Från: Kulturförvaltningen Kulturkansli <kulturkansli@malmo.se>
Till: "meg.hallstrom@tele2.se" <meg.hallstrom@tele2.se>
Ärende: SV: Medborgarförslag Kulturhistoriskt centrum
Datum: 2019-07-05 09:48:19
Hej Gösta,
Kulturförvaltningen har tagit emot ditt medborgarförslag om att upprätta ett kulturhistoriskt
centrum i fängelset på Kirseberg. Ärendet kommer att börja handläggas i augusti, vi
återkommer till dig när ärendet är färdigbehandlat.
Vänligen Åsa
Åsa Olsson
Huvudregistrator
MALMÖ STAD
Kulturförvaltningen
Baltzarsgatan 31
Mobil: 0709-49 03 67
E-post: asa.olsson10@malmo.se
www.malmo.se/kultur

Från: Maja Kronqvist För Stadsbyggnadskontoret
Skickat: den 1 juli 2019 11:16
Till: meg.hallstrom@tele2.se; Kulturförvaltningen Kulturkansli <kulturkansli@malmo.se>
Kopia: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ämne: SV: Medborgarförslag Kulturhistoriskt centrum
Hej Gösta, (kulturnämnden för behandling av inkommit medborgarförslag)
På vår hemsida nämns det att man ska skicka in medborgarförslag via blanketten, se
punkt 4 under bifogad länk.
https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Demokrati-beslut-och-paverkan/Var-medoch-paverka/Medborgarforslag/Principerna-for-medborgarforslag.html
Blanketten ska framförallt användas för att samtliga medborgarförslag ska innehålla
samma typ av information och kontaktuppgifter osv. Med tanke på att du har med den
information som även ska uppges i blanketten behöver du inte komplettera med någon
blankett denna gången. Tänk dock på att använda den framöver.
Jag testade nu blanketten själv och lyckades spara ner den när jag fyllt i alla tomma rutor.
Vad var det som inte fungerade när du gjorde detsamma? Återkoppla gärna så kanske vi
kan kika på vad som kan ha varit orsaken till att du inte kunde spara ner filen.
Efter att ha läst igenom ditt medborgarförslag så har vi valt att lämna vidare ditt förslag
till kulturnämnden i Malmö stad, skickar även detta mejl direkt till dem så att du inte
behöver skicka in dubbelt.
Ha en fin dag!

Vänliga hälsningar,
Maja Kronqvist
Utvecklingssekreterare

MALMÖ STAD
Stadsbyggnadskontoret, Juridik och kansli
Tel 040-34 90 33
Besöksadress: August Palms plats 1, 211 52 Malmö
Postadress: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 205 80 Malmö
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på
malmo.se/personuppgifter.

Från: meg.hallstrom@tele2.se [mailto:meg.hallstrom@tele2.se]
Skickat: den 29 juni 2019 10:42
Till: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Ämne: Re: Medborgarförslag Kulturhistoriskt centrum

Hej!
Jag har förstås varit inne på den sidan, och plockade fram blanketten. Då går den
att skriva i, men inte att spara med det inskrivna sparat. Hur menar du att den ska
användas? Det står också bara att man kan endera skicka post eller epost, men
inte att man MÅSTE använda blanketten. Därför skickade jag ett vanligt mejl.
Jag tolkade informationen som att Stadsbyggnadsnämnden ska ha mitt förslag. Är
det fel??
Vänliga hälsningar
Gösta H
From: Stadsbyggnadskontoret
Sent: Friday, June 28, 2019 3:17 PM
To: meg.hallstrom@tele2.se
Subject: SV: Medborgarförslag Kulturhistoriskt centrum

Hej Gösta!
Tack för ditt förslag. Jag får be dig att använda Malmö stads framtagna blankett för
medborgarförslag så att förvaltningen får in handlingen på rätt sätt.
Vänligen klicka in under länken nedan så hittar du rätt blankett som du skickar in på nytt.
På sidan hittar du även information om vad som gäller för medborgarförslag samt vilka
nämnder som hanterar vilka frågor.
https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Demokrati-beslut-och-paverkan/Var-medoch-paverka/Medborgarforslag.html
Önskar dig en trevlig helg!

Vänliga hälsningar,
Maja Kronqvist
Utvecklingssekreterare

MALMÖ STAD
Stadsbyggnadskontoret, Juridik och kansli
Tel 040-34 90 33
Besöksadress: August Palms plats 1, 211 52 Malmö
Postadress: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 205 80 Malmö
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på
malmo.se/personuppgifter.

Från: meg.hallstrom@tele2.se [mailto:meg.hallstrom@tele2.se]
Skickat: den 27 juni 2019 16:19
Till: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Ämne: Medborgarförslag Kulturhistoriskt centrum

Till Stadsbyggnadsnämnden, Malmö stad
2019-06-27
Medborgarförslag: Kulturhistoriskt centrum
Malmö behöver, anser många, ett konstmuseum, ett museum om förintelsen och
ett folkrörelsernas museum. Varför inte på samma plats, ett fängslande KulturHistoriskt centrum? Just nu finns ett enastående tillfälle som vi inte får missa:
Fängelset på Kirseberg står tomt och övergivet. Exteriören kan behållas, liksom
valda delar av interiören som kan passa de tre museernas tema. Man kan ha
gemensam reception, gemensamt kafé, och lokaler för tillfälliga utställningar som
kan användas för en stor, eller delas på två eller tre. Har jag rätt eller har jag rätt?
Vänta inte!
Vänligen
Gösta Hallström
Mäster Palmsgatan 7D
21158 Malmö
0702218168
meg.hallstrom@tele2.se

