Nämndinitiativ för att anlägga en badplats vid kalkbrottet i Klagshamn
Utbyggnaden av Malmö märks inte minst i Klagshamn där nya bostäder och invånare har tillkommit i rask takt de senaste
åren. Bara sedan 2016 har den lokala befolkningen vuxit med tolv procent.
Orten kommer att växa ytterligare. I samband med att storstadsavtalet med staten slöts år 2017 förband sig Malmö stad att
drygt 2300 bostäder ska byggas i Klagshamn fram till år 2035.
En ort i tillväxt ställer också krav på mer service. De flesta har fler behov än att bara bo. De senaste åren har därför sett
välkomna tillskott i Klagshamn med bland annat en ny förskola, lekplats, ridanläggning, utegym, ombyggnad av Folkets
hus och år 2019 blev Klagshamnsudden ett naturreservat. Inom kort blir stadsbuss 6 eldriven med ökad komfort och tyst
framfart, dessutom med planerad direktlinje till Hyllie i rusningstid.
Det händer således mycket. Nyligen tog våra båda partier initiativ till att utreda möjligheten att etablera ett centrum i
Klagshamn. I samma syfte – för att göra Klagshamn till en trivsam plats även framöver – vill vi att en badplats etableras
vid det tidigare kalkbrottet.
Bakgrunden är att det hopptorn som privatpersoner byggt vid kalkbrottet saknar bygglov och står på Malmö stads mark.
Inte minst på grund av olycksrisken måste tornet rivas. Därutöver bryter det även mot länstyrelsens skötselföreskrifter för
naturreservatet. Vi är väl medvetna om att tornet skänker mycket glädje och används flitigt under sommarperioden. Den
möjligheten till glädje ska fortsätta samtidigt som Malmö stad tar ansvar för att badandet kan ske på ett säkert sätt.
Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna och Liberalerna att:
-

Fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att, i dialog med Klagshamnsbor, ta fram förslag på ny badplats, med
hopptorn, vid det tidigare kalkbrottet och redovisa det för tekniska nämnden.

-

Det nya hopptornet ska vara på plats under 2021.

