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Kapitel 1 - Inledning
Hur samrådet bedrivits

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om samråd den 23 mars 2020.
Samrådstiden var 6 april – 4 maj 2020. Planförslaget skickades för samråd till
remissinstanser och sakägare. Planförslaget var tillgängligt för kännedom på www.malmo.se
samt i Bellevuegårdens bibliotek och på MKBs områdeskontor på Bellevuegården.
Stadsbyggnadskontoret planerade att bemanna utställningen en kväll under samrådstiden.
Tyvärr bröt Coronapandemin ut under tiden och beslutet togs att det inte var lämpligt att
bjuda in till att möta Malmöbor på det sättet. Istället skickades information till
samrådskretsen om en telefontid utanför arbetstid kl 17-19 måndag 27/5. Då kunde den
intresserade nå handläggare och enhetschef på stadsbyggnadskontoret och projektledare på
MKB. Det kom inga samtal under telefontiden.
Efter samrådstidens slut och när situationen med Coronapandemin och reglerna kring
större möten hade förtydligats bjöd MKB in till tre kundmöten i juni 2020. Två fysiska
möten (8/6 och 10/6) samt ett digitalt möte den 23/6 hölls. På mötena deltog
stadsbyggnadskontoret och berättade om samrådsförslaget till detaljplan och om
planprocessen.
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Kapitel 2 - Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
Följande sammanställning redovisar synpunkter som har kommit in under samrådet.
Personnamn anges inte. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.
Myndigheter

Länsstyrelsen, diarienummer SBN-2016-481-82:
Länsstyrelsens formella synpunkter
Buller
Länsstyrelsen noterar att det ska tas fram en reviderad bullerutredning inför
granskningsskedet.
Utifrån skrivningen i PBL 2010:900 4 kap 33a § och att den planerade bostadsbebyggelsen
är bullerutsatt ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för
omgivningsbuller. Detta ska redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats.
Det behöver framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra
bebyggelsen och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, det vill
säga kommunens, möjlighet att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren har
förändrats i och med införandet av den nya bullerförordningen (1).
Länsstyrelsens rådgivning
Markföroreningar
Det framgår av planhandlingarna att föroreningar över gällande riktvärden har påträffats
och att de ska hanteras i den fortsatta planprocessen. Det har införts en planbestämmelse
om villkorat startbesked där markföroreningarna ska vara avhjälpta. Det bör framgå
tydligare av planhandlingarna hur eller när dessa marföroreningar ska hanteras (2).
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande buller. Utan sådan
redovisning kan inte Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för föreslaget ändamål, och
kan därmed komma att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planhandlingarna har uppdaterats med bullerutredning, se kap 3.2 i planbeskrivningen.
2. Planbeskrivningen har kompletterats med information om hur markföroreningar ska hanteras, se
kap 3.2 i planbeskrivningen.
Kommunala lantmäterimyndigheten Malmö stad, diarienummer SBN-2016-481-84:
Grundkartan är för gammal (1).
Byggrätt läggs ut för SBD1E1 över fastighetsgräns mellan dels Delsjön 1 och 3 dels Stensjön
4 och 5. Här krävs att fastighetsgränsen flyttas.
Konsekvenser för fastigheter:
Fastigheterna Stensjön 4 och 5
Byggrätt över gräns kräver att gränsen flyttas antingen genom att mark överförs mellan
fastigheterna Stensjön 4 och 5 eller att fastigheterna slås samman.
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Fastighet Stensjön 6
Fastigheten utökas söderut. Mark förs över från Hyllie 160:12.
Fastigheterna Delsjön 1 och 3
Fastigheterna utökas söderut. Mark förs över från Hyllie 160:12.
Byggrätt över gräns kräver att gränsen flyttas antingen genom att mark överförs mellan
fastigheterna Delsjön 1 och 3 eller att fastigheterna slås samman.
Fastighet Hyllie 160:12
Fastigheten minskas. Mark förs över till Delsjön 1 och 3 och Stensjön 6. (2)
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning
Ändra första stycket under fastighetsbildning, fastighetsrättsliga genomförandefrågor.
"Förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom
fastighetsbildningsförrättning". Eftersom det inte finns något u-område ta bort t ten om
ledningsrätt i stycke 2 och 3 (3).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Grundkartan har uppdaterats.
2. Planbeskrivningens kap 3.4 har uppdaterats med denna information.
3. Planbeskrivningen har uppdaterats enligt önskemål.
Malmö Airport, diarienummer SBN-2016-481-57:
Malmö Airport har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Stensjön och Delsjön m.fl.,
Dp 5513.
Luftfartsverket, diarienummer SBN-2016-481-64:
LFV har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Stensjön och Delsjön m.fl., Dp 5513.

Kommunala och regionala organ

Tekniska nämnden, diarienummer SBN-2016-481-108:
Tekniska nämnden är positiv till förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur, men vill
flagga för att det kan komma att krävas åtgärder på omgivande allmän platsmark för planens genomförande enligt följande:
-Den minskade friytan inom bostadskvarteret, för redan befintliga boende och nytillkomna
boende, kommer att medföra ökat tryck på allmänna grönytor i närområdet (1).
-Om funktioner som t.ex. lekplatser försvinner från kvartersmark kan det behöva
kompletteras med det på allmän platsmark (2).
-Under rubriken Dagvatten och skyfall på s. 16 står det att närområdet idag har problem
med översvämning vid skyfall samt att konsekvenserna av skyfall inom planområdet
behöver studeras vidare. Om det visar sig att åtgärder krävs utanför planområdet på allmän
platsmark måste det stämmas av med fastighets- och gatukontoret (3).
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-Under rubriken Trafikkonsekvenser på s. 17 står det att både Stensjögatan norr om planområdet och Delsjögatan söder om planområdet föreslås smalnas av samt att ny cykelbana
föreslås utmed Delsjögatans norra sida. Om och i så fall hur detta ska genomföras är ännu
inte helt fastställt (4).
Innan granskningen måste det klarläggas om/vilka åtgärder som kan krävas på allmän
platsmark för planens genomförande. Exploateringsavtal ska i så fall tecknas för att reglera
finansieringen av de åtgärder som ska genomföras (5).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Andelen friyta minskas bara något då det framför allt är markparkering på hårdgjorda ytor som
ska exploateras. Däremot tillkommer ca 650 nya boende i området och det är fler människor som
ska dela på tillgänglig friyta. Det innebär ett ökat tryck på allmänna grönytor i närområdet. Det
är därför av vikt att dessa har en hög kvalitet.
2. Byggaktören har för avsikt att tillsammans med de boende i området arbeta med en ny utformning
av gården och inom detta arbete finns det möjlighet att anlägga ny lekplats på kvartersmark.
Stadsbyggnadskontoret delar dock åsikten att det också kan behöva kompletteras med lekplats på
allmän platsmark.
3. Åtgärder för att hantera dagvatten och skyfall är nödvändigt både på kvartersmark och allmän
platsmark, se mer under kap 2,9 och 3.2. Föreslagna åtgärder har stämts av med fastighets- och
gatukontoret.
4. Planbeskrivningen har reviderats gällande trafikkonsekvenser. Någon ombyggnad av Stensjögatan
och Delsjögatan är för närvarande inte aktuell. Både Stensjögatan och Delsjögatan kan byggas om
inom gällande detaljplan.
5. Det är klarlagt vilka åtgärder som krävs på allmän platsmark för planens genomförande. Dessa
regleras i ett exploateringsavtal som ska godkännas av tekniska nämnden innan detaljplanen
antas.
Miljönämnden, diarienummer SBN-2016-481-97:
Malmö stad har högt ställda hållbarhetsmål i bland annat översiktsplanen,
Malmökommissionens rapport och miljöprogrammet för Malmö. Miljönämnden anser att
den fysiska planeringen är ett kraftfullt verktyg som rätt använt kan bidra till att nå dessa
mål. I detaljplaneringen har staden rådighet och möjlighet att skapa förutsättningar för en
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Förtätningen i den befintliga staden
utgör ett bra sätt att använda marken effektivt samt att skapa synergier för att minska
stadens miljöpåverkan.
Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas i det fortsatta
planarbetet.
Ljudmiljö
Miljönämnden anser att en omgivningsbullerutredning behöver tas fram för de byggnader
som föreslås ligger närmast Lorensborgsgatan i planområdets sydvästra hörn för att kunna
avgöra om det är möjligt att genomföra planförslaget. Utredningen behöver även ta hänsyn
till prognostiserad trafik år 2040 (1).
Markföroreningar
Det har utförts en markundersökning inom området. Den provtagningen har endast
omfattat den nordöstra parkeringen, de nordöstra kullarna, den sydvästra kullen och den
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sydvästra parkeringen. Vid provtagningen påvisades halter över Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).
När en ny detaljplan tas fram för ett område utan att markanvändningen ändras, till
exempel med förändrad byggrätt inom befintligt bostads- eller industriområde, ska det på
nytt vara säkerställt att marken, det vill säga hela planområdet inklusive redan bebyggda
delar, är lämplig för det ändamål som anges i detaljplanen. Miljöförvaltningen anser därför
att kompletterande undersökningar behöver utföras så att hela planområdet täcks in.
Resultaten från den kompletterande undersökningen behöver redovisas i planbeskrivningen
för att ett villkorat startbesked ska gälla.
För att undvika att provtagningar behöver utföras i flera steg kan en provtagningsplan med
fördel skickas in till miljöförvaltningen för granskning innan en kompletterande
undersökning genomförs (2).
Miljöfarlig verksamhet
På fastigheten Hornsjön 1 sydväst om planområdet finns i dagsläget en drivmedelstation.
Miljönämnden anser att avståndet till ny föreslagen bebyggelse är tillräckligt och utgör
ingen risk för människors hälsa.
Nätstation
Miljönämnden ställer sig frågande till om det kan anses vara nödvändigt att möjliggöra för
placering av en nätstation på förskolegård eller skolgård. Med tanke på att det finns
tillräckligt med alternativa placeringsmöjligheter på ytor som inte utgörs av förskolegård
eller skolgård anser miljönämnden att förskolebarn och skolbarn inte behöver utsättas för
elektromagnetiska fält i onödan (3).
Vatten
Miljönämnden anser att planbeskrivningen bör kompletteras med ett resonemang hur
översvämningsrisker från skyfall kan minimeras. Detta bör med fördel göras i ett större
perspektiv där omkringliggande områden inkluderas för att kunna skapa synergier och lösa
skyfallsproblematiken i en större skala (4).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planhandlingarna har uppdaterats med bullerutredning, se kap 3.2 i planbeskrivningen.
2. Planbeskrivningen har kompletterats med information om hur markföroreningar ska hanteras, se
kap 3.2 i planbeskrivningen.
3. Stadsbyggnadskontoret delar denna synpunkt och plankartan har uppdaterats i enlighet med detta.
4. Planbeskrivningen har komplettarts med ett avsnitt om hur dagvatten och skyfall ska hanteras, se
kap 2,9 och 3.2 i planbeskrivningen.
Fritidsnämnden, diarienummer SBN-2016-481-95:
Fritidsnämnden undrar hur kvaliteten på gårdarna ska säkerställas och föreslår att de
rörelseytor som finns utanför planområdet i sydöst, som gränsar till koloniområdet,
involveras i planområdet. De kan då ses över i samband med att förtätningen gör att
bostadsgårdarna minskar. Ytorna kan utvecklas för spontan och kanske även organiserad
fysisk aktivitet genom att förnya och tillföra fler redskap och funktioner (1).
Fritidsnämnden är också intresserad av resultatet av den nya sociala
Konsekvensbedömningen (2).
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Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Aktuella ytor är idag planlagda som park och skulle de tas med i detaljplanen skulle de fortsatt
vara planlagda som park. Det finns därmed inget syfte med att ta med dem i detaljplanen. En
detaljplan ska enligt plan- och bygglagen inte göras större än vad som behövs för att uppnå syftet
med detaljplanen. Däremot planerar fastighets- och gatukontoret att göra förbättringar i parken i
samband med utbyggnad av Bellevuegården, även om parken inte ingår i detaljplanen.
2. Resultatet av den uppdaterade sociala konsekvensbedömningen finns att läsa i planbeskrivningen
kap 3.5.
Servicenämnden, diarienummer SBN-2016-481-104:
Servicenämnden ställer sig bakom detaljplanens syfte och har inga invändningar mot
förslaget.
Kulturnämnden - Malmö Muséer, diarienummer SBN2016-481-107:
Kulturförvaltningen anser att avsnitten om platsens historik och kulturmiljö är allt för
allmänna och svepande vad gäller planområdets bebyggelsestruktur, arkitektur och
grönytestruktur och efterfrågar ett förtydligande om detta i planbeskrivningen. En tydligare
värdering och konsekvensbeskrivning för planerad förtätning och nybyggnad sett ur
kulturmiljösynpunkt är önskvärd. Exempelvis kring vilka siktlinjer och samband som
riskerar at försvinna inom området eller hur planförslaget tagit hänsyn till områdets
kulturmiljövärden.
Miljonprogrammets områden lyfts i plansammanhang ofta fram allt för slentrianmässigt
som ett ”representativt exempel för miljonprogrammets stadsbyggnadsideal”. Varje sådant
område har oftast sin egen karaktäristik som bland annat styrts av när under
miljonprogrammet det är uppfört, vem som varit byggherre eller vem som ritat området.
Om man i planbeskrivningen inte får tillräcklig redovisning av Bellevuegårdens speciella
karaktär och kulturmiljö är det svårt att bedöma om ambitionen att ny bebyggelse tydligt
ska skilja sig från befintlig är positiv eller missriktad sett ur kulturmiljösynvinkel.
Kulturförvaltningens bedömning är att planförslaget inte fullt ut ligger i linje med de
råd/rekommendationer för stadens storskaliga områden som ges i Handlingsprogram för
Arkitektur och stadsbyggnad från 2005. Detta program borde också tas upp under rubriken
Tidigare ställningstaganden eftersom det fortfarande är giltigt.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Avsnitten om platsens historik och kulturmiljö har utvecklats, se
kap 5.2 och 3.2 i planbeskrivningen. Handlingsprogram för Arkitektur och stadsbyggnad har lagts till
under Tidigare ställningstaganden.
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Förskolenämnden, diarienummer SBN2016-481-103:
Återblick och översikt av förskoleplaneringen i området
Av förslaget framgår att Bellevuegården är ett av de senast uppförda
miljonprogramsområdena i Malmö, som byggdes i början av 1970-talet. Aktuellt förslag
omfattar den östra delen av Bellevuegården, området mellan Lorensborgsgatan och
Ärtholmens koloniområde. Den västra delen är ungefär lika stor till ytan och när det gäller
omfattningen av bostadshus. I den västra delen finns även Bellevuegårdens centrum.
Inom Malmös miljonprogramsområden finns ett flertal friliggande förskolor som
uppfördes under 1960- och 1970-talet. Dessa förskolor uppfördes som regel på kommunal
mark med kommunen som fastighetsägare. I Bellevuegården finns tre av dessa förskolor:
Svansjöns förskola, Hålsjöns förskola och Stensjöns förskola. Dessa friliggande byggnader
är ofta i behov av omfattande renovering trots löpande underhåll. I flera fall har
bedömningen blivit att det är mer ekonomiskt lämpligt att riva byggnaderna för att sedan
uppföra ny modern byggnad. Genom att uppföra en ny byggnad har även platsantalet
kunnat utökas eftersom flera av dessa förskolor haft väl tilltagna ytor i sin utemiljö. I
Bellevuegården har Svansjöns förskola och Hålsjöns förskola genomgått denna förändring
och tillsammans har de idag en kapacitet för upp mot 350 barn. Båda dessa kommunala
förskolor är belägna i den västra delen av Bellevuegården och ligger således utanför aktuellt
planområde.
I den östra delen av Bellevuegården finns Stensjöns förskola med idag ca 150 barn, varav
hälften i tillfälliga paviljonger. Även Stensjöns förskola ligger utanför aktuellt planområde.
Inom ramen för förskoleförvaltningens lokalplanering har en egen detaljplan tagits fram för
den fastighet där Stensjöns förskola ligger (Dp 5549). Denna detaljplan har vunnit laga
kraft 2018-01-18. Nyligen togs beslut om nybyggnation av Stensjöns förskola med en ny
kapacitet om ca 180 barn, med bedömt färdigställande hösten 2023.
Utöver dessa permanenta förskolor etablerades ett antal s.k. lägenhetsförskolor i flertalet av
bostadsområdena för att klara ett behov av förskoleplatser som sågs som tillfälligt. Detta
skedde genom förhyrning av privata fastighetsägare. Många av lägenhetsförskolorna finns
kvar än idag, så även i Bellevuegården.
Planering rörande lägenhetsförskolor och aktuell förskola i planen
Utifrån dagens krav och syn på ändamålsenlighet har lägenhetsförskolorna ofta brister i den
fysiska miljön. För förskolenämnden är planeringsarbetet för att ersätta dessa lokaler med
moderna och ändamålsenliga lokaler av stor vikt i arbetet för en likvärdig förskola för alla
barn. Den föreslagna förskolan i planen är ett exempel på en förändring i denna riktning,
vilket således är positivt.
Den föreslagna förskolan i planen ingår inte i förskoleförvaltningens lokalplanering, utan är
tänkt för att förbättra förutsättningarna för fristående förskola i området. Inom området
finns idag fristående Mariaskolans förskola med ca 38 barn.
Bedömning om kapacitet
När nya Stensjöns förskola står klar finns en total kapacitet inom den kommunala
förskoleverksamheten i Bellevuegården som helhet om ca 530 förskoleplatser.
Förskolenämndens behovsanalys innebär bedömning är att denna kapacitet tillsammans
med kapaciteten i de fristående förskolorna är tillräcklig. Den samlade kapaciteten i
området medför att bättre förutsättningar även skapas för att avveckla lägenhetsförskolor i
kommunal regi med brister, både i närområdet och i kringliggande områden.
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Planprogram för Lorensborg och Bellevuegården (pp 6050)
Samtidigt måste framhållas att det pågår arbete med ett planprogram för hela
Bellevuegården och Lorensborg. Detta planprogram har särskilt fokus på förtätning med
nya bostäder längs Lorensborsgatan, även om det också innefattar förändringar inom
bostadsområdena. I detta arbete innefattas överväganden om lokalisering av nya förskolor.
Förskolenämnden vill påpeka att egentligen borde detta planprogram vara framtaget innan
ställningstagande tas om omfattningen av förskoleverksamhet inom aktuellt förslag till
detaljplan. Om aktuellt förslag till detaljplan antas kan det innebära större behov av att
mark ansätts för förskola i de andra delarna av planprogrammets område. Det kan därmed
bli än mer angeläget att skapa förutsättningar för mer förskoleverksamhet i framförallt
området Lorensborg med hänvisning till det behov av förskola som nya bostäder genererar
(1).
Förslaget till förskola i aktuellt förslag till detaljplan
Förskolenämnden är positiv till lokaliseringen av förskolan i planförslaget. Lokaliseringen
bedöms innebära bra förutsättningar för en ytmässigt god utemiljö som är skyddad från
biltrafik och omgivningsbuller. Förskolenämnden saknar dock en för förskolan specifik
angivelse av bullervärdena (2). När det gäller parkering och angöring är det mycket
angeläget att dessa frågor utreds och klargörs innan detaljplanen vinner laga kraft. I denna
typ av område är möjligheterna att hantera dessa frågor i bygglovsskedet begränsade vilket
innebär fördyrningar och förseningar (3).
Allmänt sett saknar dock förskolenämnden att förskolan inte behandlas som särskilt avsnitt
i planbeskrivningen, vilket försvårar att få en tydlig bild av tankarna kring förskolans
förutsättningar enligt planen. Förskolan föreslås inrymmas i en ny byggnad: byggnad nr 5 i
illustrationen på sidan 8. Förskolenämnden saknar tydlig uppgift om byggnadskroppens
djup i meter, vilket är av betydelse för att skapa förutsättningar för en bra planlösning för
förskola invändigt (4).
Förskolenämnden ser positivt på ett samnyttjande av gröna ytor och att förskolans utemiljö
därmed ska kunna användas även av de boende under icke verksamhetstid. För
förskolenämnden är det dock angeläget att en del av utemiljön enbart blir tillgänglig för
förskolan. Hur denna fråga ska hanteras bör dock kopplas till det arbete som idag pågår
kring utemiljöer och grönytor inom staden, med hänvisning till uppdrag från
kommunfullmäktige i budget 2020 (5).
Förskolenämnden anser att balkonger till bostäder inte bör finnas i anslutning till en
förskolas utemiljö. En analys som beaktar barnens integritet bör presenteras. Erfarenheter
från liknade projekt visar att risk för nedskräpning och allmän fara finns då skräp och
föremål, ibland brinnande, kastas ut genom fönster eller från balkonger (6).
Förskolenämnden vill framhålla vikten av att markföroreningar hanteras. På sidan 16
framgår att undersökningar visar på föroreningar i marken i området (7).
Generella kommentarer om detaljplanen
Förskolenämnden ser möjligheterna med förtätning i området. De ambitioner som uttrycks
om att binda samman området är dock inte tydliga. En förändring i gatustrukturen kan
behövas i området för att komma bort från den slutna karaktär som finns idag och som
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presenteras som problematiskt ur ett trygghetsperspektiv (8).
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Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. SBN gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljplanen redan 2016, innan beslut togs
om att ett planprogram skulle tas fram för området. Arbetet med detaljplanen har fått fortskrida
med anledning av bostadsbristen i Malmö och tack vare möjligheten att begränsa planområdet för
detaljplanen så att planförslaget inte påverkar en framtida utformning av Lorensborgsgatan.
Arbetet med att studera hur planprogramsområdet ska försörjas med förskoleplatser har gjorts
parallellt och i samarbete med förskoleförvaltningen.
2. Planhandlingarna har uppdaterats med bullerutredning, se kap 3.2 i planbeskrivningen.
3. Frågor rörande parkering och angöring till förskolan har preciserats under kap 2.8 i
planbeskrivningen.
4. Byggrätten är 13 m djup. MKB som är den byggaktör som i nuläget ska uppföra byggnaden
bedömer att det är möjligt att uppföra en förskola inom byggrätten.
5. Det är inte i detaljplan möjligt att bestämma om huruvida en förskolegård ska vara allmänt
tillgänglig eller inte, utan det är en något verksamhetsutövaren själv bestämmer över. Det är dock
önskvärt att förskolegården är tillgänglig för boende i område de tider förskolan inte själv nyttjar
den.
6. Tillgång till en balkong är av högt värde för boende i lägenhet som inte har tillgång till gård eller
uteplats i direktanslutning till bostadsentrén. Fasaden ovan förskolan ligger mot söder vilket gör
balkonger särskilt attraktiva i detta läge. Stadsbyggnadskontoret förstår problematiken med
barnens integritet, nedskräpning och risk för att boende kastar saker ner mot förskolegården men
bedömer att förekomst av balkong inte är avgörande för riskerna. I detta fall har de boendes
tillgänglighet till balkong bedömts som prioriterat och balkonger kommer därmed fortsatt att vara
tillåtet.
7. Planbeskrivningen har kompletterats med information om hur markföroreningar ska hanteras, se
kap 3.2 i planbeskrivningen.
8. Stensjögatans och Delsjögatans karaktär och användning förändras genom att bostadsentréer och
bostadsfönster kommer till utmed gatan. Någon förändring av gatustrukturen behövs inte för
planens genomförande. Gatorna kan byggas inom gällande detaljplaner och ingår därmed inte i
denna detaljplan.
VA Syd - avfall, diarienummer SBN-2016-481-69:
VA SYD ser positivt på att detaljplanen tillåter olika placeringar av insamlingsplatser för
avfall genom att tillåta underjordiska avfallsutrymmen samt komplementbyggnader på
prick‐ och korsmark.
Vid planering av avfallsutrymmen är det viktigt att de utformas för fullständig sortering,
men också att utrymmena utformas så att de är tillgängliga och attraktiva. Vid
dimensionering av avfallsutrymmet bör det tas höjd för att hämtning av avfallet inte bör
ske mer än två gånger i veckan. Ett bra avfallssystem för yt‐ och volymeffektivitet är
underjordiska behållare, s.k. UWS.
De fyra miljöhus som finns utritade i illustrationsplanen bedöms inte räcka för att erbjuda
en tillgänglig avfallshantering till hela området. VA SYD hade sett positivt på placering av
UWS längs Stensjögatan och Delsjögatan, vilket planen tillåter. VA SYD vill poängtera att
det slutna kvarteret med studentbostäder samt eventuellt även radhusen bör ha
avfallshantering i anslutning till sina fastigheter.
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Hämtplats/angöring av avfallsfordon ska placeras med så kort avstånd som möjligt mellan
kärl och fordon (max 50 m).
VA SYD vill poängtera att det är viktigt att säkerställa att tömning av avfall kan ske på ett
säkert sätt. Backning inne i området får inte förekomma. VA SYD medverkar gärna i den
fortsatta planeringen av torg/vändzoner, om dessa avses användas av avfallsfordon. I VA
SYDs guide ”Gör rum för miljön” finns riktlinjer för vändradier och liknande som måste
beaktas.
VA SYD fortsätter även gärna påbörjad dialog med MKB om möjligheten att på bl.a.
Bellevuegården testa nya sätt att lösa tillgänglig, fullständig källsortering inne i
bostadsområdet med småskalig transport till uppsamling i utkanten av området, med syfte
att undvika att konventionella avfallsfordon behöver köra in i området.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Kvatersmark har lagts till utmed Stensjögatan och Delsjögatan för
att möjliggöra placering av UWS:er. Detaljer rörande utformning (UWS eller miljörum) och placering
av avfallskärl hanteras i samband med bygglov. Byggaktören (MKB) kommer fortsatt att ha dialog
med VA Syd i detta skede. Planbeskrivningens genomförande del kap 4.2 har kompletterats med delar
av VA Syds synpunkter/upplysningar.
VA Syd – vatten och avlopp, diarienummer SBN-2016-481-xx:
Prickmark och korsmark
Enligt föreslagen plankarta tillåts underjordiska konstruktioner inom hela området, vilket
innebär att möjligheten utökas rejält i förhållande till gällande plankarta. Från en
planteringsyta på bjälklag kan infiltration av regnvatten inte ske som på en bostadsgård på
naturlig mark, vilket innebär att mer regnvatten leds till dagvattennätet jämfört med andra
bostadsgårdsmiljöer (källa Boverkets hemsida). Därför bör inte möjligheten för
underjordisk byggnation utökas (1).
Hårdgörningsgrad
Syftet med bestämmelsen är att begränsa konsekvenserna som förtätningen innebär i form
av ökade mängder vatten (skyfall och dagvatten). För att uppnå detta anser VA SYDs att
det är bättre att skriva: ”Minst 65 % av den totala fastighetsarealen ska vara
genomsläpplig.” Det är viktigt att ytorna är genomsläppliga för att främja fördröjning och
infiltration av regnvatten (2).
2.9 Teknisk försörjning
Det framgår inte av texten om det är det interna VA-ledningsnätet som avses. De nya
byggnadernas placering inne på kvartersmark innebär att VA SYD inte har möjlighet att
upprätta förbindelsepunkter vid varje enskild fastighet (3).
3.1 Konsekvenser på miljö och hälsa
Vatten och spillvatten
Bellevuegården är anslutet till det allmänna VA-ledningsnätet i Stensjögatan, Delsjögatan
och Bellevueallén. Samtliga ledningar inom Bellevuegården är privata. Ny bebyggelse
förutsätts kunna ansluta till det privata ledningsnätet.
Ny bebyggelse med ca 340 bostäder, skola för 180 elever samt förskola för 80 barn
kommer att öka belastningen på det allmänna vatten- och spillvattenledningsnätet, vilket i
sin tur kan medföra att VA SYD behöver genomföra kapacitetshöjande åtgärder i befintlig
VA-anläggning. (4).
Dagvatten
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Det är önskvärt att hålla isär begreppen dagvatten och skyfall och därför bör texten om
dagvatten stå under egen rubrik. Huvudledningar för dagvatten finns i Stensjögatan,
Delsjögatan och Bellevueallén. Ledningarna ansluter till ledningsnätet i Lorensborgsgatan
som är mycket hårt belastat. Med nuvarande förhållande visar datasimuleringar att
ledningsnätet är fullt och har nått sin totala kapacitet. Det innebär att dagvatten från
tillkommande bebyggelse behöver fördröjas och fördröjningsmagasin behöver anordnas.
Beräkningar VA SYD har gjort visar att den planerade förtätningen genererar en
vattenvolym på ca 100 kubikmeter dagvatten som behöver fördröjas. I dessa beräkningar
har vi jämfört befintlig situation med den planerade och utgått från att regnvattenmängden
som tillförs ledningsnätet efter exploatering inte ska bli större jämfört med befintlig
situation.
Aktuellt planområde ingår i pågående planprogramuppdrag för Lorensborg och
Bellevuegården. Inom ramen för detta planprogram pågår arbete med att hitta ytor som är
lämpliga för fördröjning av dagvatten. Eftersom förtätningen längs Lorensborgsgatan
planeras bli omfattande kommer ett antal dagvattenanläggningar att behöva byggas.
Lokaliseringen av passande ytor vet vi först när planprogrammet är klart. Det är därför
lämpligt att invänta planprogrammet innan rubricerad detaljplan går ut på granskning. En
förutsättning för genomförandet av detaljplanen är att fördröjningsmagasin byggs
samtidigt, eller före genomförandet.
När det gäller det interna dagvattenledningsnätet inom Bellevuegården kan VA SYD inte
svara för om nätet har den kapacitet som krävs för att omhänderta den ökade
vattenvolymen som förtätningen orsakar. Fastighetsägaren bör därför sträva efter att
minska regnvattenavrinningen till ledningsnätet genom att anlägga gröna tak,
genomsläppliga ytor mm. För ytterligare vägledning går det bra att kontakta VA SYDs
arbetsgrupp inom projektet Plats för Vattnet.
Skyfall
VA SYD anser inte att man i planbeskrivningen ger uttryck för den svåra
översvämningssituation som uppkommer vid skyfall i och omkring planområdet och man
har inte beskrivit hur man ska lösa denna problematik.
Vi har tagit del av skyfallsutredningen som genomförts av ÅF 2019-10-25. I utredningen
står det att det erfarenhetsmässigt inte finns något utbrett problem med
ytvattenöversvämningar i området och att det inte heller var några problem vid skyfallet
2014. Detta stämmer inte överens med den bild VA SYD har av de problem som finns och
de uppgifter vi har att tillgå från skyfallet 2014.
Framförallt Stensjögatan drabbades hårt 2014 och under fältbesök noterades
dämningsmärke på bilar och byggnader som visade att vattnet stått ungefär 77 cm högt i
gaturummet. Vatten forsade även in i MKBs underjordiska garage inom aktuellt
planområde via garageportar, vilket orsakade stor materiell skada på de bilar som fanns i
garaget.
I utredning står det att det var spillvatten som orsakade problemen 2014 genom att vatten
steg i golvbrunnar, något som inte stämmer. Tvärtom orsakade marköversvämningen en
lokal belastning till spillvattennätet då det översvämmade garaget tillförde stora mängder
vatten via golvbrunnar.
Även inläckaget via hål och runt kanterna till brunnslocken i gatan som stod under vatten
belastade lokalt både spill- och dagvattenledningsnätet.
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Senare har modell med marköversvämningskartering gjorts och som har regnet 2014-08-31
som indata. Den visar att det står 50 cm vatten på Stensjögatan vilket stämmer ganska bra
med observationerna i fält.

I dag finns det naturliga lågpunkter utspritt i hela planområdet, vilket bland annat bekräftas
i den skyfallsutredningen som gjorts av ÅF 2019-10-31 . Förtätningen och nybyggnation i
området innebär att man kommer fylla upp dessa lågpunkter. Konsekvensen blir ”att en
större mängd vatten kommer att nå områden nedströms planen vilket kommer förvärra
situationen för bebyggelse där. Det ger alltså negativ påverkan på närliggande områden ifall
man helt bygger bort den ytliga fördröjningen som finns i området i dag.” (Källa:
Skyfallsutredning ÅF 2019-10-31). Vidare är de nya husen till stor del placerade antingen i
områdets lågpunkter eller i de rinnvägar som naturligt leder ut vattnet ur planområdet,
vilket kan bidra till att skapa nya instängda områden. Det finns därmed risk för att vattnet
skadar byggnader när rinnvägar förändras.
Skyfallsutredningen anger stora volymer vatten som måste kunna hanteras inom
planområdet för att inte förvärra situationen för ny- och befintligt bebyggelse i
Bellevuegården men även för att förhindra att situationen nedströms planområdet
förvärras. VA SYD ställer sig frågande till var och om det finns yta att hantera dessa
volymer inom planområdet. I planbeskrivningen nämns inte denna problematik. I stället
står det att reglering av byggrätter och hårdgörningsgraden ska minska konsekvenserna
exploateringen har på skyfallssituationen. Reglering av hårdgörningsgrad i detaljplanen
kommer inte ha någon inverkan på den mängd ytvatten som genereras vid ett skyfall. Då är
marken mättad och ingen infiltration kommer att ske.
Det står även att MKB har vidtagit åtgärder för att bättre hantera liknande situationer som
vid skyfallet 2014. Men dessa åtgärder förbättrar inte situationen för den översvämmade
gatumarken eller för nedströms liggande områden. Det går inte att se planområdet isolerat
från de problem som finns i närområdet, vatten rör sig över plangränser (5).
5. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
5.2 Planområdet
Dagvatten och skyfall
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Även här bör man hålla isär begreppen dagvatten och skyfall. I planbeskrivningen behöver
det tydligt framgå att en förutsättning för ytterligare förtätning och exploatering i
Bellevuegården är att de vattenvolymer som genereras vid regn kan fördröjas. Befintligt
dagvattenledningsnät har nått sin totala kapacitet och inte kan belastas ytterligare.
Avseende skyfall visar modellbaserad översvämningskartering samt händelsen 2014 att det
finns en omfattande översvämningsproblematik i området. VA SYD saknar analys i
planbeskrivningen om vattendjup och konsekvenser för gator och byggnader i närområdet
vid en förtätning (6).
Bilden nedan visar de nya byggnadernas placering i förhållande till var marköversvämningar
uppstår vid skyfall. Man kan se att nya byggnader placeras på översvämningsytor samt i
naturliga rinnvägar som leder vatten bort från planområdet.

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. MKB har inte för avsikt att utöka det underjordiska garaget då parkeringsutredningen visar att
befintliga p-platser räcker och att anlägga nytt underjordiskt garage är mycket kostsamt. En
planbestämmelse om att gården inte får underbyggas är därmed inte lämplig.
2. Plankartan har uppdaterats enligt önskemål. En kontrollräkning av hårdgörningsgraden har visat
att siffran 45% var felaktigt och hårdgörningsgraden begränsas istället till maximalt 65%.
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3. Det är det interna VA-ledningsnätet som avses, planbeskrivningen kap 2.9 har uppdaterats enligt
detta.
4. Kap 4.2 i planbeskrivningen har uppdaterats med denna information.
5. Dagvatten och skyfall redogörs för under olika rubriker i planbeskrivningen. Texterna har
uppdaterats med hur skyfall och dagvatten föreslås hanteras, se kap 2,9 och 3.2 i
planbeskrivningen. Avseende att denna detaljplan inte kan invänta planprogrammet se kommentar
nr 1 till förskolenämnden.
6. Rubrikerna dagvatten och skyfall i planbeskrivningens kap 5.2 har separerats och texterna har
utvecklats.
Räddningstjänsten Syd, diarienummer SBN-2016-481-63:
Riskhänsyn
Inget att erinra.
Brandvattenförsörjning
Enligt samrådshandlingen ska brandvattenförsörjning anordnas i området i samråd med VASyd. Avståndet mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Insatstid
Området ligger inom normal insatstid (10 minuter).
Räddningstjänstens tillgänglighet
Enligt samrådshandlingen ska tillträde för räddningstjänstens fordon anordnas inom
området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter.
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska
redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Det finns räddningsvägar längs de befintliga husen. Räddningsvägarna får inte påverkas av
planarbetet, varken under bygg- eller förvaltningsskedet.

Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning om avståndet mellan marken
och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter (vanligtvis 4
våningar) under förutsättning att det inte finns planteringar, utskjutande konstruktioner och
dylikt som försvårar uppställningen av stegen.
Räddningstjänstens höjdfordon kan användas för utrymning under förutsättning att körbar
väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Vidare ska avståndet
mellan marken och fönstrets underkant eller balkongräcket inte överstiga 23 meter
(vanligtvis 8 våningar). Om räddningstjänsten ska utrymma med höjdfordon behövs en 5 x
12 meter stor uppställningsplats, som ska vara placerad 2-9 meter från husvägg eller
balkongkant. Tänk på att träd kan påverka räddningstjänstens tillgänglighet.
Om flerbostadshusen dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan ska
avståndet mellan körbar väg (uppställningsplats för släckbil) och entréer inte överstiga 50
meter. Detta avstånd ska även uppfyllas för skolan/förskolan. Då det tyvärr förekommer
anlagda bränder i och vid skolor bör Räddningstjänsten Syd ha tillgänglighet runt hela
skolbyggnaden så att en effektiv släckinsats ska kunna genomföras.
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Mer information om förutsättningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten finns i
råd och anvisning ”Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd”.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planbeskrivningen kap 4.2 har kompletterats med denna
information.
Kommunekologen, Malmö stad, diarienummer SBN-2016-481-68:
Forskning pekar entydigt på att betydelsen av närhet till gröna områden för människors
välbefinnande är mycket stor, och detta är viktigt att ta hänsyn till när staden förtätas.
Därför är det positivt att så mycket av de gröna ytorna, trots förtätningen, är bibehållna i
planförslaget och att det i till stora delar istället tycks vara redan hårdgjorda ytor som tas i
anspråk för bebyggelsen.
Inom kvarterens gröna ytor finns även en del uppväxta träd, som är viktiga att värna i
bebyggelseprocessen. Träden hyser nämligen ofta ett stort antal arter och förser t.ex. fåglar,
fladdermöss och insekter med föda och boplats, i synnerhet äldre, grova träd. Det är ett
brott mot artskyddsförordningen att skada livsmiljöer för en art som är upptagen där.
Därför behövs en trädinventering. Om det sedan misstänks att det exempelvis bor
fladdermöss eller fåglar i träden så kan en fällning kräva dispens från
artskyddsförordningen. Träden bidrar även med flera andra ekosystemtjänster såsom
temperaturutjämning, skugga och dagvattenhantering (1).
Gällande översiktsplans strategier anger att befintliga träd ska värnas och antalet träd totalt
kraftigt ska öka. Detta med fokus på krontäckning, vilket innebär att åldern och storleken
på träden är av avgörande betydelse. Vidare säger gällande översiktsplan att
balanseringsprincipens fyra steg ska tillämpas vid all planering och exploatering. Dessa steg
är undvika, minimera, kompensera inom området och i fjärde och sista hand ska förlorade
värden ersättas på annan plats.
Ovanstående är särskilt viktig att beakta när det gäller det nya huset som planeras längst ner
i södra kanten av planområdet – hus nummer 3 enligt planbeskrivningens illustrationsplan
samt eventuellt hus nummer 5 i norra kanten - vars placering tycks innebära trädfällning
(2).
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. En trädinventering har genomförts, se planbeskrivningen kap 3.2.
2. Det finns ingen möjlighet i Plan- och bygglagen att ställa krav på återplantering av fällda träd.
Byggaktören har dock för avsikt att anlägga om gårdarna i samband med genomförandet av
detaljplanen. I detta ingår även plantering av nya träd.
Region Skåne - regionala utvecklingsnämnden, diarienummer SBN-2016-481-79:
Planförslaget bidrar till en ökad stadsmässighet genom att ny bebyggelse vänder sig mot
gatorna. Förtätningen ska ske i samklang med bevarandet av en god, bilfri boendemiljö och
upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse.
Region Skåne ser positivt på planförslagets intentioner om mobilitet. Säkra cykelvägar och
närhet till utredningsområde för Malmöexpressen linje 10 stämmer väl överens med den
Regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030, som lyfter vikten av att arbeta med
mobilitetsåtgärder för att skapa ett hållbart resande och ett klimatneutralt och
fossilbränslefritt Skåne 2030.
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Vidare anser Region Skåne att bostadsutbudet är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne.
Planförslaget bidrar till ett ökat bostadsbyggande och även kommunens ambition om att
skapa en varierad sammansättning lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer, vilket främjar
en blandad befolkningsstruktur, är positivt enligt Region Skåne.

Övriga remissinstanser

Tele 2 AB, diarienummer SBN-2016-481-59:
Tele2 har befintlig kanalisation med optokabel i sydvästra delen av området längs
Lorensborgsgatans östra sida som kan komma att beröras på en kortare sträcka.
Tele2 förutsätter att exploatör bekostar alla erforderliga arbeten med flytt av kanalisation
och optokabel.
Viktigt att kommun kallar till ledningssamordning i god tid innan några arbeten påbörjas
inom området, samt att exploatör begär utsättning av befintliga ledningar via
www.ledningskollen.se
Stadsbyggnadskontorets kommentar: I planbeskrivningen kap 4.3 står det att eventuell nödvändig flytt
eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar samt nätstationer bekostas av
exploatören.
E.ON (Energidistribution, Gasol, Biofor), diarienummer SBN-2016-481-66:
Vi har inom planområdet befintliga elanläggningar såsom tre nätstationer samt hög- och
lågspänningsledningar. Om någon av våra befintliga elanläggningar måste flyttas eller
ändras till följd av planläggningen eller plangenomförandet anser vi att den part som
förorsakar flytten eller ändringen skall betala samtliga kostnader för åtgärden. Detta ansvar
framgår i planhandlingarna vad gäller elledningar. Det är dock osäkert vad som gäller för
befintliga nätstationer. För att undvika missförstånd beträffande kostnadsansvar vid
eventuell flytt av befintliga nätstationer föreslår vi att texten under pkt 4.3 Ekonomiska
genomförande frågor kompletteras med ordet ”nätstation”.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Texten i kap 4.3 i planbeskrivningen har uppdaterats enligt
önskemål.
Weum Gas AB, diarienummer SBN-2016-481-62:
Weum Gas har inga ledningar eller anläggningar inom det berörda planområdet och
därmed inget att erinra i rubricerad detaljplan.
E.ON (Energilösningar) diarienummer SBN-2016-481-53:

EVS har fjärrvärmeledning som ligger inom planområdet, se bifogad skiss.
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning
utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller fasta
anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärme- fjärrkylaledningar.
EVS förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa bestämmelser innan sådant
arbete påbörjas. Vid ombyggnaderna finns det risk för att ledningen utsätts för belastningar
(typ kör- och punktlaster) som de inte är dimensionerade för. Skulle det till följd av
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genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningarna vill EVS bli
kontaktad i god tid. EVS förutsätter att exploatören står för samtliga kostnader. Detta ska
framgå i planhandlingen.
Med hänsyn till ovanstående synpunkter har EVS inget att erinra och ser fram emot att
ansluta nya fastigheter till fjärrvärmenätet
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Det framgår i planbeskrivningen att eventuell nödvändig flytt eller
ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar samt nätstation bekostas av exploatören
Hyresgästföreningen Västra Malmö, diarienummer SBN-2016-481-74:
Hyresgästföreningen Malmö Västra ser positivt på förslaget till detaljplan. Malmö är i ett
stort behov av nya bostäder, främst prisvärda hyresrätter, och detaljplanen föreslår
tillkomsten av över 250 nya lägenheter.
Av förslaget framgår att gårdsytorna kommer minskas och att de minskas olika beroende
på att vissa boende även får viss tillgång till skol- och förskolegårdar utanför deras
öppettider. Förslaget innebär också att gårdarna kommer skuggas i högre grad än tidigare.
Att minska stora gårdar kan låta sig göras men det kräver fingertoppskänsla i planeringen.
Bostadsbristen får inte lösas genom att skapa sämre boenden. Det går att bygga prisvärda
och kvalitativa bostäder.
Hyresgästföreningen Malmö Västra anser att förslaget i nuläget hanterar dessa risker väl,
men att det kräver en fortsatt vaksamhet så att det genomförs på ett sätt som inte för
mycket går ut över de nu boende i området.

Övriga, ej sakägare

Under samrådet har det inkommit flera yttranden från boende i Bellevuegården och flera av
de synpunkter som lyfts är samma. Synpunkterna har därför sammanfattats och besvarats
gemensamt nedan. I slutet av dokumentet redovisas samtliga yttranden i sin helhet. En
protestlista innehållande över 600 underskrifter har också inkommit. Denna tas inte med i
sin helhet utan finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret för de som är intresserade.
Stadsbyggnadsnämnden låter, med stöd av 5 kap. 35 § 1 jfr 20 § PBL, bli att skicka
underrättelsen om granskning till andra boende än de som finns med i
fastighetsförteckningen.
Varför Bellevuegården
Flera boende lyfter frågan kring varför det måste förtätas just i Bellevuegården, varför kan
det inte byggas på åkermark eller någon annanstans i staden? Kan staden köpa tillbaka mark
som tidigare sålts och inte bebyggts?
Stadsbyggnadskontorets kommentar: I översiktsplanen för Malmö stad (antagen 2018) är en övergripande
strategi att Malmö ska växa inåt, innanför yttre ringvägen. Resurser ska sparas genom att bygga staden
tätare. Malmö är en stad som kan vara "nära" ur flera olika synvinklar. Den täta staden ska vara
flexibel och yteffektiv. Malmö ska byggas som en funktionsblandad stad för ett intensivt och rikt stadsliv.
Stadens parker behöver utvecklas för att ge en växande befolkning möjlighet till rekreation och stillhet.
Gång, cykel och kollektivtrafiken ska utgöra grunden i trafiksystemet.
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Översiktsplanen anger att storskaliga bostadsområden kan förädlas genom ekologisk upprustning och
strukturella förändringar, utan att stadsbyggnadsvisionen om hus i park går förlorad. En strategisk
komplettering med bebyggelse kan i kombination med uppgradering av utemiljöer bidra till en mer attraktiv
och trivsam boendemiljö som i sin tur kan bidra till ett socialt och ekonomiskt lyft. Kompletterande
bebyggelse ska bidra till större funktionsblandning och ett bredare utbud av olika bostadstyper.
Nybyggnation ska i första hand ske i kantzoner, längs breda gaturum och i anslutning till
centrumfunktioner. Den ofta påtagligt grönskande miljön kan utvecklas med hänsyn till kvalitet och
tillgänglighet.
Planläggningen bidrar till de strategiska målen i översiktsplanen genom att den möjliggör fler bostäder (i
varierade boendeformer) och fler förskoleplatser. I arbete med exploateringsavtal diskuteras även en
utveckling av Ärtholmsparken. Behovet av både bostäder och förskoleplatser är stort i Malmö och i
Bellevuegården föreslås förtätning i ett läge där teknisk infrastruktur och kollektivtrafik redan finns. Detta
är både resurs- och yteffektivt.
Förtätning i befintliga områden är något som pågår och kommer att påbörjas på flera håll i staden inom en
snar framtid till exempel Limhamns sjöstad, Holma, Kroksbäck, Johanneslust, Östervärn, Norra
Sorgenfri, Gröndal, Almgården, Lorensborg, Rosengård, Persborg m.fl.
Mark som tidigare sålts till privata byggaktörer som inte blivit bebyggd kan i de flesta fall inte köpas
tillbaka. Samhällsbyggnadsprocesser är långsamma och ofta tar det lång tid innan byggnation kommer
igång från det att marken förvärvats av Malmö stad. Mark som upplevs ”stå tom” planeras ibland att
bebyggas i framtiden.
Förvaltningsfrågor
Några boende menar att tillgången till tvättstugor inte är tillräcklig och att befintliga
lägenheter behöver rustas upp.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Frågor som rör förvaltningen av befintliga fastigheter är inga
detaljplanefrågor utan måste lyftas direkt med MKB.
Parkering, mindre antal och dyrare
Flera boende lyfter farhågor vad gäller den förändrade parkeringsituationen som
detaljplanens genomförande innebär. De oroar sig över att parkeringsplatser i markplan
kommer att försvinna och att det inte kommer finnas platser för alla med ett
parkeringsbehov. De lyfter också att det är för dyrt att parkera i garaget.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: För att fler bostäder ska kunna byggas så kommer markparkeringen
inom planen att tas bort. Det är fastighetsägarens ansvar (i denna plan MKB) att ordna parkering till de
boende på kvartersmark. Både befintliga och nya boende kommer att erbjudas parkering i de befintlig
underjordiska garagen. Parkeringsutredning visar att det finns kapacitet för befintliga och kommande
boende i det underjordiska garaget. I det fall de befintliga bostadshusen byggs på med fler lägenheter
kommer det att krävas av fastighetsägaren att denne köper till parkeringsplatser på en
parkeringsanläggning utanför fastigheten. Stadsbyggnadskontoret arbetar för att parkering i första hand
ska lösas i parkeringshus eller garage när vi planlägger nya bostäder, så att marken kan användas mer
effektivt till exempelvis fler bostäder, större bostadsgårdar och bra cykelparkering. Det är fastighetsägaren
som beslutar vilka parkeringsavgifter som ska gälla i garagen. Att bygga och underhålla parkeringsgarage
medför stora kostnader och därför är det rimligt att ta ut en avgift för de som äger bil och vill parkera där.
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Gårdar
Många lyfter frågan kring att gården kommer förändras, synpunkterna gäller framförallt att:


Andelen gård kommer att minska



Lekmöjligheter för barn kommer att försvinna



Grönska kommer att försvinna – inklusive träd, bärbuskar och kullar.



Det kommer att bli för trångt



Picknick och grillmöjligheter kommer att försämras



Istället för att bygga nya miljöhus bör de som nyligen byggts (fd cykelskjul) byggas
ut för att på så sätt freda grönska och träd.



Minskad andel oprogrammerade ytor och lugna mötesplatser.

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Det är framför allt redan hårdgjorda ytor, som markparkering, som
kommer att exploateras med ny bebyggelse. Bostadsgårdarna storlek kommer dock också att minska för att
ge plats åt ny bebyggelse och det blir fler boende i Bellevuegården som ska dela på kvarvarande gård. Antal
kvadratmeter gårdsyta per lägenhet minskar från cirka 40 kvm/lägenhet till cirka mellan 17–21
kvm/lägenhet beroende på om de boende får tillgång till skol- och förskolegårdar när de inte nyttjas av
verksamheterna.
17–21 kvm är väl tilltaget och innebär att gården har förutsättningar att vara flexibel och att tillåta flera
sociala aktiviteter att pågå samtidigt. Det finns förutsättningar för växtlighet att etableras och att
återhämta sig från slitage. Gården bedöms också vara stor nog för barns lek.
Gårdarna på illustrationen som tillhör detaljplanen visar ett möjligt sätt att lösa utformningen av gårdarna
med bland annat miljöhus. Slutligt förlag på utformning (inklusive grillplatser, lekredskap, sittmöjligheter,
miljöhus, cykelparkering, bärbuskar, kullar osv) tas fram av byggaktören efter detaljplanen har antagits. I
nuläget tänker sig byggaktören att samarbeta med de boende i Bellevuegården kring utformning av gården.
Synpunkter på gårdens framtida utformning hänvisas därmed till denna grupp. Många av funktioner som
boende är rädda kommer att tas bort föreslås finnas kvar och förbättras.

Skuggning/ försämrat ljusinsläpp
Tillkommande bebyggelse kommer att innebära att uteplatser och balkonger skuggas. Det
kommer också att bli försämrad tillgång till dagsljus inne i lägenheterna samt minde tillgång
till direkt solljus. Flera lyfter också att gården kommer att skuggas mer.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: En skuggstudie som visar hur gårdar och befintlig bebyggelse påverkas
av tillkommande bebyggelse har tagits fram. Skuggstudien visar att tillkommande bebyggelse skuggar
gården något. Störst skuggpåverkan har befintliga sex-vånings skivhus både på gården och på bebyggelse.
Gårdarna är trots förtätning fortsatt så pass stora att de har goda solförhållanden. Tillkommande
bebyggelse skuggar inte befintlig bebyggelse i någon större utsträckning. Detta då tillkommande bebyggelse
är snedställd i förhållande till befintlig bebyggelse. Se mer i kap 3.2 i planbeskrivningen
En vertical sky component studie har också tagits fram för planområdet. Det är en studie som visar på
tillgång till dagsljus i befintlig och tillkommande bebyggelse. Studien visar att befintlig bebyggelse påverkas
av tillkommande vad gäller tillgång till dagsljus men det ligger under gränsvärdet. Dvs att ingenstans på
befintlig bebyggelse understiger tillgången till dagsljus 15% som är det gränsvärde stadsbyggnadskontoret
använder för att säkerställa dagsljustillgången inne i bostäder.
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Försämrad utsikt/ insyn
Utsikten från lägenheter och balkonger kommer att försämras. Bebyggelsen står för tätt.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Tillkommande bebyggelse är gavelställd i förhållande till befintlig
bebyggelse för att minska påverkan i form av insyn och försämrad utsikt för befintlig bebyggelse i så stor
utsträckning som möjligt. Avståndet mellan tillkommande bebyggelse och befintlig varierar mellan 6,7 m –
29,1 m. Kortast avstånd är det mellan tillkommande radhus och befintliga byggnader. Då radhusen
kommer att vara mycket lägre och är gavelställda mot befintlig bebyggelse bedöms påverkan vara låg.
Övriga mått mellan tillkommande och befintligt flerbostadshus motsvarar en normal gatubredd i städer. På
kartan nedan redovisas avstånd mellan befintlig och tillkommande bebyggelse. Utredningar gällande
dagsljusförhållanden och skuggning har visat en godtagbar påverkan på befintliga bostäder vilket
tillsammans med de faktiska avstånden gör att påverkan på utsikt och insyn bedöms vara godtagbar i
förhållande till antalet nya bostäder som kan skapas.

23 (39)

Otryggare med mer människor och högre kriminalitet
Flera oroar sig över att området kommer att bli mer socialt belastat och att kriminaliteten
kommer att öka ytterligare. Flera är oroliga över att området kommer bli otryggare.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Förslaget innebär att Bellevuegården kopplas bättre samman med sin
omgivning genom att tillkommande bebyggelse har framsidor med entréer mot Stensjö- och Delsjögatan. Inåt
föreslås Bellevuegården bli mer sammanhållen, gårdarna blir tydligare avgränsade mot omgivningen och det
skapas en tydligare insida som upplevs mer privat och trygg. Avsikten är att den tydligare avgränsningen
ska bidra till ökad känsla av tillhörighet och social uppsikt.
Förtätningen bedöms bidra till en positiv förändring av områdets identitet då ny bebyggelse riktar sin
framsida mot de omgivande gatorna. Särskilt den nya bebyggelsen mot Lorensborgsgatan i sydväst kommer
att öka områdets synlighet på ett positivt sätt. Tillskott av nya byggnader, upprustning av gårdarna och
omgivande allmän platsmark bedöms också bidra positivt till områdets identitet.
Föreslagna radhus bidrar till en ökad variation av boendeformer vilket kan få positiva effekter för den
sociala sammansättningen i Bellevuegården.
Ökad känsla av tillhörighet, större social uppsikt, större variation av boendetyper samt en positiv
förändring av områdets identitet bedöms sammantaget bidra till att området upplevs som tryggare.
Frågor som rör ökad kriminalitet är ett större samhällsproblem och en polisiär fråga och inget som
stadsbyggnad kan påverka i någon större utsträckning.

Bygganden i korsningen Ärtholmsvägen/Lorensborgsgatan
Någon tar upp att byggnaden i hörnan vid korsningen Ärtholmsvägen/Lorensborgsgatan
är förfallen och i dåligt skick och att ny bebyggelse borde förslås här istället.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: På fastigheten finns en teknisk anläggning som är i bruk.
Fastighetsägaren för den aktuella fastigheten har i nuläget ingen avsikt att riva eller ändra användningen i
byggnaden och denna del ingår därmed inte i detaljplanen.

Brandrisk
Det är en brandrisk att bebyggelsen står så tätt.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Frågor som brandskydd och räddningstjänsten tillgänglighet till
området hanteras i detalj i bygglovsprocessen. Gårdarna bedöms kunna utformas för att säkerställa
räddningstjänstens tillgänglighet till samtliga byggnader inom planområdet. Se mer under kapitel 4.2 i
planbeskrivningen.

Markmiljö
Det finns markföroreningar med nivåer som överstiger riktvärden.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med information om hur
markföroreningar ska hanteras, se kap 3.2 i planbeskrivningen.
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Dialog
Det påtalas att dialogen med boende i området har varit obefintlig eller dålig. Inbjudan till
samråd har inte skötts på ett korrekt sätt och informationen har inte varit tillgänglig på
andra språk än svenska.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om samråd den 23 mars 2020.
Samrådstiden var 6 april – 4 maj 2020. Planförslaget skickades för samråd till remissinstanser och
sakägare. Planförslaget, en sammanfattning och en modell över förslaget samt information om planprocessen
var tillgängliga i Bellevuegårdens bibliotek och på MKBs områdeskontor på Bellevuegården.
Planhandlingarna var tillgängliga för kännedom på www.malmo.se. En affisch med bild över förslaget,
information om var planförslaget kunde studeras och samrådstiden samt med kontaktinformation till
stadsbyggnadskontoret och MKBs projektledare anslogs i trapphusen i området.
Stadsbyggnadskontoret planerade även att bemanna utställningen under några timmar en kväll under
samrådstiden. Tyvärr bröt Coronapandemin ut under tiden och vi valde att inte bjuda in till att möta
Malmöbor på detta sätt. Istället skickades information till samrådskretsen om en telefontid utanför
arbetstid kl17-19 måndag 27/5. Då kunde den intresserade nå handläggare och enhetschef på
stadsbyggnadskontoret och projektledare på MKB. Det kom inga samtal under telefontiden.
MKB bjöd under våren in till tre olika kundmöten där de presenterade byggprojektet och handläggare på
stadsbyggnadskontoret presenterade samrådsförslaget till detaljplan och berättade om planprocessen. De
första två mötena var på plats i Stadionkyrkan den 8/6 och den 10/6 2020. Det sista mötet genomfördes
digitalt den 23/6 2020
Enligt Malmö stads kommunikationspolicy är grundprincipen att all information från Malmö stad ska
presenteras på svenska. Översättningar av information på andra språk övervägs i varje enskilt fall, med
hänsyn till målgruppen. Malmö är en stad med ett hundratal språkgrupper och det är en utmaning att
kommunicera med alla malmöbor eftersom förutsättningarna är så väldigt olika hur man kan ta till sig
informationen. Kommunikationen kring samrådet har skett på svenska, som är skriven på ett tydligt och
enkelt sätt. Det har bland annat funnits affischer uppsatta i alla trappuppgångar i området och på MKB:s
områdeskontor. Den skriftliga informationen kompletteras ofta med bild och där möjligt med modell. Vi är
medvetna om att alla i området inte kan ta till sig information på svenska, men värdarna på MKB:s
kontor är informerade, kan visa planförslaget med stöd av bild och modell och är flerspråkiga.
I samband med nästa skede av detaljplanen (granskning) kommer stadsbyggnadskontoret att bjuda in till
ett fysiskt möte för att informera om planarbetet. Under kommande granskningsperiod planerar vi ett möte
för boende i området, där vi kommer erbjuda tolk på arabiska, som är en av de större språkgrupperna i
området. All skriftlig kommunikation kommer dock fortsatt att vara på svenska. Detaljplanen kommer
också att finnas utställd på Bellevuebiblioteket. Byggaktören har för avsikt att ha fortsatt dialog med de
boende i området kring utformning av gården.
Olägenheter under byggtiden
Flera boende är rädda för att det kommer att bli stökigt under byggtiden med mycket
buller. Pensionärer som är hemma dagtid kommer att drabbas särskilt. Byggdammet kan
innebära en fara ur ett miljö- och hälsohänseende.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Byggarbete ska utföras enligt de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken och plan- och bygglagen. Buller från byggnation regleras också genom särskilda riktvärden.
Viss påverkan på omgivningen är dock oundviklig och något man som boende i kringområdet får räkna
med, under den begränsade tid bygget pågår.
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Enligt information från byggaktören kommer byggnation kommer att ske i etapper. Störningar kommer
framförallt vara under kontorstider och inte kvällar och helger för att freda befintliga boende i
Bellevuegården i så stor utsträckning som möjligt. Pensionärer och andra som är hemma dagtid vardagar
kommer tyvärr att drabbas särskilt under byggtiden.
Byggdamm kommer att uppstå under vissa delar av byggnationen men inte hela tiden utan utspritt vid
olika tillfällen över en längre tid. Detta bedöms inte innebära några risker ur hälsohänsyn för de boende i
Bellevuegården.
Barnperspektivet
Några boende lyfter att minskad andel gård kommer att drabba framförallt barn. Någon
lyfter att byggnationen strider mot Barnkonventionens riktlinjer om 50 kvm grönyta per
barn intill bostaden.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Det kommer att finnas plats för barns lek och vistelse på det framtida
gårdarna. Se vidare under avsnittet gårdar. Det finns ingen artikel i barnkonventionen som anger att det
ska finnas 50 kvm gård/barn.
Studentbostäder
Föreslagna studentbostäder innebär att det kommer att bli störningar i området, framför
allt nattetid.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Byggaktörer har för avsikt att bygga studentbostäder inom kvarteret i
nordost, det är dock inget i detaljplanen som tvingar fram detta utan det står byggaktören fritt att välja
vilken typ av bostäder denne vill uppföra. Det finns ett behov av studentbostäder i Malmö och dessa kan
medverka till att skapa en större variation av boende i inom Bellevuegården.

Boende 1 på Delsjögatan 4, diarienummer SBN-2016-481-51, 70 och 90
Hej jag har en fråga har ni tänkt på tvättstugan på Delsjögatan 4? Där finns inte tillräckligt
med tvättstugor nu. Och jag får alltid vänta och jaga som fan till mig en tvätt tid för att
tvätta. Så utöka gärna tvättstugorna som på Stensjögatan där har dem nya och fräscha
tvättstugor och många. Här har vi inte det. Dem ligger långt bort. Och det är på grund av
att MKB gjort om massa tvättstugor till lägenheter. Så snälla tänk på att det behövs mer
tvättstugor på Delsjögatan 4.
En annan grej är parkering. Den kommer försvinna var ska jag parkera. Du kommer och
svara på mig, garaget! men det är jätte dyrt och parkera i garaget. Jag jobbar långt och måste
ha bil. Tänk på oss också som behöver parkering
Boende på Delsjögatan 28, diarienummer SBN-2016-481-52 och 91
Gällande att bygga fler bostäder på gården på Bellevuegården är jag väldigt starkt emot.
Det bor många barnfamiljer här och de behöver verkligen en stor gård att leka på. Vilket
även kommer att innebära hus som står för nära, ännu mera tätbebyggda gårdar, grönska
försvinner. Just på Delsjön vetter uteplatserna ut mot gården det kommer att bli alldeles för
mycket kaos. Har inte alla rätt till lite lugn och ro i sitt hem? eller att kunna få en
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avkopplande fika på sin grönskande uteplats? Hur mycket av husen kommer att skapa
skugga över de med uteplats/balkong?
Boende på Stensjögatan 48, diarienummer SBN-2016-481-55:
Angående utbyggnaderna så tycker vi det är en fullständigt fruktansvärd idé att smälla upp
en 6 våningsbyggnad precis rakt utanför vår balkong.
Detta kommer fullständigt ta bort vår vy från balkongen och ta bort alla dom få
soltimmarna vi har där. Det är att göra balkongen fullständigt poänglös och att drastiskt
minska värdet av denna lägenhet. Vi antar vidare att denna kraftiga minskning i värdet av
att bo i den här lägenheten givetvis inte kommer reflekteras i nån minskad hyra.
Vidare tycker vi det är vidrigt att ni lät oss köpa till inglasning av balkongen nyligen då detta
bara är till för att året runt kunna nyttja balkongen bättre. Samma balkong som nu blir
värdelös. Ngt ni givetvis tar högre hyra för.
Fullständigt förkastligt drag att ta ut högre hyror men göra lägenheterna mindre värda att
bo i.
Boende 1 på Stensjögatan 42, diarienummer SBN-2016-481-56:
Jag bor på Bellevuegården och blev bestört när jag såg hur mycket ni planerar att bygga här.
Vi bor väldigt fint här, mycket grönt och luftigt. Nu vill ni tränga in ett flertal hus på en
liten yta. Jag hoppas verkligen att ni tänker om. Det måste finnas andra ytor att bygga på.
Det kommer blir mörkt och utsikten kommer att försämras. Nr 5 är nog den jag tycker
kommer förstöra mest.
Boende på Delsjögatan 6, diarienummer SBN-2016-481-60:
Jag har bott på Delsjögatan 6 sedan 1999. Jag har en del synpunkter om dp 5513. Med
tanke på att bostadshus nr 2 kommer att byggas precis utanför min balkong önskar jag att
insynen till min lägenhet och mitt ljusinsläpp granskas och tas i omtanke. Jag är mycket
kritisk till att ett 5- våningshus byggs så nära då mitt primära ljusinsläpp kommer från min
balkong samt att det helt kommer att eliminera min idag fria och väldigt fina utsikt. Jag
invänder starkt till att ett så högt bostadshus byggs inne på gården och jag önskar att
bostadshus 2 antingen flyttas till en annan plats eller helt tas ifrån planen. Med tanke på att
det är ett så barnrikt område samt att det boende använder gården så mycket så ser jag
väldigt negativt på den radikala förminskningen av gårdsytan.
Jag är också kritisk till att det inte har förekommit någon dialog med det boende om det här
då det är en stor förändring som kommer påverka oss väldigt mycket.
Jag är positiv till utvecklingen av centrum då jag och de andra boende använder det flitigt
och det finns många utvecklingsmöjligheter för breddat serviceutbud. Jag ser även positivt
till att fler studentbostäder byggs då området har goda bussförbindelser till MAU.
Boende 1 på Delsjögatan 40, diarienummer SBN-2016-481-67:
Hur är det möjligt, ja menar hur tänker ni när ni vill bygga ut Bellevuegården i alla fyra
hörnen?
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Ska vi som redan bor här inte få ha kvar det lilla grönområde som finns! Vi vill ju kunna
andas!
Istället för nybygge på området, så låt MKB rusta upp alla lägenheter som håller på att
förfalla. (Jag har bott här i 43 år, så jag vet att det är evigheter sedan någon renovering). Jag
tänker inte på dom lägenheterna som folk redan själva har renoverat och satsat pengar på
och som visar sig på deras hyra och konstigt nog för all framtid???? Det är ju hyresrätter
och inga köpelägenheter, eller hur????
Och vilka kan tänkas flytta in i nybygget??????? Ja, tror att jag vet!
Måste ni bygga, så bygg där ni redan har satt spaden i jorden, nämligen i världens bästa
jordbruksjord och som därmed har förstörts.
Träng inte ihop oss på den lilla yta som vi redan har!!!!!
Pengar saknas tydligen inte, för hur kan ni annars tillåta utbyggnad av Bellevueskolan med
baracker och ny skolgård (2019), för att ha planer på att skolan snart ska rivas. Är inte det
konstigt???????
Vilka är ni som bestämmer alla dessa byggplaner, skulle ni själva vilja bo så tätt??
Boende på Stensjögatan 38, diarienummer SBN-2016-481-71:
Undertecknade, boende på Stensjögatan 38, har med bestörtning tagit del av
Stadsbyggnadskontorets i Malmö Stad detaljplan 5513.
Under rubriken Planförslaget i korthet, 1.2 Sammanfattning står bl.a. och jag citerar:
"Förtätning skall ske i samklang med att bevara en bilfri boendemiljö och upplevelsen av
ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse." Intentionen i ovan
nämnda citat, att befrämja ett grönt bostadsområde för barns lek och behov av rörelse går
stick i stäv med planeringen i detaljplan Dp 5513.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang vänder vi oss mot bebyggelsen av bostadshus
nr 6 och 8 på Stensjögatans innergård samt av motsvarande bebyggelse nr 2 och 9 på
Delsjögatans dito. För vår egen del är det byggnationen av bostadshus 8, som påverkar oss
mest.
Som förhållandet är nu, har undertecknade, som bor på första våningen och våra grannar,
utsikt mot gaveln av ett 8-våningshus. För att göra utsikten trevligare, har man planterat
vackra träd, som till en liten del döljer gaveln på nämnda hus. Framför det här huset,
utanför våra fönster i vardagsrum och kök har vi först en gångbana, sedan följer en
gräsbevuxen kulle, som under våren täcks av maskrosor och-tusenskönor, som både barn
och barnbarn plockat genom åren. Sommartid nyttjas kullen flitigt för picknick, främst av
flickor. (Pojkarna har sin fotbollsplan, som efter vad vi förstår, kommer att vara kvar enligt
Dp 5513.) Vintertid, vid snötäcke, är kullen flitigt i bruk, då det åks skidor, kälke, pulka. I '
anslutning till kullen finns en grill med tillhörande bord och bänkar, som är populär vår,
sommar och tidig höst och som framför allt används av barnfamiljer. Det finns också
jasmin- och röda vinbärsbuskar. På sensommaren brukar barn plocka bär. Skulle ovan
nämnda kulle, grill och bärbuskar försvinna, som är fallet om Dp 5513 vinner laga kraft,
kommer möjligheter för liv och rörelse för barn och deras familjer att åtskilligt begränsas.
Enligt planering i Dp 5513, vad gäller bostadshus 8, kommer boende på Stensjögatan 38,
att ha utsikt först av gaveln av det planerade 3-våningshuset och bakom detta gaveln på det
redan befintliga 8-våningshuset. Till detta kommer kraftigt minskat ljusinsläpp, som redan i
förväg inte är optimalt. Vid byggnation av huskropp 8, som enligt detaljplanen kommer att
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ske endast 20 meter från de boende på Stensjögatan 38, kommer vi att ha en
byggarbetsplats som granne utanför våra fönster och utsättas för ett katastrofalt oväsen och
buller. Detta kommer att drabba de personer som jämte oss är pensionärer värst, eftersom
vi oftast är hemma dagtid.
Vem vill bo, och nu utgår vi från huskropp 8, i ett inklämt hus med på ena sidan utsikt mot
ett 6-våningshus (Stensjögatan 52 - 60) och på den andra sidan mot en fotbollsplan? Vem
väljer att bosätta sig här till priset av nybyggnation i stället för att välja områden som är mer
attraktiva?
Risken är att området kommer att bli mer socialt belastat än det redan är med ökad
kriminalitet som följd. Och var skall de nya hyresgästerna parkera sina bilar, när
parkeringsplatser försvinner? Familjer med barn cyklar knappast i alla sammanhang.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Markföroreningar
En undersökning som gjorts visar att det finns föroreningar med nivåer som överstiger
riktvärdena, som gäller för känslig markanvändning, dvs. bostad och skola. Detta känns
oroande. Att vara boende på en byggarbetsplats med allt vad det innebär med partiklar och
damm, som finns i luften är inte bra ur miljö- och hälsosynpunkt.
3.5 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv
Citat från sidan 19 i planbeskrivningen: "Dock kommer andelen gårdsyta att minska,
samtidigt som det blir fler barn och vuxna som skall dela på den kvarvarande gårdsytan."
Det är mycket svårt att se att en förtätning, som medför mindre gröna områden och
växtlighet, kan vara till gagn för de boende.
Vi vill nämna att vi bott i området från juni månad 1975 och från januari 1997 i samma
lägenhet. 1988 gjordes omfattande förbättringar, då låghuset, Stensjögatan, fick egna
tvättstugor. Tidigare hade de boende i detta hus fått tvätta i Stensjögatans 60 källare.
Samma år fick de boende i bottenplan även stora terrasser, som åtskilligt lyfte området.
Dessa förbättringar samt det gröna området var avgörande i vårt beslut att bo kvar i
lägenheten efter januari månad 1997. Nämnda förbättringar höjer ett områdes status, inte
en förtätning, som gör att området blir gettolikt.
Mot bakgrund av dessa våra nämnda argument bestrider vi starkt Stadsbyggnadskontorets
detaljplan, Dp 5513 och då främst byggnationen av bostadshusen 6 och 8 på Stensjögatan
och 2 och 9 på Delsjögatan, som inte på något sätt är förenlig med en bra boendemiljö.
Till sist vill vi nämna att det på Delsjögatan, i hörnet av Ärtholmsvägen och
Lorensborgsgatan, finns en fastighet som vi inte alls vet ägaren till, men som är helt
förfallen sedan många år med klotter på väggarna och sönderslagna rutor. Varför inte, om
möjligt, bygga en fastighet här, tre våningar eller lägre i höjd av hänsyn till villaägarna i
närheten?
Boende på Stensjögatan 22, diarienummer SBN-2016-481-73, 89 och 94:
Har haft samma lägenhet i snart i 30 år hos MKB och gillar dom gröna ytorna här. Nu vill
dom bygga nya hus som kommer förstöra allt det finns här blir dåligt med ljus ont om
parkering m.m.
Boende 2 på Stensjögatan 42, diarienummer SBN-2016-481-75:
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Jag såg byggandet som bra bostadslägenhet, men denna byggnad kommer att påverka
miljön och luften i området. Lägenheterna kommer att bli nära och mindre avstånd. Det
kommer att vara tätbefolkade och problematiskt område.
Detta är en åsikt om nya bygga
Jag säger nej
Boende på Stensjögatan 14, diarienummer SBN-2016-481-76:
Jag och min sambo är starkt emot att det byggs nya bostäder på Stensjögatan och
Delsjögatan.
1. Alla parkeringsplatser utomhus försvinner! 260 nya bostäder men alla parkeringsplatser
försvinner! Vart ska folk stå! Alla gäster får dessutom komma med buss då de kommer inte
kunna parkera någonstans.
2. Ingen mer sol för de av oss som bor på 6 våningshusen i östra sidan, då detta blockeras
av ett 5 våningshus!
3. Ingen mer öppen gård, utan det kommer bli mörkt och skuggigt överallt! Den enda
utsikten blir rakt in i en annan lägenhet!
4. Förtätning innebär bara mer problem, särskilt för ett område som redan har massvis med
problem med droghandel, mord, mordbränder och massvis med rån och våldsbrott!
Tryggheten försvinner för att någon vill tjäna pengar!
5. Området förvandlas till en bullrig arbetsplats i minst 2 år (säkert längre)! Ingen mer
avkoppling efter jobbet!
6. Alla gemensamma grillplatser och picknick område försvinner!
7. Jag är redan jätterädd när jag är ute och rör mig på området på kvällarna (har hund som
måste ut på kvällarna, annars hade jag aldrig gått ut på kvällen) och vid förtätning så
kommer det att finnas fler hörnor och knutar och vrår där folk kan gömma sig. Jag
kommer alltså att vara ännu räddare när jag går ut på kvällen.
På vintern när det blir mörkt tidigt så är det ännu värre.
8. Ska barnen inte ha något utrymme att leka på gården? Och inga föräldrar kommer att
kunna hålla koll på ungarna från balkongen för ni smäller upp hus ivägen .
Nu vill jag inte vara kränkande mot någon folkgrupp, men nybyggt är dyrt att bo i. Dom
som har råd att bo där för sina arbetsinkomster kommer att välja bättre områden att bo i.
Vilket gör att dom som kan tänka sig att bo i så trånga områden med så mycket kriminalitet
kommer att vara en hel del socialbidragstagare.
Bland dem finns en hel del struliga människor = området blir ännu sämre.
Jag har bott här i över 20 år, i samma lägenhet.
Men nu ser det ut som att ni lyckas driva mig och sambon härifrån.
Boende på Stensjögatan 56, diarienummer SBN-2016-481-77:
Förtätning av urbana miljöer är naturligtvis en utmaning då en tätare stad ofta står i konflikt
med en (bokstavligt talat) grönare stad i fråga om markanvändning. Jag är därför glad att se
att föreliggande detaljplaneförslag i tämligen stor utsträckning föreslår förtätning på redan
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idag hårdgjorda (parkerings)ytor samt att gång- och cykeltrafik fortsatt föreslås prioriteras i
området. Med det sagt är jag inte utan reservationer gällande andra delar av förslaget. I
beskrivningen av dessa mina betänkligheter utgår jag primärt från hur jag upplever att dessa
förändringar skulle påverka grönstrukturerna i den norra delen av planområdet, där jag
också bor.
Till att börja med ställer jag mig frågande till de miljöhus som inkluderats i
illustrationsplanen på sida 8 och som beskrivs vara ersättning för den sopsug för restavfall
som enligt förslaget tas bort. Detta eftersom MKB i skrivande stund bygger ett antal
miljöhus i tidigare cykelskjul på området, vilka rimligen borde vara fullt funktionsdugliga
både under och efter detaljplanens genomförandetid. Vid eventuellt behov av större
kapacitet än vad dessa ombyggda miljöhus medger vill jag mena att det i så fall borde vara
mer fördelaktigt att bygga ut skjulen på de hårdgjorda ytor där dessa står, snarare än att i
onödan fälla träd och uppta grönytor såsom det föreslås genom illustrationsplanen.
Jag bekymras också av att rad- och bostadshusen numrerade med 6 och 8 i förslagets
illustrationsplan upptar en så stor del av gårdens oprogrammerade ytor, trots att
ekosystemtjänstanalysen visar på att det råder brist på både lugna mötesplatser och
varierade lekmöjligheter i området. När så mycket av ytan här redan idag utgörs av
fotbollsplan och likartade lekplatser skulle man önska att de böljande små kullarna kunde
vara fredade. Likaså de stora träd som växer där! Beslutar man likväl att gå vidare med
denna bebyggelse vill jag mena att det är av vikt att dagsljusförhållanden inte bara
utvärderas utifrån hur den nya bebyggelsen påverkar befintliga boenden, utan även utifrån
hur den kan tänkas påverka utevistelsen i dess närhet då en allt som oftast skuggad plats är
mindre attraktiv att vistas på.
Boende 2 på Delsjögatan 4, diarienummer SBN-2016-481-78 och 92
Jag har bott på Delsjögatan i många år, trivs bra, men det är inte lika trivsamt att bo här
som det var förr.
Jag tycker inte att det är någon bra idé att klämma in några hundra personer till på en så
liten yta. Jag håller inte alls med om att det kommer att bli tryggare med nya tio våningshus
t.ex. På Stensjögatan med högre hus finns mer kriminalitet än hos oss.
Jag har vänner som bodde i Hyllie när det var nytt och "luftigt", då trivdes de. Det gör de
inte lika mycket längre. De tycker att man bor för tätt inpå sina grannar och att det känns
klautrofobiskt. Att gå där ute är ingen fin upplevelse när det är bara ett par meter mellan
husen. Jag tänker också på brandrisken med att bygga så tätt.
Äger inte själv bil, men förstår inte varför ni tar bort parkeringsplatsen. Det bor många här
som behöver sina bilar. Det är inte realistiskt att förvänta sig att alla ska cykla, eller åka
buss, under alla årstider, när de ska storhandla eller åka utanför staden. Skånetrafiken
plockar bort hållplatser lite då o då, så det blir längre att gå. Dessutom kan man inte lita på
att bussen kommer när den ska.
Jag känner stor oro inför era planer och att det eventuellt kan innebära ökade kriminalitet.
Är det inte bättre att tänka efter lite innan ni skapar ett nytt problemområde till i Malmö?
Ett område med nya onödiga kostsamma problem som inte fanns innan, som ni sedan
måste försöka lösa?
Är ingen bakåtsträvare, men Malmö känns inte längre som parkernas stad.
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Synpunktslämnare 1, diarienummer SBN-2016-481-80:
Bellevuegården: angående förtätningen på Stensjö o Delsjö, ställer jag mej undrande hur
utsikt o solljus kommer att bli till min lägenhet på Stensjögatan 18, 2 vån? Med endast
gångbana o några meter gräsmatta utanför min balkong, sovrums o vardagsrumsf...
Boende på Delsjögatan 24, diarienummer SBN-2016-481-86:
Jag bor på delsjögatan 24 21765 malmö och jag vill inte att ny bygger nya lägenhet inne i på
vår gård.
Synpunktslämnare 2, diarienummer SBN-2016-481-93:
Angående bellevuegården. Skojar ni med mig. Det är redan ett förtryckt område där det är
extremt många ungdomar som inte vet redan var de ska ta vägen . Ni ska inte göra det mer
trångt för dem. Låt de spela sin fotboll etc.
Och ni framhäver makt genom att bygga flera byggnader trångt där. Inte konstigt
kriminalitet florerar i banorna.
Politiker och mkb spänner ju ryggraden, för det är ju inte er de kliar, ni bor i de fancy fancy
husen redan. Nu snackar vi om ungdomar här där en familj snittar ca 4-5 barn.
Ni är riktigt roliga, börjar med att låta varm vatten kosta. Höja lite hyran per månad. Stänga
ner lite fler parkeringsplatser. Försöka slänga alla gamla cyklar för öppna vägen för era
planer.
Pengar är inte allt. Så om ni ska bygga era byggnader, så bygg de. Men ungdomarna
kommer gå vidare till nästa ställe.
Och vadå parkeringsfria ytor? Man har familj och besökare. Ska ni göra de. Så bygg 2
undergarage till eller parkeringshus för för beboendes gäster.
Det är en simpel fri basal rättighet för de som bor där.
Dessa tankar är mer än korkade ni har igång med. Kortsiktigt tänkande grundat pengar
herregud.
Synpunktslämnare 3, diarienummer SBN-2016-481-96:
MKB planerar bygga flera hög- och radhus på Delsjögatan och Stensjögatan i Malmö. Det
kommer att innebära fler problem i området, ingen morgonsol kommer längre in i våra
lägenheter och allt grönområde försvinner.
Stoppa bygget på Bellevuegården!
Boende 2 på Delsjögatan 40, diarienummer SBN-2016-481-101:
Vi är mot bygget på MKB.
Synpunktslämnare 4, diarienummer SBN-2016-481-98:
Jag och min dotter har precis flyttat hit under sekretess och vi trivs jätte bra här med våra
grannar och området. Detta bygge som kommunen och mkb vill ska ske påverkar oss
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allihop. Inte nog med vår fina utsikt, gemensamma utrymmen som grill och en plats barnen
kan leka så kommer denna bygge pågå i minst 3-4 år. Sen kommer nya grannar, nya
ungdomar från andra området, vårt område kommer att bli det nya rosengård. Samma plats
vi sprang ifrån. Allt vi vill ha är lugn och ro tillsammans med våra grannar och våra nya liv
här. Snälla ha detta i åtanke när ni tar ert beslut.
Boende på Stensjögatan 10, diarienummer SBN-2016-481- 106 och 112:
Vi är nu 664 personer (men vi växer för varje dag) som starkt motsätter oss
förtätningsförslagen för Stensjögatan & Delsjögatan med flera, enligt Dp 5513!
1. Vi överklagar Samrådstiden, då MKB försvårade våra möjligheter att samordna oss,
då när vi kallade till möte så rev MKB omedelbart ner alla våra kallelse-lappar som
stod vid varje entré! Därmed tog det mycket längre tid för oss att samlas och hålla
diskussioner kring detta förtätningsförslag.
2. Vi överklagar också Samrådstiden på grunden av att de sätt som man informerade
på. Detta är ett väldigt viktigt ämne som kommer beröra var och en av oss väldigt
mycket. Är det då allt för mycket begärt att var och en av oss får ett brev ner i
brevlådan så att var och en kan läsa det i lugn och ro. Istället hänger man upp ett
anonymt litet blad i trappuppgången bland alla andra papper som ingen bryr sig
om. Ett papper med grön bakgrund och svart (liten) text så att det är så besvärligt
som möjligt att läsa! I alla 3-våningshus hamnar dessa bakom trappuppgången där
ingen förutom de som bor på 1:a våningen passerar dem. De som har sina bilar i
garaget stannar heller aldrig vid entrén utan åker hissen direkt ner till garaget! Och
för oss övriga var lapparna bara så anonyma att man märkte dem knappast! När vi
gick runt till samtliga lägenheter och frågade vad de tyckte om dessa
informationsblad så var det närmare 85% som inte uppmärksammat dem alls.
3. Vår tredje och sista överklagningspunkt för Samrådstiden är att 67% av de som bor
på området är av utländsk härkomst och många av dem har väldigt dålig Svenska.
När Hälsovårdsmyndigheterna nyligen kom ut med information till oss alla
angående Covid-19 så hade de inga svårigheter att se till att sådan viktig
information var skrivit på Svenska, Engelska, Arabiska, Persiska och ytterligare ett
antal språk. Är det då för mycket begärt att när annan viktig information såsom
detta förslag att totalt förstöra våra fina gårdar, även skulle kunna komma ut i flera
språk så att folket ni informerar till kan förstå det?
Vad är det vi samtliga som skrivit på dessa protestlistor opponerar oss emot vid detta
förslag Dp5513?
Våra invändningar
1. Bygget strider mot Barnkonventionens riktlinjer som blev lagstadgat i januari 2020,
gällande mängden grönyta som barn behöver för att utveckla sina sociala
egenskaper. 50 kvm grönyta per barn är vad som är bestämt, och med de 734 barn
vi nu har på området når vi knappast upp till dessa riktlinjer i nuläget! Malmö Stad
har även riktlinjer som kallas ”Jobba med Barnperspektiv” som även detta är
utarbetat med Barnkonventionen där det står att när man ska ha med barn i
planeringen när man tar fram planer för nybyggen. Detta har man heller inte gjort!
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2. Förtätning ökar inte trygghet, utan tvärtom! Flertalet förtätningsundersökningar
visar på ökad kriminalitet och otrygghet när man förtätar ett område. Vi bor redan
på ett område där vi har Polisbesök nästan varannan dag! Detta kommer inte bli
bättre med ännu fler personer på området! Fler ögon på ett område har ingen effekt
på tryggheten. Detta kan man redan se på andra områden i Malmö där det blir
exakt motsatseffekt!
3. Studentbostäder kommer förstöra lugnet i området. Trots vissa bekymmer i
området så är här ändå ganska tyst och bekvämt att bo, särskilt kvällstid. Men när
flera hundratals studenter flyttar in så lär det blir betydligt mer livat och stökigt! De
få öppna ytor som blir kvar kommer ansättas av festande ungdomar som kommer
hålla liv och låda hela nätterna! Nej tack! Låt oss bevara lugnet så att folk som
jobbat kan få varva ner efter jobbet med lugn och harmoni i området!
4. Minskad grönyta och ökad förtätning är skadligt för hälsan! Efter arbete/skola
behöver folk kunna återhämta sig för att återfå sin energi för att kunna vara lika
produktiva nästa dag! Ett grönt område med träd och buskar som absorberar ljud,
samt ett lugnt och tyst område hjälper folk att snabbare varva ner och att de får en
bra natts sömn. Sömn och vila är det bästa man kan ge en kropp för att läka sig
själv och återfå sina krafter! När grönområden försvinner och ersätts med fler
byggnader och ännu mer människor på samma yta, då ökar ljudvolymen kolossalts,
då det blir betydligt mer ljud under alla tider av dygnet, samt att de ljud som
normalt absorberas av naturen, studsar och ekar nu mellan byggnaderna. Folk
kommer inte kunna återhämta sina krafter då de sover sämre samt har högre
ljudnivåer under dagarna. Sakta men säkert töms de på energi tills de till slut inte
orkar mer och blir sjukskrivna för de känner sig utbrända istället för att vara
produktiva medborgare med inkomster!
5. Förtätningen skapar för mycket skuggning vilket kan leda till ljusdepression! De
flesta av dessa byggnader som är planerade kommer blockera dagsljuset extremt
mycket. Många av de nuvarande lägenheter som tidigare kunnat njuta av antingen
morgonsol eller kvällssol kommer nu enbart få skugga hela dagen lång! Solljus är
superviktigt för vårt välmående och att vara utan dennes effekt, leder till
ljusdepression som redan är ett stort problem i Norden under Vinterhalvåret, men
som i vårt område snart är ett problem året runt! MKB skriver att de gjort
noggranna skuggstudier i denna planering! Vart då?! I ett mörkt rum eller med en
lampa rakt ovanför (därmed inga skuggor)! Häng med på en rundvandring istället så
förstår ni hur fasansfullt det kommer bli!
6. Minskade möjligheter till parkeringsplatser leder till ökad ekonomisk segregation
(inte bättre miljö)! När samtliga parkeringsplatser ovan mark försvinner från både
Stensjögatan & Delsjögatan skapas många negativa effekter för hela området, både
kortsiktigt och långsiktigt! Det låter bra att säga att man vill minska antalet bilar i
Malmö för miljöns skull, men folk har inte bilar (och alla utgifter som följer med
dessa) för att de vill vara miljöbovar, utan de har dem för att de har ett behov!
Antingen för att kunna ta sig till jobbet i tid (där buss & tågförbindelser är
bristfälliga), eller för att minska stressen då man måste köra barn till dagis innan
jobbet och till fotbollsträning efteråt! Eller så har man en stor familj och måste
storhandla jämt, eller kanske fysiska svårigheter att gå långa sträckor. Den
kortsiktiga konsekvensen av bristen på parkeringsplatser är att folk tvingas parkera
upp till 3 kvarter bort för att hitta en ledig plats då redan nu är det för dåligt med
platser i Malmö. Tänk er själva att behöva ta er 2–3 kvarter bara för att komma till
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sin bil för att sedan ta er till jobbet samt alla andra ärenden ni ska, samt parkera så
långt bort när ni storhandlat! Likaså alla gäster som kommer från när och fjärran,
vart ska de stå?! Problemet sprider sig till närliggande område som i sin tur kommer
få problem att hitta platser när våra bilar tar deras platser. Den långsiktiga effekten
av detta blir att de som har bil (oftast de med bättre ekonomi & jobb), kommer
flytta ifrån området. In kommer de som inte har något annat val, då de är av
låginkomst eller ingen inkomst alls. Därmed har vi lyckats segregera vårt samhälle
ännu mer beroende på folks ekonomier! Är det detta vi ska sträva efter? MKB
hävdar att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i garagen. Detta stämmer inte!
Där är inte tillräckligt med platser där nere och ingen kommer dessutom kunna stå
där ändå under de 3 år som det ska byggas en hel 6 våningshus tvärs ovanför
garageportarna! Dessutom vill folk inte stå där nere, då MKB skött dräneringen så
dåligt att när det blir kraftiga regnskurar så riskerar man översvämningar (som i
2013 där vi alla förlorade våra bilar som stod där nere med vatten upp till ratten).
Där har också varit en hel del bilbränder där nere där många bilar förstörs
samtidigt, och en garageport som öppnar sig bara när den själv vill! Sedan har MKB
(giriga som de är) höjt kostnaden markant för att stå där nere, som för kostade lika
mycket som att stå där uppe. Vi är ett fattigt område och alla sådana kostnader
svider! Och nu med 344 nya lägenheter kommer det definitivt inte vara platser så
det räcker!
7. I en värld av pandemier ska man inte förtäta! I nuläget drabbas vi an Corona
(Covid-19) viruset. Det är ingen som vet hur länge denna kommer att bestå!
Spanska sjukan varade i 3 år, och den vanliga influensan startade 1918 och är
fortfarande med oss! Även om Coronaviruset skulle försvinna efter något år eller så
(ej troligt), så lär vi plågas av flera pandemier! I en värld där dessa pandemier kan
sprida sig så snabbt till alla hörn av jorden, är det verkligen smart att sätta fler folk
tätare inpå varandra? Svar: ABSOLUT INTE!
8. Buller och stök under byggnadstiden är det ingen som vill ha på sin boplats! Den
beräknade tiden för att bygga alla dessa förtätningar är 3 år (preliminärt)! Men sedan
när har ett sådant byggschema hållit tiden! Om man flyttar in i ett område som
fortfarande håller på att byggas (som i Hyllie) då kan man ha överseende med att
det kommer bli lite buller och väsen, samt att utsikten kommer vara trist under en
viss tid. Men när man redan har valt ett ställe att bo som redan är färdigt, lugnt och
trevligt så har ingen lust att behöva stå ut med att hela vår gård förvandlas till en
byggarbetsplats i minst 3 år, där barnen inte kan leka på lekplatserna och utsikten
skapar depression istället för att ha en lugnande effekt!
9. Kommunal korruption på vår bekostnad (med ökad segregation som en extra
påföljd)! De tilltänkta hyrorna på de nya lägenheterna som tycks ligga över 11 000 –
12 000 kr/månader (och säkert mer) kommer åter skapa segregation. Ingen som har
en vettig ekonomi kommer frivilligt vilja bo i ett område med så lite grönområde, så
få platser för barn att leka, så mycket mörker där vissa aldrig ens får se solen och
där det inte finns vettiga platser att ha sin bil på! De kommer välja att bo på andra
ställen. De ända som kommer att ha råd att bo i dessa nya lägenheter, är de som får
sin hyra betald från staten (via socialbidrag)! Det känns nästan som om detta är
uträknat så! Staten betalar hyrorna som går till MKB. MKB är kommunalt och får
inte gå med vinst, därmed går allt överskott till Malmö Kommun! Är det så våra
valda kommunpolitiker skor sig själva, genom att utnyttja de svagaste i samhället!
Luktar korruption ända hit! Fy skäms på er!
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10. Vi vill bo i grönområde inte stadsmiljö!! Jag citerar Jenny Svärd från MKB från en
artikel i Sydsvenskan ”Det ska inte längre vara ett grönområde med höghus, utan
ska vara stadsmiljö”!! Om Jenny Svärd gillar stadsmiljö så får hon jättegärna bo mitt
i stan, men vi som bor på Bellevuegården har valt att inte bo mitt i stan (i
stadsmiljö), då vi gillar den lugna, harmoniska känslan och tystheten här är att vara
omringad av grönska och kvittrande fåglar. De flesta som föreslagit denna
förtätning från såväl MKB som från Malmö Stadsbyggnadskontoret bor själva i
villakvarter! Detta gör de för att de själva uppskattar det tysta lugnet där finns,
särskilt på kvällarna, samt alla de gröna ytorna som de själva och deras barn kan
njuta av (och bilen 5 meter ifrån ytterdörren). Men samtidigt försöker de sälja in en
bild till oss andra att vi kommer stormtrivas i detta vansinnesbygge som de planerar
för oss, men ingen av dem hade själv kunnat infinna sig i att bo på detta vis! Rösta
inte fram förslag som ni själva inte skulle infinna er i! De grönytor som blir kvar på
våra områden är jättesmå, oftast betydligt mindre än vad dessa personer själva har i
sina trädgårdar och som de har alldeles till sig själva, medan vi ska vara hundratals
familjer som samsas om betydligt mindre ytor! Detta kallas för hycklare!
Möjliga lösningar
1. Norra Hamnen! Det är ju redan bestämt att Norra Hamnen ska bebyggas! Detta
område är gigantiskt! Satsa allt ni har på att bygga där istället, så fort som möjligt!
Där kan folk redan vara införstådda med att det kommer vara tät-stadsmiljö och en
byggarbetsplats en tid framöver! Det blir närmare till Malmö Universitet för alla
studenter som behöver bostäder (och till Malmö Central Station för de som pluggar
i Lund). Där finns även andra relativt tomma industriområden i Malmö där man
också skulle kunna bygga på! Förstör inte resten av vårt gröna sköna Malmö!
2. Köp tillbaka den mark Malmö Stad sålde för några år sedan till andra aktörer som
HSB, Stena Fastigheter mm. Mycket av denna mark har inte bebyggts ännu och
stör inte våra åkermarker. Ni får helt enkelt ta den förlustaffären! Det är inte
Malmöborna som inte kunde se längre än ett par år i framtiden, så varför ska vi nu
lida för lokalpolitikernas dåliga beslut!
3. Stäng Malmö!! Malmö är fullt! Det kan inte vara rimligt att hela världen måste bo i
just Malmö, när vi har ett så pass stort land! Vi har varken bostäder eller jobb till
dem (och heller ingen ekonomi till det för den delen.

36 (39)

Kapitel 4 - Sammanfattning av ändringar efter samrådet
Med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet samt vidare bearbetning
inom stadsbyggnadskontoret har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:
Plankarta



Planområdet har utöktas med ny kvartersmark med prickmark i norr och söder för
att möjliggöra avfallshantering utmed Stensjögatan och Delsjögatan



Byggnad 3 som tidigare anpassats till en skola är nu istället anpassad till en förskola
för 80 barn.



Byggnad 5 har uppdaterats för att anpassas för en förskola för 100 barn istället 80
barn som i samrådsförslaget.



Centrumverksamhet har lagts till för bottenplan i byggnad 1.



Byggnad 4 har kompletterats med 2 m prickmark i den södra gränsen.
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Möjligheten för transformatorstationer (E1) på mark utlagd för förskola har tagits
bort



Planbestämmelse om hårdgöringsgrad har uppdaterats till ”Minst 65 % av den
totala fastighetsarealen ska vara genomsläpplig.”



Planbestämmelse om grönytefaktor har omformulerats



Planbestämmelse om genomgående entréer har omformulerats



Ordet bullerskärm har bytts ut mot plank för prickmarken



Planbestämmelser för att säkerställa skydd mot skyfallsregn har lagts till



Planbestämmelse som kräver marklov vid åtgärder som försämrar markens
genomsläpplighet samt höjning av mark med 10 cm har lagts till



1 m förgårdsmark i form av prickmark har lagts till i planområdets norra kant



Reglering av skyfallsfördröjning har lagts till



Omfattningen av ytorna med markanvändning S har justerats



Planbestämmelser om nockhöjd har sänkts för byggnad 1 (lågdel), 2, 6 och 7



Planbestämmelser om sadeltak med vinkel 35 – 50 grader har lagts till för
byggnader 2, 3 och 6.



Planbestämmelse om 50 % växtbeklätt tak har lagts till för byggnad 7



En generell planbestämmelse lagts till om att ett varierat taklandskap ska uppnås för
planområdet som helhet

Planbeskrivning



Kap 3.2 avsnitt Buller har uppdaterats.



Kap 3.2 avsnitt Markföroreningar har uppdaterats.



Kap 3.2 avsnitt Dagvatten har uppdaterats.



Kap 3.2 avsnitt Skyfall har uppdaterats.



Kap 3.2 avsnitt Dagsljus har uppdaterats.



Kap 3.2 avsnitt Skuggbildning har uppdaterats.



Kap 3.4 avsnitt Konsekvenser för fastigheter har uppdaterats.



Kap 3.4 avsnitt Social konsekvensbeskrivning (SKB) har uppdaterats.



Kap 5.2 avsnitt Kulturmiljö och 3.2 avsnitt Kulturmiljö och arkeologi har
utvecklats



Kap 4.4 har uppdaterats i enlighet med Lantmäteriets yttrande.



Kap 2.8 i har uppdaterats rörande parkering och angöring till förskolan



Kap 4.2 avsnitt Avfall har uppdaterats.



Kap 2.9 avsnitt Vattenförsörjning och spillvatten har uppdaterats
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Kap 4.2 har kompletterats med information om att VA SYD behöver genomföra
kapacitetshöjande åtgärder i befintlig VA-anläggning.



Kap 5.2 avsnitt Dagvatten och Skyfall har uppdaterats



Kap 4.2 har kompletterats med information från Räddningstjänsten syd



Kap 3.2 avsnitt Trädinventering har uppdaterats.



Kap 4.3 avsnitt Exploateringsavtal har uppdaterats

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson

Susanna Zinkernagel

Enhetschef

Planhandläggare
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