilväg när det kommer finnas så många andra bra alternativ? Det är mycket troligt
att bilägare fortsätter ta bilen så länge kommunen gör det möjligt och mer bekvämt än att åka
kollektivt eller cykla.
Som jag har förstått det så ska det byggas en cykelväg genom Östra sommarstaden. Är mycket
intresserad av detaljerna kring detta. Vart exakt det är tänkt att den ska gå? Som det är nu är
koloniområdet låst under vintern och sommarnätterna då området återkommande är utsatt för
inbrott. Skulle det vara en möjlighet att dra cykelvägen vid sidan om koloniområdet, efter lott A100?

Anna Ohm Lauritzen och ytterligare 17 personer enl namnlista

Undertecknade medlemmar i riksbyggens bostadsrättsförening Malmöhus nr 46 vill att busshållplatsen
Beijerspark får behålla sin nuvarande placering, även sedan Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn,
fördjupning av Översiktsplan för Malmö har trätt i kraft.

Annette Murray

Jag har kollat på den fördjupade översiktsplanen och jag tycker mig se en förändring angående hur
koloniföreningen Östra sommarstaden påverkas. I pdf-en som heter områdets geografiska omfattning så är
hela området med på kartan. I FÖP Utställningsförslag ligger den största delen utanför- men några kolonier,
de längst väster ut ungefär kolonin A96- A100 ligger innanför. Det finns också en övergång över järnvägen
där precis innan dessa kolonier. Vad kommer detta att innebära för de sista kolonierna, är de hotade på något
sätt?
Jag undrar också över Mölledalsgatan. Vad blir det för övergång över järnvägen? Påverkas kolonierna
runtom? Jag har förstått att fotbollsplanen flyttas för att få till en fyrvägskorsning. Men den lilla gatan vid
skolan, Stubbamöllegatan - ska den verkligen bli öppen för biltrafik? Den är extremt smal med skolan på ena
sidan och bostadshus på andra och väldigt smal trottoar. Infart från Vattenverksgatan ger dessutom en väldigt
snäv kurva.
När/om Simrishamnsbanan byggs så är förslaget att den grävs ner. Det förutsätter dock finansiering. Det är
absolut väsentligt att avsätta tillräckligt med mark både för själva järnvägen, säkerhetsavstånd samt under
själva byggtiden! När jag sett andra byggen så behövs mycket mer mark än vad man tror och finns det då hus
där ligger kolonierna närmast spåren illa till.
Jag är fortfarande undrande till cykelväg längst bort i spetsen på vårt område. Mycket riktigt fanns det en
öppning förr men Malmö stad byggde en förskola där för 3-4 år sedan Nu går det inte att komma in där
längre. Då är vår oro att man tänker ta bort en koloni eller två för att kunna anlägga en cykelväg över spåren
sidan om förskolan. Föreslår att denna istället läggs efter sista kolonin A100.

Annika Lundqvist

Jag har bott på Kirseberg sen 2004 och trivs otroligt bra. Jag gillar småstadskänslan men ändå nära city, den
avslappade stämningen, engagemanget och blandningen av gatuhus, bostads- och hyresrätter. Jag har studerat
de planer som finns för utvecklingen av Kirseberg. Malmö behöver utvecklas och ska utvecklas. Men på ett
bra sätt! Vilket jag tycker att Malmö stad gör. Sorgenfriområdet med den gamla bussgaragen är ett bra
exempel. Jag gillar det verkligen!
Men… nu är vi många som sett att i planerna för Kirseberg finns en riktigt hög fastighet planerad på Södra
Bulltoftavägen vid järnvägsviadukten. Den känns bara så fel och ser helt grotesk ut. Den passar inte alls in i
omgivningarna som har mer småstadskänsla.
Om vi uppfattat det rätt är det människor som känner sig otrygga när det går genom tunneln. Hur många då?
Jag har aldrig hört någon säga det. Det får inte byggas bostäder så nära järnvägen, så då är det ett kontorshus
det handlar om. Hur främjar det tryggheten när jag passerar i kvällsmörkret och ingen jobbar där. Det är ju
oftast utanför kontorstid man känner sig otrygg.
Hörde något om en butik eller kiosk i bottenplan. Kan den inte i stället bli ett tillhåll och samlingsplats för
vissa grupperingar som gör det mycket mer otryggt att passera? Öka i stället tryggheten genom att förbättra
belysningen både i och intill tunneln och måla insidan vit.
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Vi behöver grönområden på Kirseberg. Den öppna gräsytan vid järnvägen används flitigt under
sommarhalvåret för fotboll, lek, solande, picknick och av hundägare. Ta inte bort de få gröna ytor som finns!
Tjyvaparken finns men den har mer prägel av lekplats än öppen yta.
Högamöllegatan är dessutom en smal och mycket mörk gata. Det skulle bli ännu mörkare om ett stort hus
placeras i slutet av gatan. Människor behöver ljus!
Nej, de höga husen känns helt rätt i Hyllie. Men inte på Kirseberg. Blir det så känner jag inte för att bo kvar
här. Då är det inte utveckling till något positivt utan något helt annat. Trist och tråkigt. För jag trivs
fantastiskt bra i stadsdelen.
Jag ser fram emot en fortsatt utveckling och att bygga ihop Kirseberg med det centrala Malmö. Att
pågatågsstationen har öppnat är ett första bra steg. Och många fler bra saker finns i planerna. Men inte detta
jättehöghus.
Förstör inte stadsdelen vi älskar!

Bengt Jönsson

Nä, nä, nä det finns hur många lediga kontorsbyggnader som står tomma, så nä tack

Camilla Wallin

Förslag att bygga ett höghus vid Gerlachsgatan/Högamöllegatan är inte ett förslag som är av godo för
området eller tryggheten i området.
•

Kontorslokaler är öde kvällar/nätter/helger ger ingen tryggare miljö.

•

Kvällsöppen kiosk bidrar av erfarenhet till uppehåll/häng, vilket inte bidrar till tryggare miljö.

•

Grönområdet bidrar till mjukare stadsbild och naturligt område för umgänge mellan människor och
djur (viktigt då andra området mot Ellstorp försvinner).

•

Öka tryggheten vid viadukten är att lysa upp bättre. Detta är något som Malmö Stad arbetat med i
stadsmiljön sedan tidigare och för något år sedan var man och vandrade och tittade på belysning i
staden och betydelsen av detta. Detta var även aktuellt i en tidningsartikel där man pratade om
belysning och hur detta påverkade känslan av trygghet.

Catarina Malmsten

Jag har tagit del av förslaget kring Översiktsplan södra Kirseberg och Östervärn och har några frågor.
Bakgrund: Förslaget innehåller som jag förstår det en idé om att göra Södra Bulltoftavägen till en
Malmöexpress-sträcka, med en 3-årig byggtid. Som en konsekvens av nuvarande bussparkering är gatan redan
hårt trafikerad av bussar, utöver annan trafik. Det arbetas till och från i gatan. Buller och maskinljud är idag
ett stort problem eftersom vi bor i gatuhöjd, inte ovanför. Huset är inte heller i modernt skick sett till
ljudisolerande åtgärder. Jag förstår att nuvarande busstrafik kommer att försvinna. Jag undrar istället detta:
1. Vilka utredningar har gjorts sett till boendemiljö och buller idag inne i våra hem, i våra hem
förväntat buller under byggtiden samt efter att den nya malmöexpressen är på plats?
2. Vilka förslag till åtgärder finns med för att säkerställa den hälsosamma boendemiljö som ni
eftersträvar i förslaget även för oss som redan bor här? Kan t.ex. intressen av att bevara en fastighet
(qmärke, K-märkt etc) få stå åt sidan för ljudsmartare fönster och dörrar? Hur fungerar lagar och
regler ifall dessa intressen hamnar i konflikt?
3. Utöver Malmöexpressen, vilken mer trafik är i framtiden välkommen på Södra Bulltoftavägen och
på vilket sätt (tidpunkt, hastighet etc)?
4. Vilka riktlinjer finns när det gäller att sätta ut fartdämpande åtgärder precis vid bostad alternativ där
bromsandet och accelererandet inte hamnar precis vid bostad där så är möjligt?
Frågorna är aktuella också utifrån mer tågtrafik på Kontinentalbanan och ev. Simrishamnsbanan.
Ser fram emot svar. Tack på förhand.

David Dromberg

Hej! Jag har sett planerna på att bygga en hög kontorsbyggnad på gräsytan vid stationen. Jag tycker att det är
ett hemskt förslag. Jag tror att det blir en mindre trygg känsla i området och jag tycker inta alls att skalan
passar in i området. Jag tycker mycket om gräsytan och skulle gärna se att den är kvar. En kiosk känns också
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som något som skulle göra området lite otryggare om kvällarna. Jag förstår mig inte på resonemanget att det
skulle ge en tryggare känsla. Ett par lampor kanske skulle hjälpa? Jag har aldrig upplevt den platsen som
otrygg.

Denise Melin och Anna-Margrethe Thagaard

Vi följer planarbetet med stort intresse!
Att man redan i ett tidigt skede öppnade området för nya och kreativa verksamheter är mycket positivt för
Kirseberg och Malmö. Bra att man i planen skriver: ”I väntan på exploatering kan ytor och befintliga lokaler fyllas med
innehåll som stärker planområdets identitet, till exempel odling, kultur, sport, lek eller företagande. Det ska finnas en öppenhet
för att en del av dessa permanentas. Genom att öppna för tillfällig användning uppstår en frihet att pröva nya lösningar och
sänka trösklar för nya aktörer som vill delta i formandet av området.”

Vi tycker också att det är en mycket god idé att redan nu öppna för gång- och cykeltrafik mellan Södra
Bulltoftavägen och Scheelegatan i väntan på en mer permanent lösning.
Mycket bra att barriärbrytande kopplingar anläggs så att nya rörelsemönster uppstår. Att stärka Östervärns
stations koppling till Värnhemstorget är viktigt.
Bra att prioritera kollektivtrafiken och cykel, framför bilresor i staden: ”Ett lågt bilinnehav ska också uppmuntras
genom att ansluta bostäder till bilpool. … och att stadslivet, ytor för lastning och lossning, fotgängare och överordnad kollektiv
trafik ska prioriteras framför biltrafik.” Att placera P-hus i södra delen av planområdet/ nära Sallerupsvägen är
positivt för Södra Bulltoftavägen.
Vi uppskattar att man tänker bebygga området succesivt under lång tid och att man i planen skriver: ”Att det
finns ett stort behov av fler stora lägenheter och en större andel markbostäder så att fler kan få möjlighet att stanna i området
även när bostadsbehoven förändras.”
Bra att använda den nya kopplingen till Sallerupsvägen för byggtrafik och därmed inte ytterligare belasta
Södra Bulltoftavägen. Det är positivt för Kirseberg att man tänker påbörja utbyggnaden i norra delen av
området intill befintlig bebyggelse.
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I planen står att befintliga stora träd så långt möjligt ska bevaras och att skyddsanordningar ska placeras runt
ledningar så att trädrötter inte kan tränga in – bra!
Det gläder oss att kulturvärdena lyfts fram på många ställen i planen: ”Genom att bevara och utveckla de
kulturhistoriskt intressanta byggnadernas särdrag får området en egen identitet. Genom en varsam hantering av kulturvärdena
under den kommande utvecklingsprocessen kan historiska spår och berättelser stärkas och lyftas fram. På så sätt kommer de att
bidra till att i framtiden ge planområdet en unik karaktär. Kulturvärdena är viktiga för planområdets identitet och ska tas
omhand så att historien blir avläsbar. De kulturhistoriska värdena ska studeras vidare i fördjupade antikvariska utredningar
för respektive byggnad och historisk struktur.”
Vi ser mycket fram emot att kunna ta tåget direkt till Köpenhamn från Östervärns station.
I planen står: ”Trafikeringstrycket i Citytunneln är redan idag stort. Persontågen mellan Lund och Köpenhamn ska därför
göras möjliga via Kontinentalbanan och med uppehållsmöjlighet vid Östervärns station. Utrymme för en perrong ska därför
säkerställas även öster om Kontinentalbanan.”
En yttre godsbana har vi önskat oss mycket länge! ”Malmö stad ska, i enlighet med den kommuntäckande
översiktsplanen verka för en yttre godsbana utanför stadsbebyggelsen så att mängden farligt gods på Kontinentalbanan på sikt
reduceras.”
På sid 10 under ”Parker och grönstråk” nämns ett ”aktivitetsstråk” längs Österhagsgatan och fram till
vagnsverkstaden. På sid 14 finns en karta med röd streckad linje med en markering där det står: ” Ett grönt
aktivitetsstråk placeras längs Österhagsgatan och dess förlängning söderut…” Den streckade linjen stämmer inte med
gatunamnen. På sid. 32 har man också skrivit fel gatunamn; här står Östergårdsgatan.
På sid 11finns en illustration där man har ritat in ett höghus i Hornsparken intill Entré. I boken om Träd i
Malmö, sid 163 kan man läsa om de bland trädälskare berömda glanshagtornen från 1938: ” De mest kända är
nog individerna i Hornsparken. Vid en exploatering i närområdet bedömdes hagtornen på platsen ha så högt bevarandevärde att
ett av de 6 exemplaren flyttades istället för att fällas… ”
Illustrationen på sid 5 visar ett höghus på gröningen intill viadukter på Södra Bulltoftavägen. Dessa båda
höghus hoppas vi innerligt att man inte förverkligar!
På samrådsmötet framkom att boende i Östergård och Hagstorpshusen oroar sig för ökad trafikmängd på
Österhagsgatan. Ett alternativ är att förlänga Blästergatan mellan Kontinentalbanan och ishallen. Detta skulle
vara möjligt om Simrishamnsbanans gamla anslutning till Kontinentalbanan tas bort. På sid 35 i planen står:
”Möjligheten att ansluta Simrishamnsbanan till Kontinentalbanas östra sida ska kvarstå tills trafikeringsförutsättningarna för
Simrishamnsbanan är klarlagda.” I planen står att Simrishamnsbanan bör förläggas i schakt och då kan den
gamla anslutningen inte användas. Vårt förslag är att man i planen skriver att en förlängning av Blästergatan
kan bli möjlig ifall Simrishamnsbanan förläggs i schakt!
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Förslag till framtida angöring till Södra Kirseberg ifall Simrishamnsbanan förläggs i schakt.
Bussen
Vattenverksvägen är Kirsebergsstadens historiska huvudgatan. Naturligtvis ska framtida boende i Södra
Kirseberg och Sege park få tillgång till god kollektivtrafik. Enligt planerna kommer Malmöexpressen bara att
gå till Segevång. Idag går vissa av linje 4´s bussar ända till Stora Bernstorp med hållplatser vid bl.a.
Segevångsbadet och Valdemarsro. Vårt förslag är att linje 4 delas i två linjer; där den ena kör med vanliga
bussar på den gamla linjen med bibehållna hållplatser bl.a. vid Kirsebergs torg och kyrkan. Alltså bibehålla
den linje som kör ända till Stora Bernstorp. Detta skulle glädja många gamla Kirsebergare!

Don Woezik

Jag ville ge min personliga åsikt om hur ni väljer att prioritera bostäderna i området Ellstorp. Nu ser jag att ni
kommer att riva Hundgården för att bygga bostadsområde istället för att satsa på att behålla naturen.
Jag tycker detta är ett bisarrt beslut. då det finns väldigt få nästintill obefintligt med större platser som jag t.ex.
kan gå ut med hundarna och ha en härlig promenad ut i det gröna. Att åka till skogen är väldigt svårt för mig
då jag inte har bil och det är väldigt många i området som blir påverkade utav detta beslut. Jag ber er att tänka
om en gång till innan ni river hundrastgården.
Varför satsar ni inte på att göra parken finare istället för våra djurvänner? Malmö har alldeles nyligen berikats
utav ett stort bostadsområde precis i närheten utav Ellstorp (Höstgatan 39). Tänk på djurvännerna och
naturen.

Elin Scotford

Efter att ha tittat på planerna för det nya kontorshuset vid Gerlachsgatan skulle jag gärna lägga in en protest.
Kirseberg är en stadsdel känt för sina låga gatuhus, även om det även finns några flervåningshus skulle ett så
högt hus störa enhetligheten i området. Det skulle även stänga in hela Högamöllegatan i ett mörker. Men det
som är mest beklagligt är hur det grönområde som används flitigt av hundpromenerare, fotbollsspelande barn
etc skulle bli stängt och den naturliga rörligheten av människor som rör sig där skulle stängas av. Det skulle
förstöra den öppna gröna känslan som behövs för att göra området trivsamt och som blir än viktigare med
den bebyggelse som planeras på andra sidan järnvägen. Jag hoppas att ni kan tänka om då detta kommer att
stänga något öppet, vilket inte kommer att öka tryggheten i området, vilket jag förstår är ambitionen.

Elisabet Ingvarsson

Jag anser att det skulle vara ett mycket dåligt beslut om Lundavägens koloniområde skulle försvinna. Det är
bra för Malmö med grönområden och dessutom närproducerade grönsaker i ordets bästa bemärkelse.

Ellie

I don’t want you to build the building because you will kill all the rabbits that live here. And I like how when I
look out of my window I can see the trees, bushes and flowers. All of which will be destroyed if a poop 💩💩
building is built.
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Emanuel Nyman

Det låter som en mycket dålig idé att bygga höghus på den lilla trevliga gräsplätt som återfinns på platsen. Inte
minst kommer huset skymma för alla de som bor med utsikt på det hållet och minimera antalet soltimmar.
Dessutom är parkeringsmöjligheterna redan idag hårt påfrestade av alla som bor här och det skulle
förmodligen bli ännu trängre om en kontorsskrapa slogs upp.
Inte alls bra, om ni frågar mig och min fru. Men ni politiker gör väl som ni vill som i allt annat - så kör på
vetja. Några få arga personer i närområdet är ju inte så noga. Det viktigaste är ju trots allt pengar - inte sant?

Emil Magnusson

Jag bor på höstgatan 43 dvs nära det område som ska bebyggas nästa år (norra Ellstorp). Jag har inte hittat så
mycket information om vilka upplåtelseformer det planeras bli. För mig är det viktigt med en blandad
stadsdel. Då området idag består av en hög andel hyresrätter hoppas jag på att de nya bostäderna till stor del
kommer bestå av bostadsrätter för att väga upp.
På samma tema med en blandad stadsdel hoppas jag på att större lägenheter lämpliga för unga barnfamiljer
prioriteras. Detta eftersom att det finns många små lägenheter i området (speciellt på Ellstorp).
Jag tycker verkligen om Värnhem och hoppas att detta projekt kan bidra till att göra området mer attraktivt
för alla att bo i. Och den grupp som jag upplever flyttar ifrån området är familjer som vill och har möjlighet
att äga sitt boende. Därför tycker jag att denna grupps behov bör prioriteras när det nya området byggs.

Emmi Urbanusson

Angående att det eventuellt ska byggas en höghusbyggnad på grönområdet framför Gerlachsgatan i
Kirseberg, är detta är något som jag motsätter mig av flera anledningar.
•

Detta grönområde är något som används flitigt av de som bor runtomkring, i och med att det stora
grönområdet vid Ellstorp kommer att försvinna känns det viktigt att bevara utrymmet framför
Gerlachsgatan. Om inte bara för de boende runt omkring, utan även för växt- och djurlivet som
finns där (bin, insekter, kaninerna, bärbuskar, fruktträd och blomster).

•

Högamöllegatan är i sig redan en ganska trång och mörk gata, om ytterligare ett hus slås upp framför
gatan blir den ännu mörkare.

•

Om viadukten känns som en otrygg plats borde det främst sättas upp belysning i viadukten. När
området i Ellstorp bebyggs kommer det dessutom finnas fler människor i rörelse vilket borde bidra
till en tryggare känsla.

•

Kirseberg är en stadsdel med kulturarv och mysiga hus, för att stadsdelen ska behålla sin charm och
fortsätta vara attraktiv borde man ta hänsyn till det när eventuella nybyggen görs så att dessa passar
in i omgivningen.

Erik Löfgren

Jag bor i radhus på Johanneslust med tomten ut mot Hillebardsgatan. Det står inte klart för mig efter att ha
läst översiktsplanen vad som planeras för de byggnader närmst oss, framför allt huset bakom Lucu Food där
Folkets bygg har kontor. Byggs det högre/närmre än nuvarande kommer vi ligga i skugga sen em/kväll större
delen av året.

Erika Backe

Jag har sett planerna för att bygga ett höghus på gräsmattan mellan vårt hus och järnvägen. Jag tycker att det
skulle vara jättetråkigt om den lilla grönska vi har togs bort ifrån området. Ett sånt höghus passar inte in i den
kringliggande arkitekturen. Och en kvällsöppen kiosk utanför sovrummet vill väl ingen ha. Hoppas verkligen
att vi får behålla vår gräsmatta att spela fotboll på!

Frej Josefsson

Planen är väl genomarbetad och innebär ett utmärkt sätt att förtäta Malmö.
Jag anser att Kirsebergs torg förlorar stort om den lokala busslinjen flyttas från Vattenverksvägen till Södra
Bulltoftavägen. Mycket service har redan försvunnit och utan bussar hamnar torget i bakvatten. För den äldre
befolkningen kommer också Malmös enda backe i framtiden att försvåra tillgången till bussarna.
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Östervärns station är en stor tillgång och tillgängligheten från ”gamla” Kirsebergshållet måste förbättras. Idag
är station vänd bort från den gamla bebyggelsen och det förstärker känslan av att den äldre bebyggelsen är
mindre viktig än den som kommer.
Ökad trafik på Södra Bulltoftavägen riskerar att ge en ny barriär till ”gamla” Kirseberg. Södra Bulltoftavägen
är redan idag tät trafikerad under tider då folk kör till och från arbete. Cykelbanan är trång och borde finnas
på båda sidor vägen.
Malmö stad borde uppvakta Trafikverket om att få en mer ändamålsenlig skyltning för Kirseberg. T.ex.
skyltas vid avfarten från Inre Ringvägen till Valdemarsro, men inte till Kirseberg.
Kirsebergsstaden borde förses med ett grönstråk till kusten vid Spillepengen/Lomma.
Den bebyggelse som tillkommer enligt den nya planen borde ges en djärvare färgsättning än vanligt.

Gunnar Sandin

Bevara och utvidga ett område som redan fungerar bra som befintlig grönyta, odlingsområde, och
rekreationsområde.
I planområdet finns ett befintligt promenad- och cykelstråk – Hagstorpsgatan – som löper längs en rad
odlingslotter som förvaltas av Malmö Stad. Parallellt med dessa finns en rad kolonilotter på Jernhusens mark.
Denna långsträckta grön- och odlingsyta har ett rikt biologiskt liv – fåglar, insekter, träd och växtarter. (Bland
annat finns i området de skyddade växtarterna: klotullört, kärrnäva samt parksmörblomma). Denna
artrikedom har tagit lång tid att etablera och utveckla för de som odlar och förvaltar området. Stråket är
mycket populärt som promenadstråk, eftersom det ger en rik och omväxlande upplevelse då man passerar
odlingslotterna på ena sidan, och på andra sidan har Kvarteret Hagstorps park-liknande öppna innergård.

I FÖP-förslaget anges att nya grönytor planeras i närheten, en aning sydost från detta område. Det verkar helt
onödigt att bygga upp ett nytt grönområde när det redan finns ett stort träd och artrikedom i området som
kan bevaras.
Förslag: behåll så mycket som möjligt av det befintliga långsträckta odlingsområdet och utvidga det en aning
(söderut) in mot det nya Kirseberg Södra. Placera den tänkta skolan en liten bit längre in i planområdet,
närmare – eller i anslutning till – vagnverkstäderna. Skolan kan med fördel delas upp i flera mindre byggnader
istället för en större vinkelbyggnad, vilket ger en trevligare skolmiljö. Bygg istället eventuellt ett par småskaliga
hus i liknande arkitektonisk stil som det tämligen nybyggda LSS-boendet beläget mellan Kvarteret Hagstorp
och Kvarteret Österhus. Ett par sådana byggnader kan inrymma antingen fler vårdboenden, eller bostäder. Se
förslag på storlek och placering av sådana byggnader i skissen nedan (som utgår från SBKs utställda förslag).
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Gustav Andersson

Jag har noterat att det finns planer att bygga ett kontorshus på gräsplätten mellan Gerlachsgatan och
järnvägen vid Kirseberg/Östervärn. Som boende i området vill jag göra min åsikt hörd, och jag tycker inte det
är en speciellt bra idé!
Gräsplätten är populär att använda som lekplats och ett härligt ställe att sola på under sommaren, när nu
kolonilotterna på andra sidan spåren försvinner finns det ytterligare att större behov att behålla gröna och fina
ytor.
Jag är dessutom rädd att ett hus här skulle göra Högamöllegatan mörkare än vad den redan är idag, och
därmed upplevas som ännu trängre.
De förslag jag har sett på arkitekturen passar dessutom inte in i atmosfären i Kirseberg med dess låga hus, det
känns malplacerat med en byggnad i denna stil här. Och är det någon "unik" byggnad som ni är ute efter så
har vi redan vattentornet som sätter prägel!
Jag hoppas ni tänker om och lämnar gräsytan orörd!

Gösta Nydren

Jag har kallat mitt svar “Framtidsstaden Kirseberg”. Det är ett alternativ till ÖP-förslaget, och ett som jag
föreställer mig att Greta Thunberg skulle kunna uppskatta positivt. Det innehåller tre delar:
- Odlingsmarkerna behålles och utvidgas till fler användare.
- Kulturbyggnaderna får bli arbetsplatser, gör-det-själv-verkstäder och Framtidsverkstäder
- Bostadsbyggandet börjar norrifrån i stället för söderifrån.
Det skulle frigöra tid för kommun och andra att få statsmakterna att tidsbestämma idén om en
Simrishamnsbana. Banlinjen behöver sparas för framtiden, men förverkligandet behövs inte nu. Linjen har
varken reseunderlag eller finansiering, och spårbunden trafik till Österlen finns redan via Ystad. Dessutom
behöver godstrafiken flyttas. Tung bullrig godstrafik är inte förenlig med tätortsboende. Andra lösningar
behövs. Till exempel att köra den på båt från Helsingborg till Tyskland. Med Simrishamnslinjen konserverad
och godstrafiken borta, öppnar sig bättre möjligheter att utveckla den södra delen av Jernhusområdet,
inklusive Ellstorp.

Nuvarande Nobinas område föreslår jag bebygges med relativt höga sluttande terasshus. Det anknyter till
områdets karaktär av trädgårdsstad. Tanken är att i första hand erbjuda bostäderna till personer som aktivt
valt bort privat bilism. Det kan kombineras med olika kollektiva resurser, t ex bilpool med eldrivna fordon,
och olika slag av andra elfordon. Utöver en stor andel hyresrätter kan lägenheterna (alla med terrass) erbjudas
kooperativa ägarföreningar där de boende vid avflyttning får tillbaka sin insats, plus en överenskommen ränta.
Nuvarande koloniområden vid Hagstorp behålles och förstärkes med ett nya, som ansluter till skola +
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förskola (se plan), och till östra koloniområdet som också behålles. Men området kan - och behöver - erbjuda
mer än fina lägenheter i en attraktiv grön miljö.

Befintliga byggnader bör behållas, men rensas upp från senare tillbyggnader, se skissen. De utgör ett torgrum
i centrum av Jernhusområdet, med ett nybyggnadsområde österut, på Nobinamarken, och ett andra
nybyggnadsområde åt sydväst, mot järnvägen och Ellstorp.

De behållna kulturbyggnaderna föreslår jag görs till en framtidsverkstad, för både hantverkare och forskare,
närboende och övriga malmöbor.
I någon av de bevarade byggnaderna kan ett järnvägsmuseum inhysas, som beskriver områdets historia, men
som också arrangerar föredrag och samråd om framtidens järnväg. Hur kan spårtrafik kombineras med
elcyklar, minibilar, nya slags fordon? Vad är framtidens kollektivtrafik? När blir tågets sittvagn kompletterad
med utrymme eller särskild vagn för cyklar med släp, stängbara hyllor för otympliga varor? Hur kan långa
bussar ersättas av smidigare fordon? Vad är praktisk trafikplanering?
Stora verkstadshallen består av 24 fack på längden, och fem-sex på bredden. Att göra den praktiskt användbar
för många verksamheter samtidigt, det är en utmaning. Men lösningarna är många. Hallens rymd kan behållas
om de yttre facken får bli en öppen krets runt de inre fackens verksamheter. I den yttre hallen kan finnas
restauranger, florister, grönsakshandel - lite som f d Hallarna i Paris. Utrymmen för events, presentationer,
eller för föredrag och möten. De inre facken kan innehålla gör-det-själv-verkstäder med möjlighet att köpa
proffshjälp. Där kan finnas flera av dem som nu hyr lokaler av Jernhusen, t ex Lokstallarna Studios, och som i
stora hallen kan bygga sina egna hus i huset, se skissen ovan.
“Framtidsstaden Kirseberg” ska vara en plats för utveckling, nya idéer, en plats att tillvarata resurser och finna
nya lösningar på befintliga samhällsproblem. De stora miljöproblemen är bara en del. Hur gör vi med vår
vardag, alla digitala redskap som marknaden snabbt gör obrukbara, trots det dyra inköpet? Går de
miljömässigt dyra digitalmaskinerna att återanvända, hur, med hjälp av vem? “Framtidsstaden Kirseberg” kan
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bli ett verktyg för både individer och samhälle. Skulle mitt alternativ uppskattas av Greta Thumberg? Jag
hoppas det.
Skulle ÖPsK förslaget uppskattas av Greta? Är ÖP-förslaget ett uttryck för hur vi kan skapa framtidens värld
där miljöfarorna är bemötta, där konsumtionen är jämlikt fördelad och i nivå med tillgängliga hållbart
förnybara resurser? Är ÖPsK en symbol för strävan att få Sveriges miljöavtryck att motsvara ett jordklot, i
stället för dagens drygt fyra jordklot?
Eller är förslaget tvärtom en produkt av förra och förrförra århundradets tänkande, en symbol för fortsatt
tätortsbilism, fortsatt och ökad konsumism, fortsatt miljöförstöring?
Såhär ser jag på ÖP södra Kirseberg
Tyvärr har jag svårt att se ÖPsK som något annat än ett sätt att få bort allt som idag uppfattas som positivt
med stadsdelen Kirseberg: småskaligheten, grönskan, luftigheten. Allt hittills skyddat bakom den “barriär”
mot stenstaden Malmö som järnvägen utgör, och som Malmö nu vill bryta igenom. “Barriären” har varit en
delorsak till den positiva vi-känsla som kunnat behållas i Kirseberg, trots att Malmö socialförvaltning i över
hundra år har belastat stadsdelen med ett övermått av i Malmö oönskade personer. Nu ska vi belastas med
övermått av trafik, med tätbyggande, och dessutom få våra gröna oaser skövlade, och sedan våra hyror höjda
när/om området får ännu fler BR-boende. Jag tror att det är helt fel väg för Malmö och Skåne, inte bara för
Kirseberg.
I stället föreslår jag att kommunen väljer att låta södra Kirseberg bli ett verkligt framtidens samhälle, en
förebild och föregångare. En plats för hälsa genom odling, en plats för återbruk och reparationer, en verklig
mötesplats - för ideer, utveckling av befintliga resurser - alltså motsatsen till förstörande av bristvaror som
dagens samhälle präglas av.
Framtidens samhälle, inte gårdagens!

Allmänt om ÖP-förslaget
Det är förståeligt att Malmö vill göra något åt förlustprojekten Entré och Östervärns station. Men är ens en
tät bebyggelse på Jernhusens område rätta lösningen? Jag har ställt mig två frågor. Vem har anledning att
använda respektive tillgång? Och varför?
Entré.
Malmö ville fylla ödetomterna och få en snyggare ankomst för bilisterna på motorvägen, Stockholmsvägen.
Därför byggdes Entré. Men närområdet var redan överetablerat på butiker, särskilt livsmedel, befolkningen
övervägande fattiga, och Entré lönade sig inte. Även om Malmö nu låter bygga punkthus vid Östervärns
station, och lyckas fylla det med BR-innehavare - kommer dessa att göra sina inköp i Entré? Jag tror inte det.
Jag tror att de hellre vill visa att de har råd att hålla sig med bil, att de tycker bil är bekvämare än att kånka på
kassar, och därför kör till någon av stormarknaderna, t ex Mobilia eller Toftanäs.
Men vad göra med Entréhuset? Jag föreslår att Entré ovanför bottenvåningen göres till lekhus för barn, och
motionshus för trettioåringarna. Det är så redan, men kan utvecklas ytterligare, genom att Padelcentrum
flyttas dit från Jernhusenområdet. Därmed hade flera fördelar vunnits. Entré får hyresinkomster, Kirseberg
befrias från en del bilister, och Entré får dessutom inkomster från parkeringen. De padelaktiva tar gärna bilen
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till sin motion, har det visat sig, och Hornsgatan-området är redan så trafikerat att padelbilarna inte gör större
skillnad. Det gör däremot bilkörandet till och från Kirseberg, från hela övriga Malmö. Dessutom kan Entré ge
utrymme för fler musikarrangemang, så att ljudmiljön i offentliga miljöer besparas musikformer som bara en
del av befolkningen njuter av.
Östervärns station
används inte mera för att någon bor i närheten, som ÖP hävdar. Stationen används - bara - om man har
anledning att göra det. Vem har det, och varför? I första hand de som inte har bil, men som vill, och har råd,
att köpa något i Svågertorp eller Emporia, Hyllie. Då kan man behöva utrymme att transportera det man
köpt, kanske balkongmöbler. Finns det utrymmet på tåget? Svar nej. Av tågets 4-6 vagnar (körande med 1040 passagerare + konduktör + förare) är alla sittvagnar. Åtminstone en av vagnarna borde vara inredd för
godstransporter. En vagn för cyklar, naturligtvis med fastsättningsgrejer, så att cyklarna inte kanar runt och
skadar någon vid ev inbromsningar. Vagnen också förberedd för andra varor, med stängbara hyllor, av
säkerhetsskäl. Då kan man cykla till Svågertorp men ta tåget hem, med cykel och inköp. Danmark har redan
en cykelvänlig tågtrafik. Malmö, Skåne, och Sverige borde inte bara följa efter, men bygga ännu bättre
cykelbärande tågvagnar - i alla tåg, överallt. Och inte bara i tågen. Även alla länsbussar borde ha
lastutrymmen, för cyklar mm.
Långsiktigt hållbara trafikval
kan bara uppnås om Malmö slutar att prioritera privatbilismen. Fortfarande går flera motorvägar rakt genom
lilla Malmös centrum: Drottninggatan, Amiralsgatan, Bergsgatan, Nobelvägen, med flera.
Varför skulle någon välja att färdas kollektivt, när det är så mycket enklare och bekvämare att ta bilen, tvärs
genom centrum, vart man än ska? Dessutom är bilkörning i stan numera mycket säkrare än att cykla, omgiven
som man där är av el-cyklister, som kör dubbelt så fort, med tre gånger mer last... Antalet bilar blir emellertid
allt fler. När jag flyttade till Kirseberg 2015 fanns ännu gott om parkeringsplatser. Nu, fyra år senare är
flertalet gator fyllda även dagtid. Det är bara Malmö kommuns företrädare som inte tycks se en enda bil,
någonstans. Och särskilt inte längs Södra Bulltoftavägen, som förvandlats från lokalgata till genomfartsled.
“Kantstensparkering” är det nya begreppet. Det innebär att korttidsparkering på en smal väg som Södra
Bulltoftavägen gör gatan ännu mera trafikfarlig, särskilt som få bilister håller hastighetsgränsen på 40 km.
Enligt ÖP tycks miljöproblem pga ökande biltrafik inte finnas, ens när södra Kirseberg antas ha få flera tusen
dagliga nya bilåkare. Det är bara att bygga en husfasad, så försvinner både avgaser och buller, hävdas det.
Detta är ignorans, inte miljötänkande.
Vad kan göras i stället?
Mitt förslag är att södra Kirseberg erbjudes enbart till hushåll som valt bort privatbil. I mitt förslag, se plan, är
Jernhusenområdet indelat i två bostadsdelar, nordost och söder om f d verkstäderna. Till dessa bör gå varsin
dubbelriktad återvändsgata, från respektive Singelgatan och Mölledalsgatan. Inga genomfarter för biltrafik,
särskilt inte via Österhagsgatan, som bör förbli återvändsgata. Nuvarande parkering på Jernhusens område
vid Södra Bulltoftavägen bör efterhand tas bort, och göres till skolgård, med nuvarande byggnad, se bild, som
skolhus. Det kan ske om även om inte Padelverksamheten flyttas till Entré. Jag föreslår att på sikt avfarterna
vid inre ringvägen till Vattenverksvägen stängs, så att Södra Bulltoftavägen avlastas och trafiken på inre
ringvägen leds till avfarterna vid Sallerupsvägen, Rosengård, osv. Det skulle minska biltrafiken genom
Kirseberg.
Kirsebergs attraktivitet är grönskan och småskaligheten. Dessa kvaliteter bör prägla en försiktig och stegvis
utveckling av Jernhusområdet. Men de kvaliteterna hotas av ÖP-förslagets alla genomfartsvägar. Det är en
omodern trafiklösning, som knappast minskar hälsoskillnaderna mellan olika stadsdelar. Tvärtom påverkar
den hälsoläget i Kirseberg än mera negativt. Mer genomfartstrafik riskerar dessutom att dränera underlaget
för Kirsebergs egna butiker, och ökar ytterligare risken för narkotikahandel från Rosengård till Segevång.
Vem har behov att köra kors och tvärs genom Kirseberg-Jernhusen-området? Inte vi som bor här. Möjligen
sådana som inte bor här, och som heller inte har något hederligt ärende hit. ÖP-förslaget talar om att “läka
ihop staden”. Men det är inte bilvägarna som behöver läkas ihop, utan människorna, de olika kulturerna i
Malmö. Ekonomiskt, inte minst.
“Tåg-Barriären” - gröna Kirsebergs skydd mot stenstaden Malmö
ÖPsK beskriver stenstaden som en tillgång. De som tycker så, kan lämpligen stanna kvar i stenstaden, och
njuta där av Caroli, eller alltför tätbyggda Västra Hamnen. “Stenstad” förresten? Murar av tegel är historia.
Betongstad är rätta namnet. Vi som uppskattar grönskan, luftigheten, och småskaligheten i Kirseberg, vi
önskar dessa värden värnade och bevarade. Jag föreslår att även Jernhusen-området får bli en trädgårdsstad med bibehållna koloniområden, boenden med tillhörande odlingsplatser, en skola med fokus på odlande, ett
lokalt centrum med odlarbutiker, lokal grönsaksmarknad, osv. Nya odlingslotter bör prioriteras till närboende
med små lägenheter, och till sociala boenden, vars hyresgäster idag inte sällan mår dåligt av påtvingad
passivitet. Och avgifterna bör hållas låga, så att även fattiga malmöbor har råd med dem.
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På den vänstra kartan är kulturbyggnader bevarade, och de etablerade odlingarna ersatta med nya mindre
grönytor. Men av dagvattenplanen framgår att det är stenmiljön, som dominerar, och att kulturbyggnaderna
förefaller rivna. Vad gäller?

Av kommunens översikt framgår att Jernhusområdet omges av låghus, inte höghus. Vad talar för en
högbyggd betongstad i just Kirseberg? Inte ens ekonomin! Och hur ska färskvattentäkten Alnarpsströmmen
värnas och bevaras?

Lokaler för skola och förskolan finns redan, se ovan, och även lokaler för verksamhet. Fastighetsägare i
Malmö hyr bara ut stort, lokaler får stå tomma om storhyrare saknas. Samtidigt saknar Malmö små billiga
verksamhetslokaler. Det håller tillbaka nyjobbs-skapandet. Jernhusområdets stora verkstad ger utrymme för
de lokaler som saknas i Malmö!

Nej till fortsatt segregering!
Jernhusen-området har ursprungligen köpts med skattemedel, dvs är i princip allmän egendom.
Planavdelningen talar om “balans” i fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter i bostadsbyggandet.
Det skulle betyda en privatisering av det som egentligen är allmän egendom. På sikt kan det innebära ökade
hyror i hela Kirseberg, och i förlängningen att människor som nu bor i Kirseberg tvingas att flytta härifrån.
Det är negativt i sig.
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Dessutom har Malmö redan övernog av segregerade områden. Om politikerna menar allvar med att “bryta
bostadssegregationen” måste det bli ett stopp för BR-bostäder, och en återgång till att bygga huvudsakligen
hyresbostäder. För det talar också den stora invandringen utomlands ifrån, med personer som har låg
köpkraft men också deras behov av egna bostäder, inte av påtvingade socialprojekt. Jag föreslår en planering
av Jernhusenområdet som tar vara på nya svenskars kreativitet och vilja att utveckla en bra tillvaro i Sverige inte en tillvaro av beroenden och placeringar.
Det kan ske genom att delar av området får bli platser för självbyggeri med proffs-stöd. T.ex. så att ett
byggföretag bygger upp till trevånings stommar, strukturer, som sedan boendeföreningar detaljutformar på ett
planerat sätt. Det behöver inte innebära en ny form av BR, utan kan organiseras som kooperativa hyresrätter
med en viss insats (arbete eller pengar) som man får tillbaka vid ev flytt. Kanske en väg till framtidens mer
jämlika samhälle, där lokala resurser, och återanvändning bidrar till att minska miljöavtrycket. Sverige behöver
ju trappa ner, från 4 till ett jordklot. Det tar tid och blir inte lätt. Vi behöver börja nu. Jernhusområdet
erbjuder en positiv möjlighet, Framtidsstaden.
Men markägaren då? Vill Jernhusen AB?
Oavsett exploateringsnivå behöver även Jernhusen AB intressenter, köpare. De finns inte nu. Naturligtvis
inte. Vem vill köpa bostadsrätt i ett område som gränsar till bullriga godståg, och där redan ÖP-förslagen
avskräcker? Vem vill bo där grönskan raderats, i en hårt tättbyggd stenstad, genomdragen av extrem
trafikmängd som skapar ytterligare dålig luft och buller? Till det kommer alla kostnader med miljösanering.
Bara byggare som inte kan räkna, vågar ge sig på ett sådant konkursprojekt. ÖP förslaget medger att ny
miljöutredning behöver göras när området ska bebyggas. Vilken hänsyn tas då till Alnarpströmmen, Skånes
enda egna färskvattentäkt?? Har skåningarna alls något färskvatten kvar, när alla byggprojekt fått sina
dispenser? Finns något livsutrymme kvar i Skåne, när Mega-Malmö har förstört livsbetingelserna?
Ett alternativ för Jernhusens del kan vara att Malmö köper marken för en krona, mot att Jernhusen befrias
från saneringsansvaret. Sedan kan ett mer försiktigt byggande ske med lätta material på stolpar, så att marken
bara marginellt behöver röras om, och föroreningar kanske kan ligga kvar där de ligger. Mycket mer kan sägas
om detta. Jag kan återkomma om det.

Helena Garpvall

Har hört om er plan att bygga ett högt höghus på området framför Gerlachsgatan i Kirseberg. Detta känns så
oerhört sorgligt så nedan är några punkter som ni kan ha i åtanke.
•

Om folk upplever området vid viadukten ensligt och otäckt tror jag inte ett högt höghus kommer
lösa detta. Det kommer bli mer mörkt och dessutom ingen mening om ett företag kommer finnas i
byggnaden. Då är det tomt på kvällar/helger. En kiosk tror jag inte kommer hjälpa. Nu är det en
öppen yta och vi som bor här ser ut över området. Det känns tryggare än en stor byggnad som
blockerar om folk tycker det är läskigt att gå där. Blir mer skrymslen som ingen ser. Personligen
upplever jag inte området vid viadukten obehagligt. Mer obehagligt är i så fall industriområdet till
höger efter viadukten. Där kanske en kiosk ska öppnas?

•

Området är väldigt uppskattat av vi som bor här. Många har picknick där och det spelas fotboll och
andra aktiviteter där på sommaren. Syrén buskarna är fantastiska och där står ett gammalt underbart
päronträd. Och alla kaniner som skuttar runt där. Växtligheten och djurlivet är synd att förstöra.
Denna yta används flitigt när balkonger och trädgårdar saknas i vårt hus.

•

Att öppna upp fönsterna och blicka ut mot ett högt höghus känns otroligt trist och kommer göra
vår gata (Gerlachsgatan) otroligt mörk. Jag kommer uppleva det som mer läskigt att gå hem då när
det är mörkt. Det kommer täppa till och skapa skrymslen. Dessutom är Högamöllegatan bredvid
redan så mörk så det blir två ”stängda” gator från allt ljus.

•

Ett högt höghus passar inte in i atmosfären på Kirseberg. Kommer ta bort all charm som skapas av
öppna ytor och låga hus och små gathus.
Jag hoppas ni tar hänsyn till detta i ert beslut. Kanske kan det finnas en annan lösning till att göra viadukten
mindre otäck på kvällen. Kan man göra något med belysningen så platsen blir mer upplyst? Eller öppna en
kiosk vid industriområdet på höger sida efter viadukten.

Helene Roslund

Kirseberg har historiskt inte ägnats mycket tankemöda från de styrande i Malmö stad. Förslaget till
översiktsplan visar tyvärr på samma ointresserade attityd från stadsbyggnadskontoret. Stadsdelen Kirseberg är
trots detta svaga intresse idag socialt och kulturellt välfungerande.
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Förslaget behöver övervägas ytterligare. Delar av planen rimmar illa med sociala kommissionens förslag och
slutsatser. Att göra Södra Bulltoftavägen, som idag är en tillgänglig gata för gående och cyklister, till en tungt
trafikerad genomfartsväg är anmärkningsvärt ur ett barnperspektiv liksom ur ett hälsoperspektiv för alla
boende i området. Att vägen passerar två förskolor och två låg- och mellanstadieskolor vars skolgårdar är
belägna ut mot Södra Bulltoftavägen gör inte saken bättre. Södra Kirseberg har även ett flertal LSS-boenden.
Många av brukarna liksom barn i området kommer att få försämrade förutsättningar att självständigt röra sig i
området. Barnkonventionen blir lag 2020 - barnets bästa ska beaktas inför beslut som kan påverka dem. Har
kommunen gjort en barnkonsekvensanalys?
Med hopp om att planen övervägs på nytt.

Ignacio M Aput

Jag har fått veta genom grannarna att ni planera att bygga en kontorsbyggnad mellan vårt hus och järnvägen
med avsikt att göra område/viadukten mer säkert.
Jag tycker att det är en väldig dålig idé, vem kan tro att en kontorsbyggnad på 10-14 våningar med en kiosk på
markplan som efter klockan 21 kommer att vara en helt mörk och tom byggnad, kan vara ett sätt att göra ett
område/plats mer trivsamt och säkert? Dessutom visar de ritningar och modellen som ni presenterar att
huset inte förhåller sig till Kirsebergs stil.
Om ni vill förbättra denna speciella plats så använd mer belysning, bänkar så att folk kan använda platsen
som ett sätt att umgås. Man skulle också kunna anlita graffitimålare som kan utrycka sin konst på själva
viadukten och med hjälp av bra belysning kunna skapa något väldig spännande. Helt enkel är jag 100% emot
detta bygget.

Ingvor Sabina Le John

”De historiskt värdefulla byggnaderna kommer bevaras och utvecklas för framtida användningar.” s 6 i
broschyren ” Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn” under rubriken Järnvägsverkstäderna.
Ett lokalhistoriskt centrum
Jag har i flera omgångar försökt intressera Malmö Stad för ett lokalhistoriskt centrum i Kirseberg men
intresset verkar svalt.
Med ett område som historiskt spänner från medeltiden, med sin fiskeby Fitehamn, (där Entré nu ligger) via
vångar, jordbruk och häxbränning fram till 1900-talets stora anläggningar som fängelse, asylum för psykiskt
sjuka till nödbostäder för Malmös arbetarbefolkning torde ett mindre lokalhistoriskt centrum vara av intresse
både för allmänhet och skolelever.
Min önskan är att del av dessa ”historiskt värdefulla byggnader” kan användas för ett sådant ändamål.
Att skapa kontinuitet i en ”broken world” torde vara något av det viktigaste idag att göra för de generationer
som växer upp i den postmodernistiska, fragmentiserade världen. Att lära känna sin plats´ historia, där man
växer upp, skapar en stadga att ta med sig ut i livet.
Så jag pläderar för att yta avsätts för detta framtida ändamål och att ett samarbete med Malmö Museer inleds i
ett tidigt skeende. På min sida www.kirsebergsallehanda.se finns mycket historiskt material samlat både i form
av bilder och berättelser från förr. Samlandet pågår fortfarande, efter fem år, men troligen är en större mängd
redan nu fångat från diverse arkiv och privatpersoner.
Finansdepartementets beräkningar gällande äldreboenden är att det behövs 700 fler boenden fram till 2024.
Vid samrådet för Norra Ellstorp ställde jag frågan om äldreboenden var inplanerade någonstans och fick
förvånade ansiktsuttryck tillbaka. "Vi kanske lägger ett ovanpå nya förskolan" var ett svar som lät som
uppfunnet i stunden.
Jag anser att man som äldre ska kunna bo kvar i sitt område där kanske barnen även bor och ha nära daglig
kontakt med sina anhöriga. Skräckexempel finns runt om i Sverige där äldre skärs av från alla sina sociala
kontakter genom långa avstånd till anhöriga och få tyna bort i ensamhet.
I denna nya sköna värld där alla ska vara unga och produktiva poppar förskolor upp på löpande band men
styrande måste inse att vi alla blir äldre och gamla, även de.

Jay Hillman

I understand you are considering approving the construction of a towering office building next to Östervärn
Station by Södra Bulltoftavägen in the residential neighborhood of Kirseberg, to replace the green space and
sunlight the quaint neighborhood cherishes. Well, don’t do that.
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There’s surely a lot of places to put such a tower, even nearby, without spoiling the low rise charm of
Kirseberg.
I’m kind of surprised that this is being considered seriously.
Being a New Yorker by birth, I truly appreciate the charm and diversity of the low rise architecture of
Kirseberg and the unique atmosphere as well as the cultural heritage of this neighborhood.
These days, when so many cities look the same across the Western world -the same chain stores, the same
boring generic high risers wherever you go -then a neighborhood with individuality becomes even more
precious.
Even New York City, no stranger to tall office towers, would not permit this grotesque discrepancy in scale.
It just goes against the whole sense of the neighborhood.
Please preserve the neighborhood by planning for new buildings which blend into and add to the existing
attractive architectural style and scale. Your community and grand children will appreciate that.

Jens Solgaard

Tack för ett informativt möte i tisdags, ang översiktsplanen för Kirseberg och Östervärn.
Jag vill gärna, som vissa på mötet, rikta mitt bekymmer mot följande:
•

Planerna att bygga ett stort våningshus precis intill Östervärn Station.

• Planerna att använda Österhagsgatan som del av genomfartsväg till Sallerupsvägen.
Det vore väldigt synd att förstöra den känslan av småstad de flesta får, när de kör in i Kirseberg via viadukten
vid Östervärn st. Många väljer att bo i Kirseberg just på grund av de många små parkerna och
småstadskänslan. Och det grönområde som ligger intill stationen används dessutom flitigt som
trädgård/lekplats av grannarna.
Som det framgick av er framläggning vill ni, genom att uppföra våningshuset med butiker/kiosk i
undervåningen, motverka otrygghet i detta område. Kan man inte lösa detta med lite belysning, eller, om
området verkligen måste förtätas, bygga små hus?
Med historiken kring Entré in mente, ligger tanken tyvärr nära att det i framtiden kan bli samma scenarie med
en stor, mörk koloss med tomma lokaler i undervåningen.
Angående den planerade genomfartsväg via Österhagsgatan, vill jag be er att noga överväga om inte den, som
det också blev nämnt på mötet, kan flyttas till Blästergatan i stället? Trafikmängden ökas radikalt, och det är
väl bättre att låta bilarna passera industrilokaler än bostäder?
Jag tycker det ska bli spännande med det kommande projektet, men förstår inte helt varför ni inte satsar stort
och försöker att behålla biltrafiken på samma nivå, eller tom. minska den i Kirseberg på trots av den
kommande befolkningsökning? Det skulle enligt mig göra stadsdelen attraktiv på allvar.

Joakim Odénius

Som jag förstår det utifrån planförslaget kommer det bli genomfart mellan Ellstorpsgatan/Idaborgsgatan till
Åsgårdsgatan och det nya området. Detta kommer helt förstöra lugnet som idag råder på Ellstorp och som
boende här är det inget jag ser fram emot. Utöver oväsen kommer det bli otryggt för cyklister, barn och djur
(vi har en hel del kaniner som skuttar runt på grönområdena här).

Joakim Polling

Efter att ha tagit del av utställningen och översiktsplan över framtida förtätning och nybyggnation i området
vill jag framföra min åsikt om vad jag tycker om förslaget.
Ni skriver bland annat "Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn är en väsentlig del av stadens
strategi för att möta en fortsatt befolkningsökning. Här finns plats för en mängd nya bostäder och
arbetsplatser av varierande slag. Idag kännetecknas området av trafikleder, järnvägar och ineffektivt använd
industrimark."
Jag tycker det är ett bra att bygga och erbjuda en växande stad nya bostäder på ineffektivt använd
industrimark och avgasförpestande trafikleder. Att låta järnvägsverkstäderna och närliggande banområde bli
en levande plats för befintligt näringsliv och kulturrelaterad verksamhet är bra för området.
Ni skriver vidare "befintliga gröna värden som är knutna till platsen ska göras mer framträdande. Gröna
kvaliteter på torg, i gaturum och på fasader ska skapas och utvecklas. Stadsodling, som är populärt, och nya
innovativa former av urban odling, ska främjas". Allt detta låter bra och det framgår att det planeras att
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färdigställas 5.5 ha grönområden och parker i området. Ni skriver dock inte att ni planerar att ta bort,
stenlägga och bygga tätt och högt på redan befintliga grönområden som utgör ca 15 ha mark.
Norr om Östervärns station planera ni att bygga höghus med kontor på en plats som nu utgör en grön oas av
blommande syrenbuskar, gräsytor, träd och buskar som nyttjas och älskas av dem som bor i området. Söder
om Östervärns station planerar ni att riva kolonlottsområde där malmöbor ollar och vårdar sina trädgårdar
med en rik variation av växtlighet som även erbjuder plats för djur- och insektsliv i en annars så grå och
trafikbelastad del av staden.
Likaså kommer ni bygga bort och förtäta hela grönområdet beläget söder om järnvägen och norr om
Ellstorp. Det är ett grönområde som är större än hela Ellstorp-parken. En plats där människor motionerar,
rastar sina hundar och njuter av grönskan.
Vidare ser det ut som att ni kommer bygga bort kolonilottsområdena mellan Örtagård och
järnvägsverkstäderna samt kolonilotts- och grönområden mellan järnverkstäderna och Mölledalsgatan.
Ni skriver själva "Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har visat att det finns hälsomässiga skillnader
mellan befolkningen i stadens östra och västra delar. Nya gröna och trivsamma miljöer avser att tillsammans
med åtgärder som läker samman staden motverka dessa skillnader".
Ni planerar att bygga bort och förtäta ca 15 ha mark grönområden och mark som redan nu nyttjas för
stadsodling och rekreation. Istället för att ta bort dessa områden ber jag er att istället bevara och göra just
dessa områden mer tillgängliga för oss malmöbor, som alla behöver mer grönska och grönytor att rekreera
oss i. Det vore det enda riktiga för en grön och hållbar stad där folkhälsa och naturvärden sätts framför andra
intressen.

Jonas Wallon

Har hört om era planer att bygga ett högt hus framför Gerlaschsgatan. Listar ett par punkter nedan ang detta.
Det verkar som att ni fått information om att folk tycker det är mörkt och otäckt vid viadukten på kvällstid.
En kontorsbyggnad tror jag inte kommer hjälpa mot detta eftersom den ändå kommer att vara öde och mörk
på kvällstid.
Vill ni bygga en kiosk i området är det bättre att göra detta längre ner på södra Bulltoftavägen. Vid
industriområdet på höger sida längs vägen, där är det mörkt och tomt på kvällarna, så där hade en kiosk livat
upp.
Om folk tycker parken är mörk så sätt gärna upp några lyktstolpar, kanske några bänkar och en liten lekplats.
Parken är den enda plana gräsytan i närområdet och används av kvarterets barn dagligen till att spela fotboll
och dylikt på. Växt och djurlivet i den lilla parken är mycket uppskattad av oss boende. Fantastiska
syrénbuskar, ett fint gammalt päronträd och de små kaninerna som springer runt är ett trevligt inslag i vår
vardag.
Ett höghus passar absolut inte in i bland områdets lägenhetshus och gathus. Värnar ni om Kirsebergs
kulturarv så är det en bättre idé att behålla parken som den är.
Om ni bygger detta hus kommer det lilla ljus som når Högamöllegatan försvinna helt, och gatan är redan
mörk på kvällarna som det är nu.

Josefine Gustafsson, Josefin Andersson och Mats Källblad

Vi vill lämna våra synpunkter på FÖP Södra Kirseberg och Östervärn.
1. Bibehåll Kirsebergsstadens attraktiva ursprungliga karaktär avseende bebyggelsens skala. Den
småskaliga bebyggelsen bidrar avsevärt till områdets trevnad. Därför ställer vi oss helt emot det höga
hus som finns med i planerna och på bilderna i området nära Östervärnsstation, på Kirsebergssidan
av järnvägsundergången. Se t ex sidan 10. Platsen bör bevaras som den parkyta det är idag. Den
används mycket av både människor och djur. Där växer björnbär och päron som uppskattas mycket
av de boende runt omkring. Ytan är i dag en naturlig förlängning av Gerlaschparken. Vi ser inga
hinder till en mer storskalig byggnation på andra sidan järnvägen mot Östervärn, Ellstorp och Entré.
2. Vi vill att en skatepark ska skapas som är tillgänglig och lämpad särskilt för barn 10 år och uppåt. I
området idag finns flera lekplatser för yngre barn men få platser för tweens och äldre.
3. Österhagsgatan bör ej bli större genomfartsled än idag eftersom det rör sig så mycket barn och unga,
gångtrafikanter och cyklister här. Gör gärna en gång och cykelled. Planera alltså inte för en framtid
där föräldrar ska köra bil med sina barn till och från den planerade skolan på ”lokstallsområdet”.
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Kajsa Lisa Räni

Jag vill här mer skicka in mitt klagomål kring planen att bygga ett höghus/kontorshus på parkytan mellan
Gerlachsgatan och Östervärn tågstation. Mitt argument är att ytan är ett allt för värdefullt litet grönområde,
som kan bevaras och utvecklas istället för att ersättas med betong. Vad sägs om att bygga ett utegym eller en
hundrastgård på platsen!

Karin Lokrantz

Höghuset vid östervärn station förstår jag inte riktigt. Det känns som charmen med Kirseberg försvinner med
att bygga ett så högt hus där. Och om ödetomten på andra sidan spåret ska bebyggas plus kolonierna där är
det väl viktigt med lite grönska för djur och natur. Hoppas ni tänker om.

Klas Lindelöf

Södra Bulltoftavägen är en stadsgata som över tid har blivit allt mer av oplanerad genomfartsled. Trots att
dess sträckning består av genomgående trafikkänslig miljö, barnrika bostadsområden, skolor, förskolor,
idrottsplaner o.s.v., tillåts genomfartstrafiken ständigt öka. Min subjektiva upplevelse är att dygnstrafiken på
Södra Bulltoftavägen idag till och med överstiger den på Lundavägen, som trots allt är anpassad till ett
genomfartsflöde. Intrycket är att Södra Bulltoftavägen har blivit en ”bekväm genväg” från staden ut till
Toftanäs, med flera ställen, snarare än att det för liknande ändamål används den anpassade sträckningen
Lundavägen-Inre Ringleden. Även en allt större andel tyngre fordon väljer denna sträckning. På ”kort tid” har
två lika allvarliga, som onödiga trafikolyckor ägt rum utanför vårt köksfönster. Den gatubelysning som
mejades ned efter den senaste olyckan, förblir oåtgärdad, möjligen ett tecken på stadsdelens i sammanhanget
låga prioritet. Trafikbullret som drabbar intilliggande fastigheter överstiger troligen normerade värden. Den
tidvis intensiva busstrafiken till och från nattparkeringen som länge påverkat trivsel i framför allt Kv.
Östergård är givetvis ett problem, men nu verkar tendensen, oavhängigt detta vara att, även ”onödig”
genomfartstrafik i allt större utsträckning drabbar den, ännu mindre trafikanpassade, Vattenverksvägen, rakt
genom stenstadens centrum.
I utvecklingsplanen för Kirseberg tycks ovanstående problematik helt förbises. Om stadsplanerare, för
Malmö Stads räkning, har svårt att beakta denna problematik i sin stadsplanering, kan undertecknad, och
många andra invånare i stadsdelen personligen bistå med ett antal tänkbara trafikflödesscheman som innebär
en mer dräglig livsmiljö för de invånare, särskilt barn, som lever i Malmös nordöstra innerstadsmiljö. Den
situation, och trendmässiga utveckling vi lever med just nu känns, ärligt talat, lika ohållbar som omodern.

Kristina Slade

Jag önskar att de grönområden som ska finnas i området ska vara naturlika snarare än tillrättalagda parker. I
området mellan Idaborgsgatan där jag bor och Östervärn station, Ellstorps hundgård även kallat, så finns det
ett grönområde (eller lerigt brunt ibland) där många går ut med hundar och barn kan låta fantasin flöda. Just
att området varit så fritt växande gör att det känns som man inte är mitt inne i en stad och det tycker jag har
ett stort värde.
Jag skulle gärna se att man tar till vara på och behåller några av alla de träd som finns i området och flyttar till
de nya grönområdena.
Alltså att ha naturlika grönområden, snarare än tillrättalagda parker är mitt svar och önskemål för det framtida
område som jag bor och vistas i idag.

Lina Olsson

I denna skrivelse lämnar jag in synpunkter på utställningsförslaget och nämner en del av mina tidigare
kommentarer. Jag vill fortsättningsvis understryka att jag ser mycket positivt på att Malmö stad satsar på att
utveckla östra centrala Malmö och att de synpunkter jag lämnar in syftar till att både peka på delar jag ser som
positiva i planen och delar jag har invändningar mot. Mina främsta invändningar rör processen samt vagheter
och oklarheter som indikerar att planen kunde – borde – ha använts som ett verktyg för att formulera
tydligare ställningstaganden inför framtida planläggning.
Planprocessen och medborgardeltagandet
Fyra år har förflutit mellan samrådet och utställningen för FÖP:en. Jag har under denna tid, ungefär en gång
om året, bett om att få ut samrådsredogörelsen. Varje gång har svaret varit att Stadsbyggnadskontoret (SBK)
pausat arbetet med FÖP:en och att samrådsredogörelsen därför inte heller färdigställts. Anledningen till
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pausandet har, enligt uppgifter från SBK, varit att resurser har behövt allokeras till planering och utveckling
av Nyhamnen. Det finns anledning att invända mot den strategi som anammats beträffande dels den formella
processen, dels resursfördelningen.
Jag vill hävda att även om det inget fel begåtts i ren formell bemärkelse är det ur ett deltagandeperspektiv
tveksamt att fortsätta till nästa formella skede – utställningen – efter så lång tid. Den demografiska förändring
som hinner äga rum under fyra år bör tas på allvar. Detta borde ha övervägts i beslutet att gå vidare till
utställningsskede, istället för att backa i processen och göra om samrådsskedet. Det senare hade varit önskvärt
och hade rimmat bättre med den anda och ambition för deltagande som skrevs in i PBL en gång i tiden. Att
backa i processen skulle bädda för bättre möjligheter till deltagande bland boende som hunnit flytta in till
Kirseberg och Östervärn under den tid som förflutit mellan samråd och utställning.
Anledningen – den officiella förklaring som har delgetts mig – till att planen har åsidosatts under så lång tid
har också bäring på det medborgerliga deltagandet. Den omfördelning av resurser som har gjorts är
problematisk eftersom den signalerar att vissa delar av staden är viktigare än andra. I en stad som Malmö,
som präglas av segregation, är det i synnerhet viktigt att även de mer perifera delarna av staden visas samma
omsorg i planeringen som de centrala delarna.
Kanske är det så att bakgrunden till den långa pausen – förutom den förklaring som getts – har byggt på en
analys om att investeringar i området inte kommer att vara aktuella förrän längre fram i tiden. Att pausa
planprocessen av denna anledning är ingen god strategi. Det råder sedan länge konsensus om att
fastighetsmarknaden är volatil. Fastighetsmarknaden präglas av upp- och nedgångar som inte sällan uppstår
hastigt. Fastighetsmarknaden för nyinvesteringar präglas också av en ojämn utveckling, där vissa platser
snabbt kan framstå som intressanta att investera i. Det finns därför anledningar att anamma ett förutseende
förhållningssätt i planeringen och att inte vänta tills dess att fastighetsmarknaden sänder signaler om intresse
för ett område. Det är tydligt att en sådan här situation har uppstått i området vid Östervärns station, som
just nu är föremål för detaljplaneläggning. Även av denna anledning är det djupt olyckligt planprocessen för
FÖP:en varit pausad så länge. Nu förfaller planeringen vara brådskande. Ja, så brådskande att detaljplanen nu
ligger steget före FÖP:en.
Sammantaget är detta inte en god process och allokering av resurser. Förslaget till FÖP framstår som
otillräckligt bearbetat. Den har inte använts som ett verktyg för att processa fram balansering och avvägningar
mellan olika mål och riktlinjer som är oförenliga eller motsättningsfyllda. Det hade varit önskvärt att planen
innehöll fler avvägda ställningstaganden än den nu gör. Avvägningarna skjuts istället in i framtiden, till de
utredningar som föreslås och till de kommande detaljplanerna. Detta är olyckligt eftersom FÖP:en nu ger
stort tolkningsutrymme i senare skeden och det är oklart hur olika mål bör prioriteras och avvägas mot
varandra. I senare skeden blir det också svårare att ta det helhetsgrepp som är möjligt i en FÖP. Med andra
ord, FÖP:ens funktion som policy hade kunnat utnyttjas på ett mer strategiskt sätt.
Vid samrådsskedet signalerade SBK en ambition om att involvera och kommunicera med medborgare utöver
det vanliga samrådsförfarandet, bland annat med blogg och med dialoger med boende i området. Det verkar
som att det sedan blev svårt att leva upp till ambitionen, något jag indikerade i mina kommentarer under
samrådsskedet. I mina synpunkter vid samrådsskedet efterlyste jag en beskrivning av de dialoger som hållits
vid sidan av den lagstadgade samrådsprocessen. Detta är inte inkluderat i samrådsredogörelsen, daterat
oktober 2018. För att öka transparensen bör de dialoger som hänvisades till under samrådsmötena för fyra år
sedan även redovisas. Hur bjöds deltagarna in? Vilket urval gjordes? Hur behandlades den information och de
synpunkter som samlades in? Det är önskvärt att få tillgång till information som skapar transparens kring
dessa dialoger och det är viktigt att denna information ges eftersom dessa dialoger förefaller ha varit viktiga
för insamling av information till planen.
Nedan framför jag synpunkter där jag pekar på att planförslaget bör bearbetas ytterligare och användas för
tydligare ställningstaganden. För att ge allmänheten en chans att reagera på förslag som lämnas in i detta
skede – inte minst med tanke på att så lång tid har gått sedan samrådsskedet – föreslår jag att
utställningsskedet görs om med ett bearbetat och längre framskridet planförslag.
FÖP:ens avgränsning och förutsättningsbeskrivning
Planområdet har snävats in sedan samrådet. Denna förändring har skett så att det nu enbart omfattar ”de
delar där det föreslås påtagliga förändringar”. Det är förståeligt att en sådan avgränsning gjorts, men
nackdelen är att planen inte behandlar de direkt intilliggande områdena – områden som skulle kunna
betraktas som planens influensområden. Av denna anledning skulle det vara önskvärt att
förutsättningsbeskrivningen omfattade ett större område än det insnävade planområdet. Detta görs till viss
del, men det vore bra om det gjordes konsekvent.
I mina kommentarer under samrådsskedet efterlyste jag en grundligare redogörelse av planområdets
förutsättningar. Jag konstaterar att förutsättningsbeskrivning fortsatt är summarisk och lämnar mer att önska.
Med så summariska förutsättningsbeskrivningar är det inte möjligt för allmänhet och andra aktörer att förstå
avvägningar. I vissa delar (kulturmiljö, exempelvis) anges att ett mer detaljerat beslutsunderlag ska tas fram.
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Det hade varit önskvärt om detta gjorts och arbetats in i utställningsförslaget. Jag efterlyser en mer
systematisk och transparent redogörelse av planområdets förutsättningar.
Planförslaget
Planen kommunicerar olika innehåll i text, kartor och bilder. Det finns en diskrepans mellan visionsbilder
som förefaller förmedla ett scenario där frågor som avses utredas längre fram framstår som avklarade. Hur
ska egentligen visionsbilderna tolkas? Det framkommer inte.
Det verkar vidare vara så att ställningstaganden i planen har olika status. Planbeskrivningen innehåller
konkreta förslag som inte är formulerade under rubrikerna riktlinjer. Ett exempel på detta är att kulturcentret
som föreslås i avsnittet Kultur och fritidsaktivitet inte finns nämnt i riktlinjerna. Det hade gett planen större
klarhet om den antingen samlade förslag och riktlinjer under en och samma rubrik eller presenterade föreslag,
eller mål, under separat rubrik direkt efter riktlinjerna.
Struktur
Det är bra att nya länkar som överbryggar järnvägarna planeras. Gatustrukturen som föreslås i strukturplanen
är grovmaskig. Av strukturplanen framkommer att en matargata i form av ett slags ringgata planeras i det
nuvarande lokstallsområdet. I fågelperspektivet på sidan 5 framkommer att ett finmaskigare gatunät är att
vänta. Bör inte gatunätet läggas ut redan i FÖP:en? Hur påverkar det möjligheterna att skapa en bra helhet i
kommande skeden? Det är oklart hur finmaskig gatustruktur som eftersträvas i området.
Det hade varit behjälpligt om strukturplanen även innehöll de förslag som presenteras i den tematiska delen.
Bostadsbyggande
Förutsättningsbeskrivning
På vilken ’indata’ bygger bedömningen om planområdets kapacitet om 4500-5000 nya bostäder? Vilket mått
på bebyggelsetäthet har använts för att ta fram denna uppskattning? Det vore bra om planen tillhandahöll
jämförelseuppgifter om täthet i intilliggande områden, detta för att möjliggöra jämförelse beträffande den
önskvärda tätheten i planområdet. I detta avsnitt vore även lämpligt att redovisa antal prognosticerade
invånare i planområdet, samt antal invånare i intilliggande områden.
Riktlinjer
Målet att erbjuda ett varierat utbud av bostäder i området är mycket bra. Det är dock oklart hur omfattande
variation som bör eftersträvas i området. Vill staden jobba med mer specificerade mål, låt säga om andel
hyresrätter i området? I planen i övrigt betonas att hög täthet är eftersträvansvärt. Riktlinjerna nämner inte
måttet 4500-5000 bostäder som mål. För att inte skapa otydlighet bör riktlinjerna ange hur många bostäder
som planen eftersträvar att åstadkomma.
Riktlinjerna anger att grupper med olika socio-ekonomisk bakgrund ska ha möjlighet att bosätta sig i området.
Någonstans i planen bör det förtydligas vilka förutsättningar planen har att säkerställa detta samt vilka
ackompanjerande åtgärder som krävs för att leverera detta mål. I ÖP 2018 anges att MKB ska användas som
drivkraft för ökat bostadsbyggande och för att erbjuda bostadsmiljöer som alla kan efterfråga. Inget sägs om
denna riktlinje i FÖP:en. Hur ska riktlinjen föras vidare till södra Kirseberg och Östervärn? Eftersom staden
äger liten del av marken i planområdet kanske bedömningen varit att förutsättningarna att använda MKB som
drivkraft i planområdet är begränsade. Så är säkert fallet, men det är inte heller omöjligt att implementera
ÖP:s riktlinje i detta område.
Samhällsservice
Förutsättningsbeskrivning
Beskrivning av omfattningen av förskoleplatsbristen som omnämns skulle vara önskvärt. Beskrivning av
befintlig samhällsservice i form av idrottsplatser i närheten av området, samt de nya behov som förväntas
uppstå till följd av planområdets utbyggnad i detta avseende lika så. Rubriken indikerar att det inte enbart är
offentligservice som avses. Således bör en beskrivning av samhällsservice i form av platser för
kulturevenemang i planområdet också finnas.
Riktlinjer
Det är mycket bra att planen är så specifik vad gäller att säkerställandet av för- och grundskolor i
planområdet. Vissa riktlinjer är presenterade i figurtexten i kartan. De bör presenteras som riktlinjer. Val av
lokalisering bör motiveras. Vidare bör det anges mål och riktlinjer för hur samhällsservice för fysisk aktivitet,
kulturevenemang och civilsamhället ska tillhandahållas.
Näringsliv och handel
Förutsättningsbeskrivning
Något bör sägas om befintligt utbud av kontor samt om kontor förväntas bli efterfrågade i området. Det är
inte helt oväsentligt att nämna att de nya verksamheter som etablerats i lokstallsområdet består av mindre
företag som är beroende av tillgång till lokaler med låga hyror på både kort och lång sikt.
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Riktlinjer
I riktlinjerna framkommer att det finns en ambition om att bevara delar av järnvägverkstäderna. Det är
positivt. Sätten de utnyttjas på idag visar att det finns kreativa sätt att skapa användning för dem. Planen bör
indikera om och i så fall hur företagsmiljön bestående av mindre företag kan fortsätta att verka i området
även på lång sikt. Som nämns på sidan 45 bidrar de till att skapa värden, inte minst ekonomiska, i området.
Hur undviker staden att applicera en instrumentell syn på dessa företag och verksamheter? Vilka åtgärder bör
tas för att undvika att de så att säga knuffas ut ur området pga hyresökningar?
Stadsrum och arkitektur
Förutsättningsbeskrivning
Förutsättningsbeskrivning saknas i stort sett i detta avsnitt. En förutsättningsbeskrivning som beskriver
planområdet och omkringliggande områden vore önskvärt. Den bör också innehålla beskrivning av
koloniområdena.
Riktlinjer
Riktlinje 1 anger effektivt markutnyttjande kring Östervärns station som mål. Målet skulle behöva kvantifieras
i termer av hur hög täthet som eftersträvas i antal bostäder och verksamhetsytor, samt även vilket avstånd
från stationen som avses. Det skulle ge möjlighet att undersöka om det är möjligt att med högre täthet på
vissa platser kring stationen bädda för ett bevarande av Lundavägens koloniområde. Under avsnittet Regional
och lokal kollektivtrafik anges att planområdet fullt utbyggt ökar kollektivtrafikunderlaget till ca 40000 boende
på ett avstånd om 1000 meter från stationen. Syftar det effektiva markutnyttjande som omnämnts under
stadsrum och arkitektur på ett influensområde som är mindre än det som omnämns i kollektivtrafikavsnittet?
Det är ett vädjande till de politiska partier som tagit ställning för avvecklande av koloniområdet att undersöka
möjligheten att uppfylla mål om täthet samtidigt som koloniområdet bevaras. Området har fina ekologiska
värden och kulturmiljövärden som är värda att bevaras för kommande generationer. Stationsområdet ser ut
att kunna vara en station med mest tätbefolkade influensområdena i Skåne, även om koloniområdet behålls.
Riktlinje 2. Se kommentar till riktlinje 1.
Riktlinje 3. Det är mycket positivt att det finns en ambition om att bevara kulturhistoriskt intressant
bebyggelse. Det är dock oklart i vilken omfattning det ska ske. För att skapa klarhet bör det specificeras redan
i detta skede.
Riktlinje 4. Det framkommer att höga hus kan bli aktuellt i området. Jag efterlyser ett ställningstagande om
var höga hus ska förekomma och inte, samt hur höga höjder som bör accepteras och inte. Som boende i
området skulle jag vilja veta var kommunen står i frågan. Det är vidare oklart hur ’siktlinje’ definieras i planen.
Siktlinjer=gator?
Riktlinje 7. Det är oklart vad som menas med att Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan ska bli en naturlig
del av stadsmiljön. Det är också oklart varför det är viktigt att entréer vänds mot järnvägarna. Detta
ställningstagande är lättare att förstå vad gäller Simrishamnsbanan, längs med vilken ett grönt stråk planeras.
Kulturmiljö
Förutsättningsbeskrivning
Det är olyckligt att kulturmiljöutredning/-ar inte har tagits fram under de fyra år som förflutit mellan samråd
och utställning. Viktig tid hade kunnat vinnas på en sådan strategi och det hade funnits möjlighet att använda
FÖP:en för att komma fram till ställningstaganden rörande bevarande. Det är dock glädjande att kartan på
sidan 27 anger att kulturmiljöutredning behövs för lokstallsområdet och Lundavägens koloniområde. Jag
föreslår att utredning även bör täcka Hagtorps koloniområde samt Östra Sommarstadens koloniområde
väster om Simrishamnsbanan. De senare två har gjorts osynliga i planen. Det är mycket olyckligt att det inte
finns ett ordentligt underlag som beskriver koloniområdenas kulturmiljövärden inte minst för att planen ska
kunna ge ett underlag till hur viktningen mellan olika värden har gjorts när de ställs emot varandra. Jag tänker
då på koloniområdenas kulturmiljövärde kontra målet att förtäta och exploatera. Jag efterfrågar en grundligt
genomförd beskrivning av kulturmiljövärdena.
Riktlinjer
Riktlinjerna anger inte om och hur koloniområdenas kulturmiljövärden skall avvecklas och/eller bevaras. I
avsnittet Grön stad och naturmiljö framkommer det dock att stadens avsikt är att avveckla områdena. Enligt
MKB:n (sid 14) verkar det dock vara oklart om planförslaget tar ställning i denna fråga eller inte. MKB:n
anger att Lundavägens koloniområde har höga kulturhistoriska värden. Det oklart varför kulturmiljövärdet
har viktats så lågt. Vad gäller lokstallsområdet är det oklart vad som avses bevaras och hur kulturmiljövärdena
uppfattas. Det samma gäller Hagtorps koloniområde och Östra Sommarstadens koloniområde. FÖP:en hade,
som nämnts, kunnat användas som instrument för ställningstagande i detta avseende.
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Grön stad och naturmiljö
Förutsättningsbeskrivning
Vilka ekologiska värden har de befintliga grönområdena som planeras avvecklas?
Riktlinjer
I ÖP 2018 står det att Malmös park-, natur- och vattenmiljöer ska värnas och att stor restriktivitet ska gälla
för att ta gröna och blåa miljöer i anspråk för andra ändamål. Hur avser FÖP:en leva upp till denna riktlinje?
Det är inte en fråga som adresseras i FÖP:en. Avvägningen mellan exploatering och bevarande av gröna
områden – varav de flesta utgörs av koloniområden – i planområdet är svår. Olika intressen och värden ställs
mot varandra. Jag upplever att planen inte riktigt förmår att på ett klart och tydligt sätt förmedla motiveringen
till avvägningen.
Att nya grönområden skapas räcker inte för att motivera att befintliga grönområden tas bort. Befintliga
grönområden innehåller ekologiska värden som inte är försumbara och som tar tid att etablera. Vidare tycker
jag att det fortfarande saknas en beskrivning av de befintliga grönområdenas och parkernas värden med
avseende på deras rekreativa funktion. Jag saknar också ett klargörande av hur planen bidrar till att motverka
skillnaderna mellan västra och östra Malmö vad gäller tillgång till grönområden i kvantitativa termer. Ett
sådant klargörande vore på sin plats med tanke på att grönområden nu tas i anspråk. Visserligen avses nya att
tillskapas, men området förtätas också och ett högre ’tryck’ på befintliga grönområden kommer att uppstå.
Det gäller kanske framförallt planområdets västra delar, som blir tätare samtidigt som grönområden
försvinner.
Glädjande är att den nya grannskapsparken planeras att göras större jämfört med samrådsförslaget. Glädjande
är också att stadsodling framhålls i planförslaget, även om planförslaget nu kommer att innebära en
omfattande nedskärning i detta avseende.
Aktivitetsstråket som föreslås längs med Österhagsgatan är intressant. Gatan föreslås förlängas och fungera
som en infart till planområdet. Som boende på Östergård vill jag peka på att gatan bör förberedas för den
ökade trafikmängden genom att flyttas lite längre från fasaden från Östergård. Gatan borde också breddas.
Detta skulle i sin tur ge mindre utrymme för aktivitetsstråket. Vi som bor på Östergård ser fram emot en tät
dialog kring gatans och aktivitetsstråkets utveckling.
Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv
Förutsättningsbeskrivning
Det saknas en lägesbeskrivning som indikerar hur staden uppfattar arbetet med jämställdhet, jämlikhet samt
hur barnperspektivet integreras i planering. Exempelvis skulle förutsättningsbeskrivningen innehålla
beskrivning av tillgång till lekplatser och annan fysisk aktivitet för barn.
Riktlinjer
Flera av riktlinjerna har nämnts i de tematiska delarna. Det indikerar att perspektiven har vägts in där, men jag
undrar samtidigt om inte det finns anledning att bli mer specifik. Finns det inte, exempelvis, anledning att
föreslå riktlinjer för utveckling av nya lekplatser och av skolgårdarnas omfattning och utformning? Och att
specificera hur olikheter i behov hos barn i olika åldrar och med funktionsvariationer ska tillgodoses? Jag
noterar vidare att inget nämns om hur planen avser att skapa en inkluderande och kulturellt och etniskt
mångfaldig stadsmiljö.
Kultur- och fritidsaktivitet
Riktlinjer
Det finns förslag i detta avsnitt som inte är formulerade som riktlinjer. Intressant och bra med ett
kulturcentrum. Stakar planen ut ett mål om att eftersträva att skapa ett sådant center inom planen? Är det
kulturcentret som omnämns samma kulturcenter som omtalas i dp 5546?
Regional och lokal kollektivtrafik
Det är glädjande att så omfattande kollektivtrafikutbyggnad planeras. Positivt ur ett jämställdhetsperspektiv,
inte minst! Åtgärder bör matchas med åtstramade p-normer och högklassigt gc-nät.
Trafikkopplingar och prioritering mellan trafikslag
Det positivt att gatuutformning ger fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioritet. Kan projekt med pnorm 0 föreslås genomföras i detta område (likt de som gjorts i Västra hamnen)?
Genomförande
Det är positivt att staden arbetar med att undersöka om och hur området kan användas för temporära
användningar och verksamheter. Det är önskvärt med en diskussion/dialog/debatt om vilket ansvar som
staden bör ha för de verksamheter och aktörer som uppmuntras att etablerar sig temporärt i området, detta
för att undvika att dessa behandlas som instrument för att skapa attraktivitet i området.
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Genomförandedelen nämner inte att kulturmiljöutredning skall göras. I andra delar av planen indikeras att
detta är ett mål.
Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljö M114 anger följande: ”Industrialismens stad, med 1800-talets och det tidiga 1900talets industribyggnader samt bebyggelse som speglar boende och levnadsförhållanden för olika
samhällsskikt.” FÖP:en har inte på ett övertygande sätt angett varför inte Lundavägens koloniområde kan
anses ingå i riksintresset. En del av områdets bebyggelse borde rimligtvis återspegla tidens
”levnadsförhållande för olika samhällsskikt”.

Louise Ercolino

Det är med bestörtning som jag under den senaste tiden tagit del av era planer för bebyggelse kring
Östervärnområdet.
Jag välkomnar att ni vill utveckla området och låta fler människor ta del av detta charmiga område, men har
till min fasa insett att det gått helt överstyr i era planer för grönområdet mellan Östervärns station och
Gerlachsgatan.
Jag är uppvuxen i Kirseberg och har följt stadsdelens utveckling sedan 70-talet. Sedan tio år tillbaka bor jag i
huset i hörnan av Gerlachsgatan/Högamöllegatan, Malmös första bostadsrättsförening och det mest
välbevarade huset i detta kvarter.
Framför huset finns den enda grönska vi ser från våra fönster och kan njuta av, ett litet men uppskattat
grönområde med päronträd, frodiga björnbärsbuskar, massor av söta kaniner och doftande syrener. En liten
oas att vandra genom varje gång man går hem från busshållplatsen på Värnhemstorget eller kliver av tåget på
Östervärns station. Det är en liten grön lunga bland husfasaderna där hundägare kan promenera med sina
hundar, vi som saknar balkong kan sitta på en filt i solen om sommaren och barnen kan leka med varandra.
Detta vill nu Malmö stad ersätta med en steril oproportionerligt hög byggnad, enligt uppgift "ett landmärke".
I vanlig ordning anses endast höga fallosliknande byggnader kunna utgöra ett landmärke. Jag vill påminna om
att Kirseberg redan har ett fantastiskt landmärke i form av det gamla vattentornet, högst upp på kullen av den
historiska "Tjyvaparken".
En anledning till detta bygge uppges vara att det ska motverka att människor som passerar under
järnvägsviadukten ska känna sig tryggare. Detta genom att det skulle planeras in en kioskverksamhet i
bottenplanet av byggnaden. Jag har aldrig under mina tio år här hört att någon känner sig otrygg just på denna
sträcka. Däremot känns det otryggt att promenera hem i mörkret längre bort i Gerlachsparken ut mot
Lundavägen, i de dåligt upplysta buskagen.
Det finns många andra kreativa sätt att skapa trygghet än att bebygga ett älskat grönområde med en
fallossymbol. Man kan till exempel göra järnvägsviadukten mycket trevligare genom att låta konstnärer måla
den, förbättra belysningen, använda ljudinstallationer, skapa aktiviteter runtomkring som exempelvis ett
utegym som gör att fler stannar till i området. När alla de bostäder som planeras på andra sidan järnvägen är
på plats kommer minst ett tusental människor att flytta in och röra sig i området vilket i sig skapar ännu mer
liv och rörelse. Fler avgångar på stationen skapar mer aktivitet. Alltså behövs inte byggnaden som
"trygghetsskapande åtgärd".
Jag uppmanar er att tänka om och inte alltid se enkla lösningar i form av att smälla upp ett högt hus och
förstöra befintliga värden för boenden.
Ser fram emot att ni utvecklar hela stadsdelen i en mänsklig takt och med kreativa lösningar som smälter in i
det redan så uppskattade området.

Luciano Masetti

Jag har fått veta genom granarna att ni planera att bygga en kontorsbyggnad mellan vårt hus och järnspåret
med anledningen att göra område/viadukten mer säkert. Jag tycker att det är en väldig dålig idé, vem kan tror
att en byggnad med kontor på 10...14 våningar med en kiosk på markplan som efter klockan 21 kommer att
vara en helt mörk och tom byggnad, kan vara ett sätt att göra ett område/plats mer trivsamt och säkert?
Dessutom utanför de ritningar och modellen som ni presenterar huset förhåller sig inte till Kirsebergs stil.
Om ni vill förbättra denna speciella platsen så lägg mer belysning, bänkar så att folk kan använda denna
platsen som ett sätt att umgås. Man skulle också kunna anlita graffitimålare som kan utrycka sin konst på
själva viadukten och med hjälp av bra belysning kunna skapa något väldig spännande. Helt enkel är jag 100%
emot detta bygge.
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Malin Hassler

Jag skriver till er för att framföra mina synpunkter på det förslag till översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn som Stadsbyggnadskontoret har presenterat. I planerna ingår att bygga ett stort höghus på ett av
Kirsebergs få grönområden. Jag tycker att detta bör tänkas om baserat på ett flertal anledningar. Först och
främst så behöver staden och stadsdelen fler och inte färre gröna ytor, speciellt när det nu byggs mycket i
området och man kommer att ta bort de kolonilotter som idag ligger vid tåget. Stora grönområden som både
ger trivsel och fyller viktiga miljöfunktioner försvinner, vilket gör det än viktigare att bevara de få gröna
plättar som är kvar bland husen. Det är även en slinga grönt som används av oss som bor här. Det är en
lekplats för barn, det finns ett stort gammalt päronträd som ger mycket frukt, på sommaren är det en plats
där man kan sola och fika och det är mycket djurliv runt träd och buskar. Sådana platser är få i Malmö där de
grönområden vi har ofta är parker, som förvisso är fina men inte ger samma känsla som att ha oplanerade
gröna områden utspridda i staden.
Ett stort höghus är inte heller något som passar in på Kirseberg. Vi har ett fint vattentorn som är stadsdelens
signum och en markör för området. Det finns låga, färgglada hus och små kullerstensbackar. Att mitt i detta
slå upp ett stort, modernt höghus förtar mycket av den unika charm som finns i den här delen av stan. Från
vad jag har förstått av planerna är det inte heller ett bostadshus som ska byggas, utan en kontorslokal som
kommer att vara öde och tom på kvällar och helger. Det bidrar inte till att öka livligheten i området, tvärtom.
Det blir även mörkt med ett så stort hus på en liten yta. Vi behöver mer öppna ytor och ljus, inte mindre.
Jag hoppas att man i planerna för detta området kan satsa mer på fritid, miljö och hälsa än kommersiella
intressen. Det finns säkert bättre platser för ett kontor än en smal slinga grönt i ett bostadsområde med
många barnfamiljer.
Med hopp om att dessa synpunkter tas i beaktande vid beslut!

Maria Baldén

Höghus inklämd på en täppa mellan tåg och femvåningshus. Vilket snille har kommit på idén?
- En liten gata med flera femvåningshus 25 meter från tät trafikerade tågstation.
- Ingen parkeringsmöjlighet: dubbelparkeras redan på vändzonen.
- Höghus med 10 våningar kläms in på en liten täppa.
- Hela området, Gerlachsgatan och Högemöllegatan mörknar. Varken luft eller sol kommer in bara
buller från tåget.
- Även om höghuset får garage, kan ingen garantera att bilarna inte stannar på gatan.
Gratulerar, stadsplaneraren skulle visas på cirkus och tvingas att bo på Gerlachsgatan.

Marianne Danielsson

Låt det lilla gröna andningshålet få vara kvar vid järnvägsviadukten, Bulltoftavägen Gerlachsgatan!
Förvandla inte Gerlachsgatan och Högemöllegatan till mörka bakgator!
Låt oss få behålla himmel och grönska!
Det är obegripligt om ett anonymt kontorshus ska dominera och förmörka vår tillvaro!
Denna lilla gröna yta med underbar himmel betyder mycket för många!
Jag hoppas den får vara kvar!

Martin Kubista

Det är med häpnad jag tagit del av planerna på ert nya skrytbygge i Malmö. Tänker ni stadsplanerare förstöra
det fina i vår stadsdel? Räknas inte grönytorna som en kvalitativ del av vår gemensamma miljö? Att uppföra
ett höghus, som består av kontor och en kiosk på en grönyta som används till rekreation, soltimmar och
umgänge grannar sinsemellan, är vansinnigt. Att sedan, på oklara grunder, hävda att detta hus skulle bidra till
" tryggare miljö" i grannskapet är fullkomligt befängt. Jag har bott här i tio år och aldrig känt mig otrygg när
jag passerat under järnvägsviadukten. Tror ni på fullt allvar att ett kontorshus skulle få människorna känna sig
tryggare? Däremot, om ni nu vill rikta era insatser där de verkligen behövs; se till så det finns belysning i
gången mellan Gerlachsparken (där ni vill bygga höghuset) och Lundavägen. Så slipper jag guida hem min
dotter när hon är på väg hem och det är mörkt. Det är belysning som behövs, inte höghus. Vi här i
grannskapet vet hur viktig denna "plätt" är. Ta inte ifrån oss det vi älskar.
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Martin Sjöbeck

För två år sedan samlade vi in ett antal namnunderskrifter för att förbättra trafiksäkerheten på
Johanneslustgatans norra del, där vi själva bor. Då fick vi veta att det inte fanns skäl att förbättra
trafiksituationen. Vi hänvisades till andra cykelbanor i området (!). Vilka dessa cykelbanor är framgick inte.
Det finns inga cykelbanor som tar oss säkra från vårt hem ut mot Sallerupsvägen iaf. Eller mot Södra
Bulltoftavägen heller för den delen. Från Sallerupsvägen fram till korsningen med Revingehedsgatan finns det
trafikgupp och cykelbana, men den upphör. Vi har tre små barn som leker i trädgården och ibland springer ut
för att hämta en fotboll eller bandyboll som rymt. Just sträckan där vi bor ”tjuvkörs” det väldigt mycket.
Bilisterna gasar lite extra den sista sträckan då där saknas gupp och det är många parkerade bilar med repor
och sönderslagna backspeglar till följd av vansinneskörandet där. Till det kommer trafikbuller och avgasdoft.
Varje dag kör tung lastbilstrafik genom området trots att det i bästa fall är millimeter i marginal för deras
fordon att ta sig förbi utan att förstöra parkerade fordon. När vi ska cykla till arbete, dagis och skola tvingas vi
dela gatan med bilar som inte alltid har förstående för att cyklister också måste använda vägen. Ofta försöker
bilister köra förbi utan att ta hänsyn till cyklisters säkerhet. Det tutas och gestikuleras och skriks obscena
saker. För en vecka sedan var det väldigt nära att min sambo blev påkörd. En bil tvärbromsade och min
sambo föll i marken med blåmärken som följd. Nu kommer området utvecklas och byggas ut med betydligt
större trafikvolym som följd. Vi boende undrar hur ni tänker kring Johanneslustgatans norra del då.
Trottoarerna är för smala för att cykla på och vägen kommer att bli än mindre säker att ta sig fram på för en
som inte sitter i en stålkaross på 1 ton. Vårt förslag förra gången var att bygga ut cykelbanan hela vägen så att
den fortsätter hela vägen från Sallerupsvägen, förbi Revingehedsgatan, till Mölledalsgatan och ut till Södra
Bulltoftavägen. I dagsläget kör vi bil för att inte utsätta våra barn för direkt fara. Men det är ju inte heller
hållbart.

Matilda Blomberg

Det har kommit till vår kännedom att det planeras en byggnation av ett, i relation till omgivningen, jättelikt
kontor på gräsplanen framför Gerlachsgatan och Högamöllegatan i Kirsebergsstaden och därför skriver jag
detta mail för att framföra mina synpunkter, som boende i området.
Detta är för mig obegripligt med tanke på att man, på en inte allt för stor yta planerar att dels bygga ett stort
höghus men också ett hus som inte är alls i skalenlighet med övriga området. Här finns idag en litet trevligt
grönområde som är perfekt för lek och en ger en trevlig idyll för oss i området. Att bygga ett högt kontorshus
passar således inte in i Kirsebergsstaden, och dessutom skulle det skymma både en trevlig utsikt för oss i
området men också bidra till att den redan ganska mörka Högamöllegatan skulle bli ännu mörkare.
Vill man bygga ett kontorshus, borde det finnas större och bättre platser för en kontorsbyggnad på andra
sidan järnvägen där en lite högre typ av byggnad skulle göra sig bättre. Dessutom borde det, med tanke på att
kolonilotterna försvinner på andra sidan, anses viktigt att värna om den biologiska mångfalden.

Naoma Malmström Arfwedson

Jag bor på Gerlachsgatan 6B och har fått veta att det finns planer om att bygga ett höghus precis framför vårt
hus på gräsmattan intill tågstationen. Jag tycker det är en mycket dålig idé pga:
•

Det kommer bli en mycket mörkare plats för alla som bor i husen bakom då alla hus är lägre än 5
våningar.

•

Ett femvåningshus passar inte in i Kirsebergsstaden som för det mesta består av mindre äldre hus,
vilket är något som är utmärkande för området.

•

Gräsmattan används mycket av folk i området som själva inte har några trädgårdar.

•

Varför inte värna om de små gräsytor som finns. Det ger en grön och lummig känsla i området.
Skapa istället en mötesplats där, en mer inbjudande liten park med bänkar, gatlampor etc.

• Den är en fin plats med gamla fruktträd som jag och många andra i området vill ha kvar.
Jag hoppas ni kan ta till er våra åsikter!

Ola Mårtensson

Med tack för möjligheten att framföra synpunkter på rubricerade översiktsplan vill jag göra just detta.
Synpunkten gäller en detalj, men en detalj med stora konsekvenser för de/oss berörda: tanken på att flytta
"den stombusslinje som trafikerar Vattenverksvägen i Kirseberg" till Södra Bulltoftavägen och dessutom låta
den passera öster om Beijers park innan den återvänder till Östra Fäladsgatan. Med andra ord Linje 4.
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Att också den linjen med tiden kommer att trafikeras med elbussar är naturligtvis glädjande. Men linjens nya
dragning är det inte.
Likvideringen av hållplatserna "Kirsebergs kyrka" och "Beijers park" kommer att lämna stora delar av
Kirseberg och Rostorp utan lättillgänglig kollektivtrafik.
Inte bara vi som bor på det redan tätbefolkade Kirseberg kommer att drabbas av de kraftigt ökade
promenadavstånden utan också
•

de som vill besöka Kirsebergs Fritids- och Kulturhus, inkl biblioteket och Mötesplats lgnis,

•

de som vill besöka Kirsebergs kyrka med dess många musikarrangemang och gudstjänster,

•

de som behöver besöka Kirsebergs nya, hårt belastade vårdcentral och det apotek som redan
planeras i samma byggnad samt

•

de många som har eller snart får sin arbetsplats i upprustade gamla Allhems förlag, numera ägt av
Fastpartner AB (www.fastpartner.se eller https://fastpartner.se/lediglokal/kontorslokal-413-m2norra-bulltoflavagen-65-malmo/). I sin reklam för kontoren nämner ägaren f ö att "Skånetrafikens
linje 4 har hållplats precis utanför fastigheten".
Apropå Allhemsbyggnaden: den borde räknas in i den kulturhistoriska zon "som förmedlar områdets och
stadens historia" (och som skrafferats på s 50). Särskilt som dess platta tak borde kunna bidra även till vår
stadsdels energieffektivisering – och det utan att störa oss historiemedvetna backabor.
Det stora avståndet till en hållplats på Södra Bulltoftavägen kommer att få många - utöver mitt eget hushåll
på N Bulltoltavägen 12 F - att, i stället för bussen, ta bilen till Centrum och därmed öka konkurrensen om där
befintliga parkeringsplatser. Det går alltså inte att i underlaget för kollektivtrafik på S Bulltoftavägen räkna in
alla oss som idag utnyttjar Linje 4 på Vattenverksvägen. Det bör beaktas också i den mobilitetsplan som är
tänkt att ”förverkliga Malmö stads intentioner om förändrade färdmedelsval” (utlovad på sidan 47).
De problem som den planerade nya dragningen av Linje 4 skulle medföra, kan lösas på flera olika sätt.
Enklast är att inte genomföra den alls utan istället låta linjen ligga kvar där den har funnits i många år (låt vara
med skilda sifferbeteckningar). Anknytningen till Östervärns station kan ändå förstärkas och det
förhållandevis billigt, t ex genom att de nuvarande hållplatserna (med beteckningen "Östervärn") på
Lundavägen flyttas några tiotal meter: den östra söderut och den västra mot korsningen
Lundavägen/Vattenverksvägen, där ett ljusreglerat övergångsställe redan finns.
Eller: Från Värnhem sett, låt bussen leta sig fram till Södra Bulltoftavägen men låt den inte rulla hela vägen
runt Bulltoftaskolan och Beijers park. Låt den i stället svänga vänster in på den nya Stubbamöllegatan och
sedan, i korsningen N Bulltoftav/Beijersparksgatan, vinkla åt höger, in på nuvarande sträckning, väster om
parken. Tillbaka söderut, mot Varnhem, kan den följa Musketörgatan ner till S Bulltoftavägen och sedan
västerut.
Det kan inte vara så att behovet av kollektivtrafik på Södra Bulltoftavägen måste lösas på bekostnad av alla
oss som f n utnyttjar sträckningen på Vattenverksvägen, Musketörgatan och Beijersparksgatan. S
Bulltoftavägens påtänkta spårvägslinje borde vara tillräcklig för att möta resandetrycket från de nybyggda
kvarteren på södra Kirseberg.
Om spårvägen inte blir klar i tid, ge Södra Bulltoftavägen en egen busslinje. Staten kommer rimligen att
"medfinansiera en utbyggnad av en busslinje längs Södra Bulltoftavägen av typen MalmöExpressen" (s 54)
även utan att trafiken på Vattenverksvägen likvideras.
Så flytta inte Linje 4.

Oscar

I don’t want you to build the building because it is rude to put a big building outside my bedroom window. I
like trains and like watching the trains go past especially the long cargo trains.
And I enjoy playing water gun fights in the summer with my brothers and sister. And will have no where to
do that.

Paula Sjöholm

Jag sätter mig starkt emot planerna på att bygga ett 12-15 våningars höghus med kontorslokaler på grönytan
framför järnvägsspåren nedanför Högamöllegatan på Kirsebergssidan.
Kirseberg har en unik charm och personlighet i sin småskaliga arkitektur med sin blandning av små låga
gathus och 4-5 våningshus. Det finns en specifik skala att ta hänsyn till som gör området så trivsamt och
karaktäristiskt.
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Att ett 12-15 våningars höghus ska bli det första man ser även när man kliver av vid Östervärn känns
anonymt och klumpigt.
Om man som arkitekt vill skapa någon slags första anslag vid stationen skulle det vara så mycket trevligare
om man istället lät sig inspireras av det som är attraktivt och utmärkande i den befintliga bebyggelsen, som
grund i identitetsskapandet av Östervärns station; av de charmiga gatuhusen, vattentornet ombyggt till
bostäder, Östergårds pastellfärgade fasader, de vackra industribyggnaderna på lokstallsområdet.
Placeringen är dessutom illa vald: ljusflödet upp längs den redan trånga Högamöllegatan kommer att
blockeras helt av en byggnad av den storleken. Högamöllegatan, ett område med hög densitet, riskerar att bli
en mycket mörk plats.
För oss som bor längs Högamöllegatan och Gerlachsgatan och saknar egna trädgårdstäppor, är denna grönyta
vårt gemensamma gröna rum. Här plockar man päron och björnbär, folk solbadar på sommaren och
hundägare träffas. Det är en välbesökt plats.
Syftet med höghuset lär vara att skapa en kvällsöppen kiosk i bottenvåningen. Detta som svar på att en del
har i undersökningar upplevt platsen som mörk, när man kommer upp ur tunneln under järnvägsspåret. Men
ingenting kan väl vara otäckare än en tom, nedsläckt 15-våningskontorslokal på natten?
Satsa hellre på fler lampor! Eller en välkomnande ljusinstallation! En lekplats! Eller en charmig liten envåningskiosk!
Eller - istället för att offra grönytan - satsa på byggnationer på andra sidan Södra Bulltoftavägen, där gamla
Allers veckotidningsbyggnaden ligger med tomma lokaler. Där skulle en uteservering mot trottoaren till
kunna lyfta miljön.
En del nybyggnation har redan gjorts på Kirseberg med stor hänsyn och fingertoppskänsla; jag tänker på
äldreboendet vid Östergårdsgatan som byggdes nytt i samma stil som Östergård.
Husen som byggs mellan Ellstorp och järnvägsspåren planeras hålla samma höjd och en modern version av
samma stil som Ellstorpshusen. Det kan nog bli fint.
Låt även Kirseberg få behålla sin unika karaktär som småstaden i storstaden då stadsdelen förtätas!

Peggy Thornström

Jag skriver med anledning av den översiktsplan som presenteras för Södra Kirseberg och Östervärn där det
planeras en hög kontorsbyggnad på grönytan vid Södra Bulltoftavägen/Gerlachsgatan.
Det är helt orimligt att bygga ett högt hus på den enda plana grönyta som finns i området. Argumenten mot
detta är flera:
Med tanke på det kulturarv som präglar Kirseberg med sina låga gatuhus och bykänsla, blir denna höga
kontorskoloss inte bara en extrem förfulning av yttermiljön utan kommer även förvärra det skuggmörker som
hela tiden finns på Högsmöllegatan med tanke på att husen står så tätt. Det blir skugga åt alla håll för oss som
bor i Brf Högamöllan.
Kontorsåbäket kommer även att byggas på en av få plana grönytor i området som idag utnyttjas frekvent av
oss grannar utan grön innergård. På denna gräsplätt bor även många kaniner och det är här som
körsbärsträden som givit Kirseberg sitt namn blommar. Fina syrénbuskar ramar in fint.
Jag är helt oförstående till planerna på att överhuvudtaget bygga något här. Jag har hört rykten om att det
skulle kännas ”otryggt” att gå under viadukten. Under alla de år jag bott här känner jag inte igen mig alls. Jag
går här flera gånger dagligen. Om det tvunget ska byggas så gör det istället på ödetomten på andra sidan
järnvägen, men bygg för guds skull inga jättekomplex som bara förfular. Låt Kirseberg behålla sin mysiga
atmosfär.
Som sagt det finns en anledning till att Thåström valt att bo på Gerlachsgatan med utsikt över detta lilla
grönområde med gamla fruktträd, gnisslande tåg, syréner och hoppande kaniner, vilket han även sjunger om i
”Bluesen i Malmö”.

Pia och Kennet Nilsson

Vi har en nybyggd stuga A 99 på Ö. Sommarstaden. Vi är mycket oroliga för vad som händer. Men på kartan
är de felmarkerat enl Daniel som jag talade med på telefon 0709342305 den 11/3 -19.

Rebecka Budja Solve

Jag är starkt emot att det ska byggas kontor på gröningen vid Kirseberg. Jag bor vid Lundavägen och jag går
där med min hund flera gånger om dagen. Brukar även ligga där på sommaren ibland. Det gäller även parken
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bredvid som också skulle rivas ner för bygge. Jag förstår inte detta för det är den enda natur vi har i det
området. Ska man behöva sätta sig i en bil för att köra iväg varje gång man ska gå ut med sin hund nu?
När jag flyttade hit så försäkrade jag mig om att det skulle finnas ett område där man kunde gå ut med
hunden osv. Och nu snackas det om att det ska rivas.
Måste även skriva att där bor jätte många kaniner som bor vid gröningarna. Vart ska de ta vägen? Sist när det
togs ner buskar och växter i gröningen/parken låg där flera döda kaniner i flera veckor. Ni hade förstört deras
hem.
Jag kan försäkra mig om att det inte bara är jag som är emot detta! Tror nästan alla som bor här vill ha kvar
den lilla natur vi har kvar.

Sara Blohmé

Jag var på informationsmötet på Kirseberg ang. översiktsplan Lokstallarna härom veckan. Jag skriver ner
några tankar och reflektioner jag hade efter mötet.
Jag har bott i den gamla delen av Kirsebergsstaden i tio år och har två barn. Jag är väl förankrad i stadsdelen
och tar del av vårt utbud av skola/förskola, föreningsliv och aktiviteter. Jag är mycket positiv till både
förtätning av staden och till den nya stadsdelen som ska växa fram. Det ska bli spännande att följa. Det är
också roligt att följa hur ytan öppnats upp genom åren (jag antar för att öka värdet och attraktionen på
marken) med kreativa verksamheter, mat osv. Jag hoppas detta kan få vara kvar. Jag tänker att det är viktigt
att de människor som håller Kirsebergsandan högt inte får stryka på foten när man bygger nytt och samtidigt
pratar om den lilla staden i staden och bykänslan. Därför blir det viktigt att förankra det hos Kirsebergsborna
när stadsdelen ska bli dubbelt så stor.
Jag har efter fem års köande fått en av de pyttesmå odlinglotterna nere vid Hagstorp (från Malmö Stad) och
blev såklart jätteledsen när ryktet gick att det var sista året de kunde arrenderas. Sen ska det börja bygga bland
annat en skola sas det. Det framgick inte på mötet om så var fallet. Däremot verkar det inte finnas ett
tillräckligt fokus på att titta på området som gränsar precis till Lokstallarna där det nu finns kulturkvarter samt
odlingslotter. En av fyra gator som kommer leda biltrafik till området är Hagstorpsgatan (tror jag den heter)
och den är redan mycket problematisk. Här finns också de kulturhus som ju är ett uppskattat inslag i
stadsbilden. Jag tänker på hur en stor (skol)byggnad kommer att ta mkt av atmosfären (och ljuset) kring dessa
kvarter.
Blästergatan som är nästa gata skulle vara mycket mer logiskt för infart i nya området (även om det är mer
problematiskt pga markägare). Med tanke på hus, ishall och odlingslotter. Alternativt nöja sig med färre gator
in i området för biltrafik. Förstår att detta är komplext men ibland får jag en bitter smak av att gröna ytor,
odlingar, social hållbarhet och medborgarinflytande är bra när det är på pappret men att man inte tar hand om
det som faktiskt finns och fungerar.
Mitt skolbarn har också varit med på workshops via skolan för att man vill höra barnröster, och det är bra
men hon sa att de inte lyssnade på frågor hon ställde om odlingslotterna ska tas bort och det får mig att tänka
att det är så oerhört viktigt att man tar in det som sägs när man bjuder in barn.
Ni pratade också om mer service som kommer när det byggs. Jag är inte säker på att jag ser det som något
bra. Just nu har vi Coop, bibliotek, kyrka och Netto och föreningsliv. Jag ser det som en stor del av bykänslan
- att det inte finnas allt - överallt.
Ang. busslinje 4:s nya väg kommer det påverka stadsdelen mycket. T ex kommer ju Kirsebergs torg, Coop,
apotek, bibliotek, kyrka då att befinna sig på en sträcka där inga bussar går.
Och som någon sa på mötet är det inte bra att bygga ett stort hus vid Tjuvaparken då det skulle stänga parken
för solljus. Denna park är den mest utnyttjade av barn. Oftare barn här på eftermiddag/kväll än i Beijersparks
lekplats.
Att förstå en stadsdels anda, hur bilar kör, var människor trivs - hur förändringar påverkar oss - det är inte
lätt.
Så in med det nya och ta väl hand om det gamla!

Simon Mitchell

The above building which you are considering building in order to make the area ‘safer’ for the rail passengers
is quite simply a hideous badly thought out idea.
There are many reasons why I object. Firstly an office squeezed between my apartment and the rail tracks will
seriously devalue my apartment.
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Because it would be an eyesore blocking a clear view that has been here for decades. It would also darken the
rooms in all the apartments behind it.
Also Kirseberg as a whole does not need a tower block. It is an old low level neighbourhood with green areas.
An escape from the downtown Malmö. It is only six minutes from my office in Central Malmö but it is a
world away because of the non-built up, every available space taken up by towers as is happening in Malmö
right now.
Space is obviously premium and will make the pipe involved in the project rich. But it will rob mine and
others children of a green space. A place to play. It will destroy the trees and park feeling that exists and it will
kill hundreds of rabbits that are at home their.
I could go on. But please consider what you are actually thinking of doing. Don’t jump on the selfish greedy
bandwagon that the rest of the world is obsessed with. Leave the green area alone. Build a kiosk on the train
station if security is an issue. Install cameras. Employee staff to be present.
Just don’t squeeze an office block into a small piece of outer city family orientated living.

Stefan Andersson

Jag anser att det är att gå i fel riktning att ta bort koloniområdet i den nya planen över Kirseberg och
Östervärn. Området bidrar till stora ekologiska värden, tar hand om skyfall och översvämningar och bidrar till
stor biologisk mångfald i ett hårdgjort område. Koloniområdet som är Malmös äldsta bör även bevaras för
dess kulturhistoriska värden. Området skulle kunna inkluderas på ett bättre sätt i planen. Exempelvis som ett
stråk att promenera igenom för att dagtid ta sig till stationen. Detta är vanligt förekommande i andra
koloniområden i andra städer och något som Malmö skulle kunna ta efter. Att bo nära ett koloniområde ökar
också attraktiviteten på kringliggande bostäder. Malmö stad ska enligt de styrdokument som staden arbetar
efter bygga en grön tät funktionsblandad stad. Att behålla koloniområdet bidrar till detta.

Stefan Danielsson

Brf Högamöllan med beteckningen Vångkarlalyckan 2 – vår kära gamla förening som inte ska stå i skuggan av
ett högt kontorshus på vår fina gröning.
Brf Högamöllan ligger vid hörnet Gerlachsgatan – Högamöllegatan ett stenkast från Östervärns station.
Vårt hus byggdes 1928. Under 1930-talet fanns kolonilotter mellan Huset och järnvägen. Där odlade
högamölleborna grönsaker och annat ätbart som drygade ut hushållskassan. Ett päronträd står kvar som ett
minne på platsen för det tilltänkta kontorshuset. Nu hotas människor, päronträd och vår böljande syrenhäck
av en märklig idé: Kirseberg ska begåvas med ett högt kontorshus. Tomt, öde, anonymt och lite skrämmande
på natten. Ett häpnadsväckande ingrepp i Backarnas småskaliga struktur.
När du kommer till Kirseberg via Södra Bulltoftavägen idag, möts du av öppnande gröna ytor med den
aktuella gröningen mot väster, och kan njuta av Gerlachspark rakt fram med vattentornet som områdets
naturliga ögonmärke. Ska siktet förmörkas av en hög byggnad? Istället för att välkomnas av en öppen famn
stänger kontorshuset Kirseberg vid infarten från stan.
När planen presenteras på Malmö stads hemsida bedyras det hur viktigt det är att värna om Kirsebergs
kulturarv; "Att kunna avläsa platsens historia är viktigt för att ge området en tydlig identitet". Vem vill ha ett
högt kontorshus som en del av sin identitet? Vi hoppas ni tänker efter en gång till.

Vide Scotford
Please don’t build the tall building on the grass. I will have no place to play football ⚽
and you will make my brother 😞😞 and my family and you will kill rabbits 🐇🐇 and I will hate it very much and
my family wouldn’t like it because we can’t play and please don’t build the house. And its bad.
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