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Förslag till Malmös tredje lagliga spray konst vägg

Initiativ, beskrivning
Detta är ett tredje försök till att få till en laglig spray konst vägg i oxie.
Yttrande från tekniska nämndens delegation som avslog förra (2015) kommer bemötas längst ner.
Utmed motorvägen mot oxie och Svedala ligger en gammal lada som under väldigt många år har varit
nermålad.
Mitt förslag går ut på att göra om den till en laglig plats för spraykonst, precis som phuset Anna och väggen vid
Folkets Park.
Ladan ligger en bit från bebyggelse, vilket gör att varken lukt eller eventuellt ljud kommer störa boende. Men
samtidigt ligger den väldigt smidigt till med bil från motorvägen och cykelbana hela vägen fram.
Oxie och omkringliggande kommuner (Svedala och dylikt) har ingen tillgång till någon plats att få måla och vara
kreativ på.
Att ta sig in till Malmö citys väggar är omständigt för de som bor i oxie och längre bort, oavsett om du är vuxen
med bil eller (ännu svårare) ung med enbart tillgång till cykel och buss.
Så, varför inte göra om en lada som alltid är nermålad och alltid kommer vara nermålade till en laglig vägg, då
alla försök till sanering är verkningslösa på grund av dess placering.
Varför inte skapa en plats med skiftande konst som kan beskådas av alla?
Behovet finns med stor sannolikhet.
Malmö tillgodoser mycket kultur och sportaktiviteter.
Graffiti och annan spray konst är mer än en inner-city företeelse och det borde också kunna tillgodoses.
Om man kan anlägga fotbollsplaner, lekplatser och dylikt i var och varannan stadsdel så borde fler "lagliga"
väggar också vara tillgängligt.
Framförallt när det redan finns en plats lämplig, med eventuella små justeringar.
Initiativet avslogs på grund av dessa anledningar förra gången (jag bemöter dem också) :
• "platsen är olämplig med hänsyn till att den inte är belägen på eller intill allmän platsmark."
- Detta är snarare en FÖRDEL då varken ljudet av burkar eller eventuella lukter kommer störa någon boende.
• "Mycket nära trafikerad vägg"
- Detta håller jag med om, vilket kan lösas med antingen stängsel eller "plank" (vilket även kan vara ytterligare en
vägg att måla på) som separerar mot motorvägen.
*" som kommunal fastighetsförvaltare ser fastighetskontoret en risk att det i allmänhet kan uppfattas som att det
generellt är tillåtet med spray konst på belägna jordbruksbyggnader."
- Det här vet jag inte ens hur jag ska bemöta då jag anser det vara ett otroligt konstigt uttalande.
Detta skulle, enligt delegationens tankemönster, innebära att samma sak gäller för de lagliga väggarna i city?
Att man uppfattar alla byggnader och väggar i city som lagliga?
I samband med yttrandet fick jag som svar att en portabel vägg (vilket jag anser är en märklig lösning) skulle
byggas.
Den har varken synts eller hörts någonting om sedan dess (2015).
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