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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka kyrkans befintliga lokaler genom att
öka byggrätten. Syftet är också att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad, samt att
möjliggöra för att en viktig social målpunkt kan finnas kvar på centralt läge. Processen att ta
fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag



Stadsbyggnadsidé
Stadsbyggnadsidén är att skapa en mer utåtriktad verksamhet som öppnar sig mot
gatan, och att stärka fotgängarzonen vid Kalkbrottsgatan. Idén är också att den
kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnaden ska bevaras, men samtidigt kunna
anpassas efter verksamhetens förändrade behov.



Stadsrum, gaturum, platser, stråk
Wesleykyrkan ligger centralt i Limhamn, i korsningen mellan två trafikerade gator.
Utmed Kalkbrottsgatan finns separat cykelväg och en bred trottoar. Planförslaget
ska bidra till att stärka platsen i korsningen framför kyrkan, genom en mer öppen
entré.



Kulturhistoriskt värdefull miljö
Planförslaget innebär att befintlig kyrkobyggnad skyddas genom rivningsförbud,
skydds- och varsamhetsbestämmelser. Planförslaget begränsar också utbyggnaden
så att denna ska anpassas efter befintlig miljö.

Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Fastigheten är idag bebyggd med en kyrkobyggnad och tillhörande församling. Intill
kyrkobyggnaden finns en förgård på ca 100 kvm som är obebyggd. Gällande detaljplan
anger affärs- och bostadsändamål och byggrätten är begränsad till befintlig byggnad.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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Illustration

Kalkb

rottsg
atan
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atan

Röd linje visar fastighetsgräns. Blå markering visar utökad byggrätt (tänkt tillbyggnad).
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att skapa förutsättningar för utåtriktade och sociala
verksamheter genom ett mer effektivt markutnyttjande på strategiskt läge i Limhamns
centrum. Stadsbyggnadsidén är också att ta stor hänsyn till de arkitektoniska värden som
den befintliga kyrkobyggnaden har, samtidigt som verksamheten kan anpassas efter sina
förändrade behov.
Fastigheten ligger utmed huvudgata, prioriterat huvudcykelnät och i område där
fotgängares framkomlighet ska beaktas. Förtätning på redan hårdgjord yta kan ge ytterligare
värden till gatan, platsen och stadsdelen.
2.2 Bebyggelse

Bild på befintlig byggnad, fotot taget från öster på Kalkbrottsgatan.
Användning och ändamål

För kyrkobyggnaden och den tillkommande byggrätten föreslås C – centrumverksamhet. I den
befintliga sidobyggnaden medges även B – bostäder, eftersom gällande detaljplan medger
bostäder samt att sidobyggnaden historiskt sett har använts för bostäder.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Exploateringsgraden blir hög, eftersom så gott som hela fastigheten bebyggs.
Exploateringsgraden begränsas genom egenenskapsgränser och egenskapsbestämmelser.
Nockhöjden för det område som är bebyggt idag begränsas till den höjd som
kyrkobyggnaden har idag, 11.5 m. För den tillkommande byggrätten medges högst 3 m
byggnadshöjd. Taklutningen får vara högst 5 grader. För den obebyggda byggrätten intill
kyrkans nordvästra hörn läggs samma nockhöjd på 11.5 m, byggrätten dras in något från
gatan jämfört med i underliggande detaljplan.
Utformning befintlig bebyggelse

Utformningen av den befintliga bebyggelsen styrs genom varsamhetsbestämmelser och
skyddsbestämmelser. Varsamhetsbestämmelser innebär att byggnaden får ändras, men att
ändringar ska ske så att vissa karaktärsgivande egenskaper bevaras. Skyddsbestämmelser
innebär att särskilda byggnadsdelar inte får bytas ut, utan ska behållas. Rivningsförbud
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reglerar att byggnaden inte får rivas. Samtliga skydds- och bevarandebestämmelser finns
beskrivna under rubriken 2.6 Plankartans bestämmelser.
Utformning av ny byggrätt

Utformningen av den nya byggrätten är reglerat i plankartan med bestämmelse som anger
att den nya byggnaden ska gestaltas med hänsyn till de karaktärsdrag som angivits i rubrik
2.6 Plankartans bestämmelser. Utbyggnaden ska utformas varsamt genom att:





underordna sig kyrkobyggnaden
ha karaktären av en veranda med mycket ljusinsläpp
hålla avstånd till befintliga fönster på kyrkobyggnadens södra fasad
taket görs platt och tunt

Skiss som visar hur den nya byggnaden kan förhålla sig till befintlig, tvärsektion mot söder. Ny byggnad i röd linje
med blå fyllning.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas
för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Trafik
Biltrafik

Planförslaget innebär inga förändringar för biltrafik. Planförslaget innehåller ingen mark för
allmänna- eller kvartersgator.
Cykelparkering

Idag används ibland förgården till cykelparkering, en yta som kommer att försvinna i och
med planförslaget. På fastighetens västra del, bakom byggnaderna i anslutning till
Linnégatan, finns plats för cykelparkering.
Angöring

Angöring till fastigheten görs på byggnadens baksida, från Linnégatan.
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Bild som visar kyrkan till höger, tagen från norr mot söder på Kalkbrottsgatan. På bilden syns utrymmet mellan
gångbanan och cykelbanan som idag används för cykelparkering.

2.4 Skydd mot störningar

Detaljplanen innehåller bestämmelse om skydd mot trafikbuller för den del av byggnaden
där bostäder får finnas. Det förekommer trafikbuller från Limhamnsvägen och Linnégatan.
Om det blir aktuellt att göra bostäder i sidobyggnaden kan dessa behöva anpassas så att
bullerriktvärden inte överskrids. Se redovisning av trafikbuller i avsnitt 3.2 Konsekvenser för
miljö och hälsa.
2.5 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för förändringar invändigt i tak och fasad (se skydds- och
varsamhetsbestämmelser under rubriken 2.6 Plankartans bestämmelser nedan). Startbesked för
nybyggnad får inte ges förrän markföroreningar är avhjälpta (se vidare rubrik 3.2
Konsekvenser för miljö och hälsa).
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2.6 Plankartans bestämmelser
Bestämm
else

Betydelse

Förklaring och motivering

C

Centrumverksamhet

Byggnaden får användas för olika typer av verksamheter som bör
finnas centralt, t. ex butik, café, kyrka, samlingslokal m.m.

B

Bostäder

Sidobyggnaden får även användas som bostad.

Högsta nockhöjd i meter

Höjden från marken upp till takets nock. På kyrkobyggnaden och
sidobyggnaden är höjden satt efter nuvarande höjd – 11.5 m.

Högsta byggnadshöjd i meter

På den nya byggrätten för tillbyggnaden är den reglerad till högst 3
m, dvs. ca ett våningsplan och därtill utrymme för ventilation m.m.

Största takvinkel

Takvinkeln får vara som mest 5 grader, takvinkeln i kombination
med bestämmelsen om högsta byggnadshöjd gör så att
tillbyggnadens volym inte hamnar för nära befintliga
gjutjärnsfönster, och att kyrkobyggnaden syns tydligt från söder.

……

Prickmark

På prickad mark får inte byggnad uppföras, men andra
anläggningar såsom parkeringsplatser, murar och staket får finnas.

+++

Korsmark

Marken får endast förses med komplementbyggnader, t. ex garage,
förråd och cykeltak.

m1

Skydd mot störningar,
trafikbuller

I sidobyggnaden, där bostäder tillåts, anger bestämmelsen att
gällande riktvärden för trafikbuller ska efterföljas – dvs. om 60
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids, ska bostäder
utformas så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en
tyst sida (55 dBA).

r

Byggnaderna inom
egenskapsgränsen får inte rivas

Rivningsförbud gäller för kyrkobyggnaden och sidobyggnaden.

a1

Ändrad lovplikt, varsamhet

Bygglov krävs för invändiga ändringar i tak och fasad, eftersom
dessa har bedömts vara bevarandevärda.

a2

Villkor för startbesked

Eftersom markföroreningar påträffats på gården som ska bebyggas,
anger bestämmelsen att markföroreningar ska vara avhjälpta innan
nybyggnation får påbörjas.

f1

Utformning

Bestämmelse för den nya byggrätten, att den ska gestaltas med
hänsyn till de karaktärsdrag som beskrivs i k-bestämmelserna
nedan.

k1

Ändring av kyrkobyggnaden
ska utföras varsamt

Följande karaktärsdrag och egenskaper är av betydelse för det
kulturhistoriska värdet:
 byggnadens volym,
 takform (sadeltak) belagt med rött lertegel,
 ljust putsade fasader med ursprunglig fasadkomposition (i
form av med den östra fasadens basilikamotiv och
spetsbågiga portomfattning, fasadernas indelning med
dekorativa strävpelare, listverk och tornförsedda
hörnpartier, fönstrens spetsbågiga och rundbågiga
omfattningar med dekorativ utsmyckning, blinderingar,
profilerad takfotsgesims mm),
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Taket med rött lertegel.




den utkragande sockeln, målad i grå kulör,
entrétrappa i konststen.

Utkragad sockel.

Fasaden mot norr.

k2

Entrétrappa i konststen.
Ändring av sidobyggnaden ska
utföras varsamt

Följande karaktärsdrag och egenskaper är av betydelse för det
kulturhistoriska värdet:
 ljust putsade fasader med profilerad takfotsgesims,
 befintlig ursprunglig fönstersättning mot öster (gäller inte
tillbyggnaden).

Bild från år 1914 på sidobyggnaden
i sin ursprungliga,
nationalromantiska utformning, där
ursprunglig fönstersättning syns (bild:
Malmö museers fotosamling).
k3

Ändringar av staketet mot
Kalkbrottsgatan ska göras
varsamt

Sidobyggnaden idag.
Följande karaktärsdrag och egenskaper är av betydelse för det
kulturhistoriska värdet:
 smidesstaket med grind och stolpar mot Kalkbrottsgatan.

Smidesstaket mot Kalkbrottsgatan.
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q1

Kyrkobyggnaden är
kulturhistoriskt värdefull och
får inte förvanskas

Följande egenskaper och detaljer ska bevaras:
 ursprungliga gjutjärnfönster,
 dekorativa takutsmyckningar i form av kors- och symboler
i plåt/gjutjärn,
 kyrksalen vad gäller rummets volym, ursprunglig läktare
med gradäng och bevarad bänkinredning samt ursprunglig
dekormålning i valvbåge.

Gjutjärnsfönster kyrkobyggnad.

Kyrksalen invändigt med läktare.

Dekorativa takutsmyckningar,
kyrkobyggnad.

Bevarad bänkinredning.
Ursprunglig dekormålning i
valvbåge.
q2

Sidobyggnaden är
kulturhistoriskt värdefull och
får inte förvanskas

Följande egenskaper och detaljer ska bevaras:
 ursprungliga gjutjärnfönster

Gjutjärnsfönster sidobyggnad.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motiveringen är att marken redan är ianspråktagen.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Ett av syftena med prövningen av detaljplanen har varit att stadsbilden ska påverkas så lite
som möjligt av den utökade exploateringsgraden och tillbyggnaden.
Stadsbilden har till viss del redan tidigare förändrats eftersom fastigheten byggts till på 70talet. Bedömningen är att stadsbilden genom den aktuella detaljplaneändringen kan
påverkas positivt. Planförslaget möjliggör en tydligare läsbarhet mellan gammalt och nytt,
där den äldre kyrkobyggnaden förhoppningsvis kommer att framträda ännu tydligare än
vad den gör idag.
Sol och dagsljus

Den tillkommande byggrätten påverkar tillgången till dagsljus i sidobyggnadens
bottenvåning. Tillbyggnaden kan därför behöva utformas med så mycket glas och fönster
som möjligt. Det finns också beskrivet att utbyggnaden ska ha karaktären av en veranda
med mycket ljusinsläpp, under rubriken 2.2 Bebyggelse – utformning ny byggrätt. Befintlig
bebyggelse på fastigheten ligger gynnsamt utifrån väderstreck och solförhållanden, den
höga kyrkobyggnaden ligger i fastighetens norra del och skuggar inte övrig bebyggelse.
Kulturmiljö och arkeologi

Planförslaget bidrar till att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att
detaljplanen innehåller skydds- och varsamhetsbestämmelser. Samtidigt påverkar
planförslaget bebyggelsen eftersom det medger en högre exploateringsgrad. Tillbyggnaden
kan få en positiv inverkan på bebyggelsen, eftersom den äldre bebyggelsen redan har
förvanskats genom om- och tillbyggnad på 1970-talet. Genom att sidobyggnaden till
exempel återställs till sitt ursprungliga utseende och den äldre tillbyggnaden ersätts, kan
tillbyggnaden bättre anpassas efter de kulturhistoriska värden som finns.
Naturmiljö

Genomförandet av detaljplanen får inga konsekvenser för naturmiljö.
Grönstruktur och park

Genomförandet av detaljplanen får inga konsekvenser för parkmark.
Risker och säkerhet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till luftkvalitet. Föroreningshalterna i
området är relativt låga och den föreslagna bebyggelsen genererar inte ett sådant tillskott i
antalet trafikrörelser att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas.
Vattenkvalitet

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Genomförandet av detaljplanen innebär ingen förändring för förutsättningen att uppnå mål
för miljökvalitetsnormer för vatten.
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Skyfall

Genomförandet av detaljplanen innebär inga förändringar vid skyfall.
Markföroreningar

Enligt en översiktlig historisk inventering och ytlig provtagning av jord inom planområdet,
har det påvisats markföroreningar. Föroreningarna har påträffats där ny byggrätt föreslås,
men innebär inte risk för människors hälsa och miljö. Det rör sig om PAH H som ligger
något över riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Planförslaget medger
centrumverksamhet på denna yta, centrumverksamhet definieras som mindre känslig
markanvändning.
Föroreningarna är vanligt förekommande fyllnadsmassor i stadsmiljö. Den måttligt
förorenade fyllningen kommer att schaktas ur och föras bort i samband med byggnation.
En planbestämmelse (a2) om att markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked kan
ges har lagts till i plankartan
Trafikbuller

Planområdet är utsatt för trafikbuller från Kalkbrottsgatan och Linnégatan, bullernivån
uppgår till 55-65 dBA inom fastigheten. För kyrkobyggnaden som endast medges
användningen Centrumverksamhet, finns inga rekommendationer om högsta bullernivåer.
Om bostäder blir aktuellt i sidobyggnaden kan anpassning behövas, så att dessa klarar
gällande riktvärden för bullernivåer. Riktlinjer för högsta trafikbullernivåer för
bostadsbebyggelse är högst 60 dBA vid fasad. Om 60 dBA överskrids, anger riktlinjerna att
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en tyst sida, en sida där fasaden har
en ekvivalent ljudnivå om högst 55 dBA. Lägenheterna kan även göras mindre än 35 kvm,
eftersom det för smålägenheter gäller särskilda riktlinjer, upp till 65 dBA vid fasad.
Bedömningen är att tyst sida kan uppnås i sidobyggnaden mot väster, eftersom byggnaden
skärmas av mot Linnégatan av kyrkobyggnaden. Bostäder medges redan i gällande
detaljplan och byggnaden är befintlig.

Karta som visar bullernivåer på fastigheten (Malmö stad 2019).
Röd linje: fastighetens avgränsning. Blå linje: område av byggrätten där bostäder medges.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär inga konsekvenser för trafiken till och från fastigheten.
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3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av detaljplanen kräver inget exploateringsavtal.
Skyddsbestämmelser och rivningsförbud

Det kan uppstå merkostnader för fastighetsägaren eftersom detaljplanen innehåller
bestämmelser om skydd av kulturvärden. Fastighetsägaren kan inkomma med eventuella
ersättningsanspråk under planprocessen. Rätten till ersättning avgörs utifrån hur
marknadsvärdet på berörd del av fastigheten påverkas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Strutsen 4
Ändrad användning från affärs- och bostadsändamål till centrumverksamhet och
bostadsändamål.
3.5 Samhällskonsekvenser
Sociala konsekvenser

Planförslaget bidrar till positiva konsekvenser eftersom kyrkans lokaler för social
verksamhet utökas. En viktig social målpunkt kan finnas kvar på centralt läge.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom ett tillgängligt gångoch cykelvägnät. Bebyggelse inom området kan skapa förutsättningar för barn att mötas,
ifall lokaler för detta ändamål byggs ut.
Tillgänglighet

En förutsättning för att utbyggnaden ska kunna genomföras är att tillgängligheten löses.
Eftersom det ska bli en publik lokal krävs 1,5 m vändmått genomgående inne i lokalen, och
en tillgänglig entré in till lokalen. Idag är entrén inte tillgänglig eftersom rampen upp är för
brant.
Olika lösningar har studerats i planarbetet, och den lösning som förespråkas är att en ny
ramp placeras på ytan mellan befintligt staket och ny byggrätt (minst 1,3 m bredd krävs för
rampen), utmed fastighetsgränsen. Vilplan placeras framför entrén som vänds mot söder.
Detaljerade lösningar ska kunna visas i bygglovsskedet. Om inte tillgängligheten kan lösas
inom det utrymme som är beräknat i plankartan, kan en del av byggrätten behöva användas
för tillgänglighetslösning.
Jämställdhet

Ett genomförande av detaljplanen påverkar inte förutsättningarna för män och kvinnors
lika möjligheter.
Kommersiell service

Planförslaget bidrar till att öka det kommersiella utbudet i Limhamn, genom att kyrkan får
möjlighet till en större lokal för sin sociala verksamhet i form av café och samlingslokal.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
4.2 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal behövs inte.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören. Om det till följd av detaljplanen blir aktuellt att utföra åtgärder på
ledningarna ska E.On kontaktas i god tid och exploatören ska stå för samtliga kostnader.
Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av
fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Planområdet består av en fastighet, Strutsen 4. Inga ändringar avseende fastighetsbildning
förväntas ske.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

På senare tid har kyrkans fokus förflyttats från gudstjänster som bedrivs i kyrksalen, till att
handla mer om social verksamhet som bedrivs i församlingslokalen. Wesleykyrkan har idag
flera aktiviteter såsom språk-café, kyrkkaffe samt barn- och ungdomsaktiviteter, som
behöver större utrymme då efterfrågan är stor.
Samtidigt är det viktigt för kyrkan att finnas på en plats som många människor har tillgång
till, dvs. centralt. Wesleykyrkans fastighet är begränsad i storlek och det finns bara en möjlig
plats för utbyggnad av lokalen, på förgården.
Planläggningen syftar till att ge möjlighet för verksamheten att anpassa sig efter sina nya
behov, men samtidigt värna om de kulturhistoriska värden som platsen har.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från Malmö museer deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet består av fastigheten Strutsen 4 som är 545 kvm stor och ägs av
Equmeniakyrkan på Limhamn. Nästan hela fastigheten är bebyggd innehållande
kyrkobyggnad och en senare tillbyggnad med församlingslokal, kök, kontor och före detta
bostäder.
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Ortofoto med planområdet markerat i rött.
Platsens historik

Kyrkan har funnits på fastigheten sedan år 1895.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger centralt i Limhamn, i en korsning som många passerar med såväl bil,
som gåendes och med cykel. Längre västerut utmed Linnégatan finns Limhamns torg där
det ofta anordnas marknader och aktiviteter. Österut på Linnégatan finns ett kommersiellt
stråk med flera utåtriktade verksamheter – butiker, restauranger, busshållplats, apotek m.m.
Linnégatan är ett levande stråk, där det är relativt enkelt att angöra med bil vilket också
leder till att gatan upplevs som trafikerad.
Bebyggelse

Planområdet är idag bebyggt innehållande en äldre kyrkobyggnad (se vidare under
Kulturmiljö) med kyrksal, samt en sidobyggnad med tillhörande funktioner såsom kök,
samlingslokaler, kontor, toaletter och hall.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Grunden till den första kyrkobyggnaden på platsen uppfördes i form av ett kapell,
Salemkapellet, år 1895. Byggnaden uppfördes med utseende som liknade ett vanligt
hyreshus, men med en speciell fasad åt öster som präglades av kyrkobyggnad.
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Bild av Salemkapellet ca år 1895 (Foto: Equmeniakyrkan).
År 1913 ritades ett nytt förslag till kyrka, då församlingen hade vuxit och lokalerna var
trånga. Ritningarna innefattade en ombyggnad av befintlig kyrka samt en tillbyggnad i form
av sidobyggnad med församlingslokal, pastorsexpedition och vaktmästarbostad. Förslaget
ritades av arkitekt Paul Jeppsson.

Bild av kyrkan efter om- och tillbyggnad år 1913 (Foto: Malmö museer).
Det som bevarades efter ombyggnaden var i princip hela stommen och ytterväggarna.
Kyrkan döptes senare om till Wesleykyrkan, efter kyrkorörelsen metodismens grundare
John Wesley (idag har metodistkyrkan gått samman med Baptisterna och Missionskyrkan
till Equmeniakyrkan).
På innergården mellan kyrkan och den tillkomna sidobyggnaden anlades en enklare
trädgård för rekreation, som användes av pastorn och vaktmästaren med familjer.
Kyrkan har exteriört bevarat sin ursprungliga karaktär, även om fasaduttrycket förenklats
något genom åren och fasaden mot söder tillbyggts med en entré på 1970-talet. På äldre
fotografier kan man urskilja att kyrkan ursprungligen var spritputsad med accentuerande
slätputsade partier, bl.a. fanns en numera försvunnen slätputsad rundbågefris längs takfoten
på den östra gaveln och gavelpartiet mot norr. Likaså har strävpelarnas övre del, utformade
som pilastrar, ursprungligen varit försedda med blinderingar.
Solbänkarna och horisontella listverk är idag avtäckta med svart plåt men har ursprungligen
inte varit plåtavtäckta. Solbänkarna har troligtvis varit utförda i kalksten eller betong. Ett
fönsterparti i den norra fasaden har satts igen och entrédörrarna till huvudentrén byttes ut
år 2010. Fasaderna var tidigare något mörkare, troligtvis avfärgade i en ljusgrå alternativt
bruten vit kulör. År 1970 tillbyggdes en entré längs kyrkans södra fasad, som döljer kyrkans
första våning, samt kapprum och toaletter längs den f.d. pastorbostadens östra fasad. Den
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senaste utvändiga renoveringen av kyrkan genomfördes år 2015 då kyrkan putsades om och
målades.
Sidobyggnad
De största förändringarna av exteriören har skett på sidobyggnaden, där alla fönster har
bytts ut, troligen under 1950- eller 1970-tal. Småspröjsade fönster har ersatts med påhängda
enluftsfönster. Entrébyggnaden från 1970 är sammanbyggd med det tidigare burspråket
och täcker huvuddelen av bottenvåningen mot öster. Det tidigare balustradförsedda räcket
till terrassen har täckts in med plåt. Takkupan på det östra takfallet har byggts om.
Förgård
Förgården hade från början utrymmen för gräsyta, grusgång och uteplats, vilket succesivt
förändratats. På 1970-talet när man byggde entrébyggnaden belade man hela gården med
betongplattor och den sammanlagda gårdsytan minskades. Flaggstången och det befintliga
smidesträcket bevarades.
Kollektivtrafik

Området är välförsörjt med kollektivtrafik. Det är drygt 100 m till närmsta busshållplats,
antingen Limhamns torg där buss nr 34 mot Stadion/Södervärn går, eller Limhamns
centrum där buss nr 33 till Hyllie, och nr 4 till Malmö Centrum går.
Gång-, cykel- och biltrafik

Utmed Kalkbrottsgatan finns separat trottoar och cykelväg. Utmed Linnégatan finns
separat trottoar.
Bilparkering

Biluppställningsplats finns inom fastigheten, på byggnadens baksida, för ca 3 bilar. Det
finns möjlighet för besökare att parkera utmed Linnégatan.
Vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten

Befintliga ledningar finns i Linnégatan och Kalkbrottsgatan.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Skyfallshantering

Enligt Malmö stads skyfallskartering (2019) förekommer inga stora mängder vatten inom
fastigheten vid skyfall.
Avfallshantering

Avfallshantering sker på byggnadens baksida, i norra delen av fastigheten.
Teknisk försörjning

Befintliga ledningar för el, tele och gas finns.
Kommunal och kommersiell service

I närheten av planområdet finns ett stort utbud av kommersiell service, såsom caféer,
restauranger, butiker och mataffärer.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen. Bedömningen har gjorts att
planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset, eftersom marken redan är i
ianspråktagen.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad stadsbebyggelse, med en
lägre täthetsgrad. Området är utpekat som centrumområde. Kalkbrottsgatan anges som
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huvudgata samt nytt prioriterat huvudcykelnät, och i området ska fotgängarnas
framkomlighet särskilt beaktas.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

I gällande detaljplan är användningen för huvudbyggnaden angivet som Affärs- och
bostadsändamål, högst 11.2 m byggnadshöjd i tre plan. Sidobyggnaden har användningen
Bostadsändamål, högst två våningar och 8 m byggnadshöjd.
Gällande detaljplan upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument



Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005

Utredningar till grund för planförslaget




Antikvarisk förundersökning, Restaurera 2019
Översiktlig historisk inventering samt ytlig provtagning av jord, Tyréns 2021

Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau
Enhetschef

Annie Altengård
Planhandläggare
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