Från: Maja Kronqvist <maja.kronqvist@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: För behandling i nämnden - Låt butiksägare bestämma över
utsmyckningen av sina säkerhetsgaller. (Låt butiksägare få bestämma över sina
egna butiker)
Datum: 2020-04-27 09:23:09

Från: Vesna Lagerstedt
Skickat: den 26 april 2020 20:29
Till: Maja Kronqvist <maja.kronqvist@malmo.se>
Ämne: SV: För behandling i nämnden - Låt butiksägare bestämma över utsmyckningen av
sina säkerhetsgaller. (Låt butiksägare få bestämma över sina egna butiker)
Från: Malmöinitiativet [mailto:Initiativet@malmo.se]
Skickat: den 22 april 2020 15:27
Till: Vesna Lagerstedt <vesna.lagerstedt@malmo.se>
Ämne: För behandling i nämnden
Malmöinitiativet
Detta initiativ har fått 100 röster och ska behandlas i nämnden.
Sammanfattning
Nuvarande aktivitet(er): Hos nämnden för behandling
Förfallodatum: 2020-05-21 klockan 07:04:17
Totalt antal ärendedagar: 21
Registrera
Reg datum: 2020-03-31 klockan 17:57:54 (Totalt antal ärendedagar: 21)
Rapport nr: EF20200062
Svar
Rubrik (från e-tjänst)

Låt butiksägare få bestämma över sina egna butiker
Förslag:
Att butiksägare i Malmö stad ska utan ansökan om
bygglov kunna med endast skriftlig överenskommelse
med en eller flera konstnärer kunna bestämma över
utsmyckningen av sina egna Jalusier och
säkerhetsgaller.

Förslag (från e-tjänst)

Bakgrund:
Jag ser dagligen klotter och massor med ner smutsade
fasaderna runt om i Malmö. Det läggs miljoner på att
sanera och hålla efter alla våra gatukonstnärer. Även
de flesta Jalusier och säkerhetsgaller är målade eller
ner kladdade. Men om någon hade velat måla om eller
gör det lagligt hade processen blivit dyr och
omständlig. Speciellt för konstnären som kan åka på
böter även om en överenskommelse finns. Ett levande
kulturliv är något som man brukar tala om och något

som Malmö till stor del är bra på men med detta förslag
skulle det kunna bli fler små jobb till våra duktiga
gatukonstnärer och vi skulle kunna vända trenden med
Jalusier och säkerhetsgaller med endast kladd.
Överenskommelsen mellan butiksägare och konstnär
gör att konsten kommer att håla sig till rimliga uttryck
då det måste ske med ett gemensamt beslut. Butiken
behöver vara kund medveten m.m
Att sats:
Att Malmö stad tar fram en blankett för
överenskommelse mellan butiksägare och konstnär.
Att Malmö stad undantar Jalusier och säkerhetsgaller
från rådande bestämmelser kring bygglov och utformar
nya riktlinjer för bygglov där en skriftlig
överenskommelse mellan konstnär och butiksägare blir
norm.

Till nämnd/avslut
Kvitterad av: Vesna Lagerstedt
Kvitteringsdatum: 2020-04-21 klockan 07:04:17
Varningsdatum: 2020-04-30 klockan 13:16:17
Förfallodatum: 2020-05-10 klockan 13:16:17
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag
Svar
Beslut, skicka till
nämnd/avsluta

Initiativet godkänt, skickat till nämnd

Nuvarande aktivitet(er)
Aktivitet: Hos nämnden för behandling
Ärendestatus: Hos nämnden för behandling
Ankom datum: 2020-04-21 klockan 07:04:17 (Antal ärendedagar sedan ankomst: 1)
Varningsdatum: 2020-05-06 klockan 07:04:17
Förfallodatum: 2020-05-21 klockan 07:04:17
Inre status: Ej öppnad
Ansvarig(a): Vesna Lagerstedt, Gunilla Konradsson Mortin, av data (byt ej lösen) Import
I retur: Nej
Logga in - Klicka här för att öppna flexiteWEB
DETALJERAD VY - KLICKA HÄR FÖR ATT SE DENNA REGISTRERING I
DETALJERAD VY

