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Till berörda av pågående planering

FÖLJEBREV TILL SAMRÅDSHANDLINGAR
Detaljplan fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö
Lämna synpunkter på förslaget

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan i Johanneslust.
Du som berörs av planerna har möjlighet att lämna eventuella synpunkter under
samrådstiden 21 april – 2 juni. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och
postadress, till e-postadress: stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress:
Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
Planförslaget finns tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner
Vi vill be dig som fastighetsägare och bostadsrättsförening inom berörda fastigheter, att
informera dina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt
enligt ovanstående.
Planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning samt fastighetsförteckning.
Planförslaget gör det möjligt att utveckla området för:


blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och parkeringshus i 2–5
våningar,



allmänna gator för angöring,



allmän park för fördröjning av dagvatten och lek,



bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom kvarteret.

Planförslaget bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan, och antas därför
inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.
Vänsterpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.
Reservationen bifogas.
Planprocessen

När samrådstiden är slut kommer vi att sammanställa och besvara alla synpunkter i en
samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget vidare. När detta är klart ställs förslaget ut igen för granskning, tillsammans med samrådsredogörelsen.

V 20200316

Under granskningstiden kommer du återigen ha möjlighet att ta del av förslaget och
lämna synpunkter.
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Samrådsmöte

På grund av rådande omständigheter kommer det inte hållas något fysiskt samrådsmöte.
Istället kommer utökad information finnas tillgänglig på malmo.se, där bland annat
vanliga frågor och svar kommer att publiceras. Skicka in dina frågor till:
stadsbyggnadskontoret@malmo.se, så besvarar vi dem löpande.
Om du vill ringa och prata med ansvariga tjänstemän ifrån berörda förvaltningar, ges
möjlighet till detta onsdag 13 maj kl 17-19. Du når oss då på telefonnummer: 04034 35 68.

Stadsbyggnadsnämnden
Upplysningar lämnas av:
Anna Livia Helander
Planhandläggare
telefon: 040-34 35 68 eller epost: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Planillustration över detaljplaneförslaget.
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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
Region Skåne (för Skånetrafiken, Hälsa och sjukvård)
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tillgänglighetsrådgivare, Malmö stad
Kommunekolog, Malmö stad
Kommunekolog, Malmö 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
Sturups flygplats
Luftfartsverket
Segeå Vattendragsförbund och Vattenråd
P-Malmö
Naturskyddsföreningen

skane@lansstyrelsen.se;
sbk.klm@malmo.se;
region@skane.se;
registrera.tekniskanamnden@malmo.se;
miljo@malmo.se;
asf@malmo.se;
registrera.fritid@malmo.se;
registrera.sef.kansli@malmo.se;
gyvux@malmo.se;
grundskola@malmo.se;
registrera.fskf.stab@malmo.se;
registrera.hvo.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
remisser@swedavia.se;
lfvcentralregistratur@lfv.se;
christel.stromsholm@svedala.se;
info@pmalmo.se
malmo@naturskyddsforeningen.se

För kännedom
SBK Bygglovenheten
SBK Bygganmälanenheten
SBK Strategiavdelningen
SBK Strategiavdelningen
SBK Stadsmätningsavdelningen
SBK Boplats Syd
SBK Kommunikationsenheten
Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening
MKB Fastighet AB
Lifra

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;
styrelsen@hjemalmo.se
anne.rosell@mkbfastighet.se
anders.fransson@lifra.se
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