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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-11-28 kl. 08:30-11:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Magdalena Beck (S)
Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Marja Harborn (L)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Annika Larsson (enhetschef)
Joakim Norgren (utvecklingssamordnare)
Mats Jönsson (ingenjör)
Gustav Svanborg Edén (personalföreträdare, Vision)
Labied Abdul-Aziz (personalföreträdare, SACO)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-12-03

Protokollet omfattar

§273

Underskrifter

Sekreterare
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Kristina Andersson
Ordförande

...........................................
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Andréas Schönström (S)
Justerande
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Håkan Fäldt (M)
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§

273

Objektsgodkännande Elinegård, färdigställande av gator, projekt nr 8704

TN-2018-4135
Sammanfattning

Området Elinegård ligger öster om kalkbrottet i Limhamn och ska i enighet med detaljplan
DP 4959 exploateras med ca 1200 bostäder och allmän platsmark som består av gator, torg,
gång- och cykelbanor samt parker och naturområden. Tidigare har byggator anlagts för att
möta exploatörernas byggnation i området. Detta delprojekt innehåller färdigställande av
gator, gång- och cykelbanor och torgytor inom området samt byggnation av busshållplatser
och upphöjda korsningar. Färdigställande av gator möjliggör kollektivtrafik i området samt
möjliggör öppnandet av Blåsebergavägen mellan Annetorpsvägen och Gottorpsvägen för
allmän trafik.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige lämnar objektsgodkännande, godkänna
förslaget till objektgodkännande för 67 miljoner kronor (projektkalkyl brutto; netto 16
miljoner kronor) och driftskonsekvenser på 6 miljoner kronor brutto (netto 3.2 miljon
kronor) från år 2020,
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för objektsgodkännande.

Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) med instämmande av Helena Grahn (M) och
Petter Naef (M) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §273a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 181128 Elinegård gator, färdigställande
Objektgodkännande Elinegård Färdigställande gator

Bilaga §273a
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Särskilt Yttrande

§ 273 Objektsgodkännande Elinegård, färdigställande av gator, projekt nr 8704
Området Elinegård, öster om kalkbrottet i Limhamn ska i enighet med detaljplan DP 4959 exploateras
med ca 1200 bostäder och allmän platsmark som består av gator, torg, gång- och cykelbanor samt
parker och naturområden.
När detaljplanen var i tekniska nämnden för yttrande hade vi synpunkter på Blåsebergavägens
sträckning, där vi ansåg att det var fel att förlägga vägen mellan bostäderna och skolan och därigenom
tvinga barnen att dagligen korsa en trafikerad väg för att ta sig till och från skolan.
I ärendet nämns att Blåsebergavägen bland annat ska avlasta trafiken mellan Annetorpsvägen och
Gottorpsvägen. Genom vägens sträckning blir detta inte verklighet eftersom ett antal korsningar måste
höjas upp för att få någon form av trygghet i barnens skolväg.
Således, utan att skapa den trygghet som en placering av Blåsebergavägen mellan bebyggelsen och
kalkbrottet hade inneburit för barnens skolväg kommer nu alla upphöjda korsningar att i stället skapa
olägenheter för de trafikanter som sett fram emot att kunna använda Blåsebergavägen för färd mellan
Annetorpsvägen och Gottorpsvägen i stället för att stå i långa köer vid utfarten på Lorensborgsgatan.
Än en gång har (S) och (Mp) lyckats förstöra en viktig förbindelse för de som bor och verkar i Limhamn.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av:

Helena Grahn (M)

Petter Naef (M)

