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Datum
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Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SBN-2019-1128

Kommunfullmäktige

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av John Roslund (M) och Tony
Rahm (M) om Kalkbrottet, STK-2019-1486
SBN-2019-1128

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att Malmö stad ska undersöka möjligheten att anlägga en besökspunkt
och kafé med utsikt över Limhamns kalkbrott. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till
förslaget och anser att detta förslag behöver samordnas med pågående planläggning öster
och söder om kalkbrottet. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Yttrande

Naturreservatet Limhamns kalkbrott bildades år 2010 och är ett av Malmös tre kommunala
reservat. Allmänheten kan idag besöka kalkbrottet under visningar som arrangeras av Malmö
stad, men under övrig tid är detta inte möjligt. Anledningen är dels att topografin och den
tidigare kalkbrytningsverksamheten gör området osäkert och riskfyllt och dels att exempelvis
fågelfaunan är störningskänslig.
Initiativtagarna till motionen lyfter fram kalkbrottets intressanta växt-, svamp- och djurliv
och menar att detta bör bli mer tillgängligt och synligt för malmöborna samtidigt som det
rika naturlivet kräver ett varsamt hanterande. Motionärerna kommer därför med idén att
uppföra ett kafé med glassida riktad mot kalkbrottet.
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till uppförandet av ett kafé eller annat liknande
besökscentrum med utsikt över kalkbrottet. Förslagsvis innehåller besökscentrat även en
utställning med information om såväl Limhamns kalkbrott som andra närliggande
naturområden, exempelvis Lernacken, Bunkeflo strandängar och Hammars park. Tillgång till
kikare och information om växt- och djurliv bör också finnas.
Motionärerna framställer också idén att det föreslagna kaféet ska drivas av personal från
daglig verksamhet. Stadsbyggnadsnämnden anser att det är en god idé, men lämnar över
bedömningen av dess genomförbarhet till andra berörda nämnder.
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För närvarande pågår en planläggning av områdena öster och söder om kalkbrottet (Dp
5621). Möjliggörandet av ett eventuellt besökscentrum behöver därför samordnas med redan
pågående planer.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadsnämnden att Malmö stad ska undersöka
möjligheten att på ett bättre sätt än idag möjliggöra för besökare vid Limhamns kalkbrott.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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