Datum

2020-02-11

Diarienummer
SBN-2018-770

Pp 6051

Till berörda av pågående planering

FÖLJEBREV TILL SAMRÅDSHANDLINGAR
Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg i Malmö
Samrådstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till planprogram. Berörda ges härmed
tillfälle att under samrådstiden 2 mars – 10 april 2020 lämna eventuella synpunkter på förslaget. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80
Malmö.
Planprogrammets förslag med modell kommer att finnas tillgängligt för allmänheten vid ett
Öppet hus tisdagen den 12 mars för Station Persborg kl 16-18. Adress: Persborgs torg 2.
För Amiralsgatans finns förslaget med modell tillgängligt för allmänheten vid ett Öppet hus
torsdagen den 19 mars kl 16-18 på Rosengårdsbiblioteket adress: Dicksons väg 12. Alla intresserade hälsas välkomna!
Utställningen kommer därefter att finnas tillgänglig fram till den 10 april på Rosengård
centrum.
Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Detaljplaner/Planprogram samt i stadshusets foajé, August Palms plats 1.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera
sina hyresgäster respektive medlemmar om att planprogramsförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Planförslaget

Förutom planprogram finns i ärendet: fastighetsförteckning. Planprogrammets syfte är att
genom fysiska stadsövergripande satsningar förbättra de sociala förhållandena i området.
Genom att skapa nya attraktiva livsmiljöer och överbrygga fysiska och mentala barriärer det
i sin tur möjlighet för ökad trygghet, hälsa, integration och delaktighet för stadsdelens utveckling. Fem stadskvaliteter ger stöd för att genomföra den här sortens stadsutveckling.
Utvecklingsprocessen kan ta sin början nu med en tidshorisont mot år 2040 för färdigställande.
Förslaget innebär i stora drag:

V 191216

 En möjlig utbyggnad för ca 2 800 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser samt omdisponering av grundskoleplatser och etablering av nya förskolor.
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 Förslagets bärande del är att bygga om Amiralsgatan till en mer trygg miljö och införliva området i stadens övriga stadsstruktur med nya kvarter och fler tvärgående kopplingar i
gatuplan.
 Förslaget omfattar även hur stationsområdet runt Persborg kan utvecklas och stärkas
som en målpunkt i områdets sydvästra utkant genom att etablera en tydlig platsbildning
mot Lönngatan med stöd av nya bostäder, nya lokaler för verksamheter på andra sidan gatan. En ny passage under järnvägen ger ökad genomströmning längs järnvägsspåren. En ny
förskola byggs.
Framtagandet av förslaget sker utifrån
 Malmö kommissionens arbeta om att genom fysisk stadsutveckling förbättra sociala
förhållandena i området.
 Stadens uppdrag att bygga bostäder i enlighet med storstadspaketet
 Stöd för fortsatt utveckling kring stationsområdena Rosengård och Persborg
Planprogrammet antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.
Planprocessen

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har inkommit med reservationer över
stadsbyggnadsnämndens beslut att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att omvandla Amiralsgatan som infartsled. Vänsterpartier har lämnat särskilt yttrande där man särskilt vill poängtera att det är viktigt att föra en omfattande dialog med de boende i området.
Särskilda yttranden och reservationer bifogas:
-Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-08-23
-Reservation från Moderaterna och Liberalerna 2018-08-23
-Reservation från Sverigedemokraterna 2018-08-23
-Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet 2020-02-13
-Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2020-02-13
-Reservation från Moderaterna 2020-02-13
-Reservation från Sverigedemokraterna 2020-02-13

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Stadsbyggnadsnämnden
Upplysningar lämnas av:
Annika Arvidsson
Planhandläggare
telefon: 040-34 17 05 eller epost: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
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Visionsbild 2040 visar planprogrammets geografiska läge bestående av planområdet för Amiralsgatan och Persborg
(vitmarkerade byggnader) med en möjlig utveckling för nya bostäder, verksamheter, och samhällsservice. Med stadsdelens
strategiska läge bedöms det finnas potential för berörda fastighetsägare och byggherrar att vara med och förverkliga
planprogrammets intentioner fram till visionsåret 2040. Källa: stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

Bild mot Station Persborg sett mot norr, med en
utveckling av stationsområdet som en mer central plats i
områdets sydvästra del. Det innefattar ny bebyggelseför
lokaler och bostäder ut mot Lönngatan, ny förskola, ny
gång-cykeltunnel under järnvägen. Källa: Mandaworks.

Bild mot Station Rosengård sett västerut in mot
staden, upplevs tillföra nya stadskvaliteter med ny
bebyggelse längs gatan, gång-cykelvägar som leder in
till centrum samt nya torg och platser. Källa:
Mandaworks.
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Sändlista

Utöver till nedanstående skickas handlingarna även till de som enligt fastighetsförteckningen är berörda i ärendet (sakägare). Fastighetsförteckningen finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret.
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Trafikverket
Region Skåne (för Skånetrafiken, Hälsa och sjukvård)
Tekniska nämnden
Kommunteknik
Miljönämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Servicenämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Tillgänglighetsrådgivare, Malmö stad
Kommunekolog, Malmö stad

skane@lansstyrelsen.se;
sbk.klm@malmo.se;
diariecenter.region@trafikverket.se;
region@skane.se;
registrera.tekniskanamnden@malmo.se;
Jerker.Johansson@malmo.se;
miljo@malmo.se;
asf@malmo.se;
registrera.fritid@malmo.se;
registrera.sef.kansli@malmo.se;
grundskola@malmo.se;
registrera.fskf.stab@malmo.se;
johanna.hesselman@malmo.se;
jonna.nilsdotter19@malmo.se;
maria.thyr@malmo.se;
registrera.kf.kansli@malmo.se;
info@rsyd.se;
registrator@vasyd.se;
PBL@eon.se;
regionmalmoplaner.evs@eon.se;
planer@weum.se;
skanova-remisser-malmo@skanova.se;
infra_tele2@tele2.com;
bredband@malmo.se;
pernilla.berthelot@hyresgastforeningen.se;
mark@swedegas.se;
registrator@mau.se;
christel.stromsholm@svedala.se;
info@pmalmo.se;
registrator.syd@polisen.se

Kulturnämnden
Räddningstjänsten Syd
VA SYD
E.ON (Energidistribution, Gasol, Biofor)
E.ON (Värme)
Weum Gas AB
Skanova AB
Tele 2
ITS Bredband
Hyresgästföreningen
Swedegas AB
Malmö Universitet
Segeå Vattendragsförbund och Vattenråd
P-Malmö
Polismyndigheten - Malmö Söder - Von Lingens Väg

För kännedom
SBK Bygglovenheten
SBK Bygganmälanenheten
SBK Strategiavdelningen
SBK Strategiavdelningen
SBK Stadsmätningsavdelningen
SBK Boplats Syd
SBK Kommunikationsenheten

tina.weberg@malmo.se
magnus.norlin@malmo.se;
johan.emanuelson@malmo.se;
kenneth.fryklander@malmo.se
carina.aldosson@malmo.se
farshid.azadfar@boplatssyd.se
sbk.info@malmo.se
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