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Uppställning av container i Strandparken, intill Strandsjön Limhamn
TN-2020-1697
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från Polisen gällande tillstånd att uppföra en
container på gräsyta intill Strandsjön i Strandparken Limhamn, detta från och med 2020-04-15
till och med 2023-08-31. Syftet med containern är förvaring av utrustning till kabelsport
”wakeboard” tillhörande Skånes Kabelsportförening.
Fastighet- och gatukontorets bedömning är att upplåtelsen bör tillstyrkas.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att tillstyrka upplåtelse av container intill Strandsjön i Strandparken Limhamn, förutsatt att
bygglov beviljas för uppförande av fritidsanläggning.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 200609 Uppställning av container i Strandparken intill Strandsjön,
Limhamn
Remiss från Polismyndigheten angående wakeboardanläggning, Strandbassängen,
Strandparken, A190.911/2020
Underlag för bygglovsansökan

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-06-09
Ärendet

Fastighet- och gatukontorets bedömning är att placering av container i Strandparken på allmän
platsmark intill Strandsjön i Limhamn i enlighet med ansökan (se bilagor) är lämplig.
Uppförandet av container möjliggör etablering av fritidsanläggning för kabelsport ”wakeboard” i
Strandsjön. Området kring Strandsjön inrymmer aktiviteter och verksamheter för vattensport
sedan tidigare, verksamheterna bland andra Malmö Seglarsällskap och arrendatorn, Limhamns
Småbåtshamn AB, ställer sig positiva till etablering av fritidsanläggning för kabelsport i
Strandsjön.
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2020-05-27

Fastighets- och gatukontoret ser positivt på att verksamheter vill etablera sig längs stranden som
ett led i arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Genom uppförandet av

2 (2)
container på allmän platsmark möjliggörs etablering av fritidsanläggning inom området
arrenderat till Limhamns Småbåtshamn AB. Anläggning med torn, placering a och b enligt
bilagd ansökan, är lokaliserade inom arrendestället för Limhamns Småbåtshamn AB, vilket
godkänts av kommunen genom markavtalsenheten.
Fastighets- och gatukontoret ställer sig positiva till samutnyttjande av ytor, enigheten kring
nyttjandet av Strandsjön mellan verksamheter för flera aktiviteter och vattensporter föregår som
ett gott exempel gällande möjligheter kring effektivt samnyttjande av stadens resurser.
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