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Till berörda av pågående planering enligt sändlista

KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUTSKICK
Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö
Välkommen till ett digitalt samrådsmöte den 23 april!
På grund av risk för smittspridning av coronaviruset måste vi tyvärr ställa in
Öppet hus på Gottorpsskolans fritidsgård den 23 april. Istället kommer vi
att genomföra ett digitalt samrådsmöte, där vi presenterar planförslaget för
området öster om Kalkbrottsgatan (Dp 5622). Under mötet den 23 april kl.
18-19, har du möjlighet att ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker
via en chatt. För att delta i mötet behöver du kunna koppla upp dig via
mobiltelefon, padda eller dator.
Så här går det till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmäl ditt deltagande med din mejladress på
www.malmo.se/bunkeflostrand
Vi skickar en länk till mötet via din mejl
Mötet sker digitalt med Teams
För att delta i mötet behöver du kunna koppla upp dig via mobiltelefon,
padda eller dator.
När det är dags för mötet den 23 april kl. 18-19 ansluter du genom
länken du fått
Under mötet har du möjlighet att ställa frågor via en chatt
Vi kommer börja med att presentera planförslaget och därefter besvara
frågorna som ställs i chatten
Maxantal som kan delta samtidigt är 200 personer
Planhandlingar i det rubricerade ärendet har tidigare skickats ut av
Stadsbyggnadskontoret.

V 170912

Vänliga hälsningar
Ivan Gallardo
Planhandläggare
Telefon 040 34 35 60 eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se
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Sändlista

Utöver nedanstående skickas handlingarna även till de som enligt
fastighetsförteckningen är berörda i ärendet (sakägare). Fastighetsförteckningen finns
att tillgå på stadsbyggnadskontoret.
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Trafikverket
Region Skåne (för Skånetrafiken, Hälsa och sjukvård)
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Servicenämnden
Förskolenämnden
Tillgänglighetsrådgivare, Malmö stad
Kommunekolog, Malmö stad
Kommunekolog, Malm stad
Kulturnämnden
Räddningstjänsten Syd
VA SYD
E.ON (Energidistribution, Gasol, Biofor)
E.ON (Värme)
Weum Gas AB
Skanova AB
Tele 2
ITS Bredband
PostNord
Hyresgästföreningen
LRF
SVEDAB
P-Malmö
Naturskyddsföreningen

skane@lansstyrelsen.se;
sbk.klm@malmo.se;
diariecenter.region@trafikverket.se;
region@skane.se;
registrera.tekniskanamnden@malmo.se;
miljo@malmo.se;
asf@malmo.se;
registrera.fritid@malmo.se;
registrera.sef.kansli@malmo.se;
registrera.fskf.stab@malmo.se;
johanna.hesselman@malmo.se;
jonna.nilsdotter19@malmo.se
maria.thyr@malmo.se
registrera.kf.kansli@malmo.se;
info@rsyd.se;
registrator@vasyd.se;
PBL@eon.se;
regionmalmoplaner.evs@eon.se;
planer@weum.se;
skanova-remisser-malmo@skanova.se;
infra_tele2@tele2.com;
bredband@malmo.se;
utdelningsforbattringar@postnord.com;
pernilla.berthelot@hyresgastforeningen.se;
lrf.malmo@gmail.com;
Fredrik.Liljeqvist@svedab.se;
info@pmalmo.se;
Malmo@naturskyddsforeningen.se

För kännedom
SBK Bygglovenheten
SBK Bygganmälanenheten
SBK Strategiavdelningen
SBK Strategiavdelningen
SBK Stadsmätningsavdelningen
SBK Boplats Syd
SBK Kommunikationsenheten
Magnolia Bostad
Stadstudio

tina.weberg@malmo.se
magnus.norlin@malmo.se;
johan.emanuelson@malmo.se;
kenneth.fryklander@malmo.se;
carina.aldosson@malmo.se;
karin.johansson@boplatssyd.se
sbk.info@malmo.se;
Gary.Seretis@magnoliabostad.se

Atelier 01
Johan Granehult, företräder Heidelberg Cement

contact@atelier01.se
johan.granehult@msa.se;

Utveckla Bunkeflostrand

alexander@stadstudio.se

kontakt@utvecklabunkeflostrand.se
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Strategi sändlista
kristinajordoe@hotmail.com;
karljohan.wigren@gmail.com;
carinacinajosefsson@gmail.com;
maria.lindblom@gmail.com;
hans.holmgren@telia.com;
dan.soder68@gmail.com;
ferikeng@gmail.com;
akif.coku@gmail.com;
eva.wranegard@ownit.nu;
mikaelokarlsson@hotmail.com;
ajonsson80@gmail.com;
leonrabenne@gmail.com;
tilde.l.olsson@gmail.com;
royce.wallenberg@gmail.com;
utbdencap@skola.malmo.se;
utbisasve8@skola.malmo.se;
isaekd8@gmail.com;
vikiii85@hotmail.com
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