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Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Ärende 21 Planprogram för Lorensborg och Bellevuegården
SBN-2018-769
I detta ärende behandlar vi Planprogram för Lorensborg och Bellevuegården.
Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
planprogrammet.
Moderaterna lämnar här ett särskilt yttrande för att belysa de ändringar vi vill göra i
planprogrammet för Lorensborg och Bellevuegården. Hittills har det varit en väldigt dålig,
eller snarare obefintliga dialog, som minoritetsstyret har i de viktiga planprogrammen som
innefattar för Malmös framtid. Därför är det glädjande att styret nu vill starta en dialog om
detta planprogram, därför väljer vi att lämna in ett särskilt yttrande istället för att reservera
oss mot samrådsförslaget. Och återkommer med våra konkreta yrkanden när
planprogrammet ska fastställas.
Vi har efterfrågat dialog och har nu lyckats få till stånd en sådan till hösten, det är viktigt för
Moderaterna att inte försvåra för företagande och jobb som ger skatteintäkter och välfärd.
I planprogrammet för Lorensborg och Bellevuegården vill vi säkerställa att planprogrammet
inte begränsar infrastrukturen för nytto- och privattrafik på en av Malmös viktigaste
stadshuvudgator.
Vi vill se en blandad bebyggelse med villor, radhus till flerbostadshus med olika
upplåtelseformer för att minska segregeringen i områdena. Vi motsätter oss en
ogenomtänkt förtätning för att möta det teoretiska och ogenomtänkta storstadspaketet
förutsättningar. Vi vill se att de stora trädalléerna behålls som Co2 upptag samt att de
boende inte begränsas i möjligheterna att ha möjlighet att kunna parkera privata fordon i
området. Fordon som ofta är nödvändiga för att få ihop livspussel och jobb.
Vi moderater anser inte att planen har tagit höjd för de boendes i områdena Lorensborg och
Bellevuegårdens möjligheter till parkering när 650 parkeringsplatser tas bort i gatuplan.
Moderaterna motsätter sig att planförslaget utelämnar förutsättningar för handel i
bottenvåningarna genom möjlighet parkeringar längs Loresborgsgatan.
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