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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Planprogram för Holma och Kroksbäck i Hyllie i Malmö
Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda
nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt
intresse av förslaget. Förslaget har hållits tillgängligt på www.malmo.se samt i
stadshusets foajé och på Folkets hus i Holma.
Under samrådstiden fanns tjänstemän från Malmö stad ute på plats i planområdet vid
två tillfällen för att informera, svara på frågor och ta emot synpunkter på
planprogrammet. Det första tillfället var i Kroksbäck lördagen den 17 oktober, det
andra var i Holma tisdagen den 20 oktober 2015.
Förutom ovanstående träffar ordnades också två extra informationsmöten, på initiativ
från föreningar och boende. Det första mötet hölls den 11 november 2015 på
Stadionmässan och arrangerades av Riksbyggen Brf Malmöhus nr 24 för
bostadsrättsföreningens medlemmar. Det andra mötet arrangerades av boende inom
södra delen av Kroksbäck, MKB, i Hyresgästföreningens lokal på Hyllievångsvägen
den 17 november 2015.
Följande sammanställning redovisar samråds- och remissynpunkter. Yttrandena är
indelade i nedanstående kapitel:
1. Myndigheter
2. Kommunala och regionala organ
3. Ledningsägare
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4. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, boende och övriga
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4.1

Boende väster om Lorensborgsgatan

4.2

Boende öster om Pildammsvägen

4.3

Boende inom Kroksbäck

4.4

Boende inom Holma

4.5

Övriga

Samtliga yttranden är redovisade i sin helhet. Dock har personnamn som förekommer
i insända yttranden, med hänvisning till att samrådsredogörelsen publiceras på
Internet via Malmö stads hemsida, ersatts med [NN] eller liknande, alternativt helt
utelämnats […] där innebörden i aktuell mening i yttrandet ändå framgår på ett tydligt
sätt. Samtliga inkomna yttranden finns dock i sin helhet att läsa hos Stadsbyggnadskontoret.
Vanligt förekommande synpunkter från fastighetsägare/bostadsrättsföreningar och
hyresgäster har Stadsbyggnadskontoret, utöver ovanstående redogörelse, sammanfattat och besvarat ämnesvis i inledningen av kapitel 4. Övriga kommentarer till
inkomna yttranden redovisas i kursiv stil efter respektive yttrande. Stadsbyggnadskontoret kommenterar de synpunkter som är av relevans för planprogrammets förslag
och process.
En sammanfattning av de revideringar som utförts i planprogrammet efter samrådet
finns redovisad sist i samrådsredogörelsen.

1. MYNDIGHETER
1.1

Länsstyrelsen framför i skrivelse 2015-11-27:

Länsstyrelsen ser mycket positivt på en förtätning och utveckling av bostadsområdena
i Holma och Kroksbäck med sitt goda kollektivtrafikläge och stor potential för ökad
kvalitet vad gäller både den fysiska och sociala miljön. Länsstyrelsen konstaterar
inledningsvis att den nordvästra delen av Kroksbäcksparken föreslås för
bostadsbebyggelse där översiktsplanen pekar ut parkmark. I kommande detaljplan för
aktuellt område måste avvikelsen beskrivas tillsammans med skälen och
konsekvenserna av avvikelsen.
Av planhandlingarna framgår att det finns en översvämningsproblematik inom delar
av programområdet som uppstår vid bl.a. stora skyfall. Frågan är kopplad till bl.a.
geografiska förutsättningar. Länsstyrelsen bekräftar behovet av fortsatt utredning och
förutsätter att frågan hanteras i samband med kommande planläggning och att
behovet av åtgärder då säkerställs.
Av handlingarna framgår att det inom planområdet finns ett dikningsföretag som
enligt VA Syd bedöms obehövligt. Länsstyrelsen vill påminna om att om
dikningsföretag bedöms ha spelats ut sin roll så ska det upphävas eller rivas ut. Hur
frågan om dikningsföretaget kommer att hanteras bör framgå av kommande
planhandlingar.
Av handlingarna framgår även att det inom delar av planområdet kan finnas
markföroreningar. Länsstyrelsen förutsätter att föroreningssituationen utreds i
samband med planläggning som berör dessa områden. Behov av åtgärder för att göra
marken lämplig ska säkerställas med planbestämmelse.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Kroksbäcksparken är utpekad som parkmark i
översiktsplanen. Planprogrammets förslag om ny bebyggelse i parkens västra delar innebär i
praktiken enbart en omfördelning av bebyggda ytor, eftersom Kroksbäcksskolan enligt
planprogramsförslaget kommer uppta en mindre yta på mark den dag den byggs om än vad dagens
skolområde gör. De ytor som framöver inte kommer användas för skolans verksamhet kan
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omvandlas till parkmark. Planprogrammet innebär därmed totalt att ingen ytterligare parkmark tas
i anspråk i de västra delarna jämfört med dagsläget. Frågan kommer dock att bevakas vid
kommande detaljplaneläggning inom området. I parkens nordöstra hörn tas mindre del av parkmark
i anspråk för uppförande av förskola. Skälen för ianspråktagandet är det stora behovet av fler
förskoleplatser i Malmö och lokalt i Holma och Kroksbäck. Resonemang kring ianspråktagande av
parkmark för ny bebyggelse har utvecklats i planprogrammets konsekvensbeskrivning.
Under samrådet har en fördjupad dagvattenutredning för området kring Hyllievångsvägen tagits
fram. Programhandlingen har uppdaterats i enlighet med dagvattenutredningen. Malmö stad arbetar
också parallellt med en skyfallsplan för hela staden, vilken kommer att ge ytterligare stöd avseende
möjliga åtgärder i detaljplaneskedet. Planprogrammet har uppdaterats avseende information om
arbetet med skyfallsplanen.
Utredning av markföroreningar och dikningsföretags upphävande utreds i kommande
detaljplanearbete.

1.2

Lantmäterimyndigheten Malmö stad framför i skrivelse 2015-11-24:

Programområdet berör endast kommunens bostadsbolag MKB och ett par
bostadsrättsföreningar vilket kan underlätta ett genomförande av kommande planer.
Det är likväl viktigt att utgå från en noggrann beskrivning hur området skall fungera,
hur olika aktiviteter skall samordnas, hur ansvaret för diverse funktioner skall fördelas
och hur detta skall följas upp med olika dokument som reglerar rättigheter och
skyldigheter.
Med anläggningslagen kan man inrätta gemensamhetsanläggningar för diverse
fastighetsanknutna funktioner där företrädare för fastigheterna hanterar
anläggningarna genom en så kallad samfällighetsförening. Vanliga ändamål för dessa
gemensamhetsanläggningar är grönytor, parkering osv inom kvartersmark, men man
skulle också kunna tänka sig att samverka kring mer okonventionella ändamål. Är
fastigheterna stora som i detta område kan man kanske klara projekten inom varje
fastighet/bostadsrättsförening och då behövs kanske ingen fastighetsöverskridande
samverkan.
Lantmäterimyndigheten ser fram emot områdets fortsatta detaljplanering och hoppas
då kunna bidra med mer konkreta genomförandesynpunkter på de förslag som
kommer fram.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Lösningar genom samnyttjande och gemensamma ytor är en del
av planprogrammets grundprinciper. Möjlighet till genomförande av dessa funktioner utreds vidare i
kommande detaljplanearbete.
1.3

Trafikverket framför i skrivelse 2015-11-27:

Trafikverket ser positivt på att en förtätning av området samt att bygga en stad med
tydlig prioritering för gång -, cykel och kollektivtrafik. Planprogrammet berör inga
statliga vägar. Citytunnelbanan ligger inom planområdet. Citytunnelbanan är utpekad
som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är
av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Delar av den föreslagna
bebyggelsen planeras ovanför Citytunnelbanan och Trafikverket förutsätter att det i
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den fortsatta planeringsprocessen säkerställs att ingen påverkan av tunnelns
konstruktion och drift sker. Trafikverket har i övrigt inga synpunkter.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planprogrammet redogör, under kapitel 7.5 (Tekniska
förutsättningar), för Citytunnelns sträckning genom området samt vilka regler som gäller för
kommande byggnation inom området för Citytunnelns servitut. De nya byggnader som föreslås i
planprogrammet har, avseende antal våningar, anpassats till de förutsättningar som gäller för
byggnation ovanpå det område där Citytunneln löper. I kommande detaljplanearbete inom området
kommer frågan att bevakas.

2. KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN
2.1

Region Skåne framför i skrivelse 2015-12-01:

Region Skåne vill inledningsvis framhålla att planprogrammet är ambitiöst och väl
genomarbetat med höga utvecklingsvisioner kombinerat med ett starkt socialt
hållbarhetsfokus. Region Skåne har med intresse följt Malmö stads arbete med social
hållbarhet och ser fram emot att ta del av de kommande detaljplanerna och
utvecklingen av Holma och Kroksbäck. Inom arbetet med strukturbild för Skåne har
Region Skåne nyligen påbörjat ett arbete med att ta fram ett Tema PM med fokus på
social hållbarhet kopplat till fysisk planering. Planprogrammet för Holma och
Kroksbäck kommer att vara ett viktigt inspel i detta arbete. Särskilt intressant är att
planprogrammet tar ett helhetsperspektiv på området och gör tydliga kopplingar
mellan utvecklingen av den fysiska miljön och strukturen samt utvecklingen av
området. Eftersom planprogrammet är så väl genomarbetat kommer det att utgöra ett
bra underlag för det fortsatta arbetet. Planprogrammet stämmer väl överens med
strategier för Det flerkärniga Skåne där ett av strategiområdena handlar om att skapa
socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet. Detta
strategiområde handlar till stor del om att planering ska ske utifrån människan och
hennes aktiviteter och behov.
Infrastruktur: Region Skåne ser positivt på att infrastrukturen i området enligt
programmet främst ska prioriteras för cykel, gång och kollektivtrafik och strukturen
ska bidra till att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken och minska för bilen. För att
uppnå en effektiv användning av trafikytor krävs framför allt en fysisk struktur som
stödjer och prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planprogrammet stämmer i
dessa delar väl överens med Region Skånes pågående arbete med förslag till
Transportstrategi 2050. Detta förslag kommer att gå på remiss i början av nästa år.
Mobility management: Region Skåne vill gärna understryka det positiva i att Malmö avser
att arbeta strategiskt med mobility management både i skolor samt med besökare och
boende. För att nå färdmedelsmålet för området om 30 % andel bilar 2030, kommer
inte bara förändringar i den fysiska strukturen att krävas utan också att mobility
management används som verktyg. Den nationella resvaneundersökningen visar att
andelen cykel minskar och att det är främst är yngre människor som inte väljer cykeln
som färdmedel. Region Skåne ser positivt på att Malmö stad poängterar att cykeln ska
vara områdets varumärke och skolorna i området ska arbeta aktivt med eleverna där.
Kollektivtrafik: Programmet innehåller relativt stora förändringar för två starka
stadsbusslinjer/stråk i Malmö. Region Skåne ser att förslaget ger både för- och
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nackdelar för tillgängligheten. Den föreslagna förtätningen kommer eventuellt att
medföra justerade körvägar för kollektivtrafiken. I programmet poängteras att
kollektivtrafiken ska få bra förutsättningar längs huvudgatorna med mittförlagda
busskörfält/spår. Inför det fortsatta detaljplanearbetet vill Region Skåne påminna om
att det är viktigt hur korsningspunktema kommer att utformas, där det inte är
önskvärt med rondeller eller skarpa kurvor. De två kollektivtrafikstråken bör istället
ges spårvägsförberedande förutsättningar, särskilt när det gäller radier och
framkomlighet i korsningar. Region Skåne vill också särskilt understryka att det är
positivt att planen pekar på kollektivtrafikens strukturbildande och trygghetsskapande
roll. Det är kollektivtrafikaspekter som sällan lyfts som viktiga.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Synpunkterna om korsningspunkter för kollektivtrafik noteras
och studeras vidare vid kommande detaljplaneläggning.
2.2

Tekniska nämnden framför i skrivelse 2016-02-02:

Sammanfattning: Tekniska nämnden ställer sig principiellt bakom planprogrammets
intentioner med en förtätning av Holma och Kroksbäck med tyngdpunkt på bostäder.
Fokus för tekniska nämnden har varit och är Holma, där det finns ett konkret
exploateringsprojekt i den östra delen, projekt Holmastan, med två inblandade
intressenter. Det innebär att det finns potential att utveckla området inom de
närmaste åren. För Kroksbäck får planförslaget mer ses som en vision, där kunskapen
om innebörden inte är tillräcklig för att kunna lämna konkreta synpunkter i dagsläget.
Den stora frågan i planprogrammet gäller en eventuell flytt av Pildammsvägen. Med
den kunskap och de förutsättningar som finns idag förordar tekniska nämnden
scenario 1, d.v.s. att Pildammsvägen byggs om till stadshuvudgata i befintligt läge.
Detta gynnar också ett genomförande av projektet Holmastan, både tidsmässigt och
ekonomiskt samt ur risksynpunkt. En annan viktig fråga är hur mycket byggnation
som kan tillåtas i Kroksbäcksparken och hur den ska utformas, liksom vilka
konsekvenser en eventuell byggnation längs Hyllievångsvägen kan få ur
översvämningssynpunkt. Detta måste utredas vidare innan tekniska nämnden kan ta
ställning. Som framgår av kapitel 5 konsekvensbedömningar så kan inte projektet
genomföras ur ett ekonomiskt perspektiv utan att exploateringsgraden ökas. Ett
arbete avseende exploateringsgraden pågår gemensamt mellan fastighetskontoret och
stadsbyggnadskontoret vad avser Holma. Avseende exploateringen i Kroksbäck
kommer inte tekniska nämnden att genomföra någon detaljerad exploateringsstudie i
nuläget.
Allmänt: Tekniska nämnden ställer sig principiellt bakom planprogrammets
intentioner med en förtätning av Holma och Kroksbäck med tyngdpunkt på bostäder.
För området öster om Holma finns det ett konkret exploateringsprojekt som
fastighetskontoret och gatukontoret har arbetat med under flera år. I övriga delar, i
synnerhet gällande Kroksbäck, får planprogrammet ses som en vision som tekniska
nämnden kan ställa sig positiv till. I dagsläget anser sig nämnden dock inte ha
tillräcklig kunskap om innebörden av förslaget i dessa delar för att kunna lämna
konkreta synpunkter. Projektet Holmastan startades av fastighetskontoret under 2013.
Syftet med projektet är att påbörja den förtätning som förordas i Översiksplan ÖP
2012 mellan befintliga Holma och Pildammsvägen. Vidare är målet med projektet att
iordningställa mark för att bygga attraktiva bostäder med blandade upplåtelseformer
och en viss del kontor/handel, samt att förbättra det befintliga Holma avseende
grönstruktur, infrastruktur m.m. Inom exploateringsområdet (fastigheten Hyllie
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165:51) har en markreservation upprättats i tekniska nämnden 2013-02-25,
omfattande ca 50 % av kommande byggrätter. Dessa har reserverats till MKB och
Riksbyggen. Resterande byggrätter har ännu inte reserverats. Som framgår av ovan så
har fokus för tekniska nämnden varit och är Holma. Här har arbetet skett tillsammans
med två intressenter vilket bland annat bekräftats i ovanstående markreservation.
Tekniska nämnden ser att det inom planprogrammet således finns två karaktärer när
det kommer till planering och genomförande:
-

Holma, med potential att utvecklas inom de närmaste åren

-

Kroksbäck, som i det här stadiet mer har en visionär karaktär, vilket
tydligare borde framgå i planprogrammet.

Genomförandefrågor:
Funktioner: Tekniska nämnden är av den uppfattningen att de olika funktionerna i
planprogrammet inte skall ”låsas”. Sådana funktioner kan vara placering av bostad,
kontor, förskola, p-hus etc. Detta för att öka flexibiliteten när området ska
detaljplaneras. Vad avser möjligheterna att bebygga de tre sydligaste kvarteren
närmast Pildammsvägen på föreslaget sätt så måste dessa utredas vidare med hänsyn
till citytunneln, ny väganslutning till Pildammsvägen, kollektivtrafik m.m.
Mycket fokus i programmet läggs på de viktiga kopplingarna mot Djupadal och
Kulladal i öst-västlig riktning, men det bör beskrivas tydligare att dessa satsningar är
prioriterade. Av kartbilder och resonemang framgår det att de ekonomiska
konsekvenserna blir störst på de nordsydliga länkarna.
Tekniska nämnden bedömer att föreslagen bebyggelse utmed Kroksbäcksparkens
östra gräns rent ekonomiskt inte kan bära sig själv eller den föreslagna
”parkpromenaden”. Parkmark i Kroksbäcksparken tas i förslaget i anspråk för ny
byggnation. Det gäller framförallt förskolan i norr och bebyggelse vid
puckelbollplanen. Vid skolan föreslås istället att en yta överförs till parken, vilket är
positivt. Byggnation längs Hyllievångsvägens östra sida ger en bättre koppling mellan
Kroksbäck och parken samtidigt som gatan får en mer stadsmässig karaktär. Exakt
hur mycket byggnation som kan tillåtas i Kroksbäcksparken och hur den ska utformas
måste dock utredas vidare, inte minst avseende översvämningsproblematiken på
Hyllievångsvägen. Bensinstationens framtid måste utredas vidare i det kommande
arbetet.
Trafik: Att busstrafiken föreslås flyttas till Lorensborgsgatan och Pildammsvägen är i
linje med visionerna om att gatorna ska bli stadshuvudgator. Det är positivt att
kollektivtrafiken prioriteras med separata busskörfält som sedan kan göras om för
spårvägstrafik. Det är också positivt att man utgår från TROMP:en och att Mobility
Management lyfts fram i dokumentet Hållbart resande i Holma och Kroksbäck.
Tekniska nämnden bedömer att konverteringen av bussgatan, väster om
Holmavångsvägen, skulle kunna göras på ett enklare och mer ekonomiskt sätt.
Kanske kan den t o m helt eller delvis tas bort och göras om till kvartersmark? I
förslaget läggs samtliga kvarter på den befintliga bussgatan, och ny gata placeras på
privat mark närmast bostäderna. Om ett enkelt genomförande av planförslaget
eftersträvas måste detta ses över.
Parkering: Vidare anger planprogrammet att det krävs ett stort antal nya
parkeringsplatser i Holma för att hantera befintliga parkeringsplatser och nytt
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genererat behov. Tekniska nämnden anser att behovet av att ersätta befintliga
parkeringar fullt ut måste utredas ytterligare.
Pildammsvägen: Planförslaget anger två alternativa förläggningar av Pildammsvägen.
Det ena i befintlig sträckning och det andra i en mer västlig sträckning.
Pildammsvägen i ett nytt läge skapar en bättre stadskaraktär, men är också betydligt
mer komplext utifrån genomförandeaspekter, vilket medför en stor risk för staden
avseende ekonomin. En omläggning av Pildammsvägen ger visserligen något fler
byggrätter placerade på östra sidan närmast Kulladal, men förutsätter att den relativt
nya vallen och bullerskyddet ersätts av nya kvarter för bostäder, parkeringshus m.m.
Det råder osäkerhet om hur denna bebyggelse skall utformas (höjder, utrymme etc.)
för att anpassas till befintlig bebyggelse i Kulladal. Detta leder i sin tur till osäkerheter
om möjligheten till ett genomförande i den delen.
Tekniska nämnden har i planarbetet drivit frågan om att båda alternativen ska utredas
parallellt tills ett av dem utkristalliseras som bättre än det andra ur samtliga aspekter.
Med den kunskap och de förutsättningar som finns idag förordar dock tekniska
nämnden scenario 1, d.v.s. att Pildammsvägen byggs om till stadshuvudgata i
befintligt läge. Detta gynnar också ett genomförande av projektet Holmastan, både
tidsmässigt och ekonomiskt samt ur risksynpunkt. Om scenario 2 ska kunna väljas,
d.v.s. ett nytt läge för Pildammsvägen, måste förändringen och nyttan av projektet
vara av så stor kvalitet sammantaget (arkitektur, stadsbyggnadskvaliteter, ekonomi,
genomförbarhet m.m.) att det överväger de risker som projektet medför.
Exploateringsgrad/Exploateringsekonomi: Som framgår av kapitel 5
konsekvensbedömningar så kan inte projektet genomföras ur ett ekonomiskt
perspektiv utan att exploateringsgraden ökas. Ett arbete avseende exploateringsgraden
pågår gemensamt mellan fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret vad avser
Holma. Avseende exploateringen i Kroksbäck kommer inte tekniska nämnden att
genomföra någon detaljerad exploateringsstudie i nuläget, då det har en mer visionär
karaktär (se ovan).
Etappindelningar: Det är viktigt att ta hänsyn till planeringsförutsättningen med att de
öst-västliga stråken ska koppla samman Holma och Kroksbäck med omgivningarna,
men det kan även vara positivt att i ett tidigt skede i genomförandet även bidra till att
binda ihop Holma med Hyllie. Då blir kopplingarna både i tid och i fysiska åtgärder
viktiga i samband med kommande exploateringsprojekt mellan badhuset och inre
ringleden. Samtidigt är det är viktigt att ta till vara exploatörernas intressen och
kunskaper om var det är lämpligast att börja. Något som troligen kan variera över
tiden. Mot bakgrund av det föreslår tekniska nämnden att etappindelningarna görs
flexibla. (Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet reserverar sig mot yttrandet.)
Stadsbyggnadskontorets kommentar: I planprogrammet framgår det bland annat av
uppdragsbeskrivningen, och av de inzoomningar med kartor och beskrivningar som gjorts för Holma,
att Holma har varit föremål för djupare studier än vad Kroksbäck har varit. I planprogrammet
framgår det vidare att ett antal mer djupgående studier, exempelvis kring ekonomi och tekniska
lösningar, behöver genomföras innan detaljplaneläggning och byggnation kan startas i Kroksbäck.
Detta har dock förtydligats på illustrationen för Kroksbäck, med särskilt tryck på området kring
Lorensborgsgatan, inför godkännande av planprogrammet.
Vad gäller ett förtydligande av särskilt fokus på kopplingarna mot Kulladal respektive Västra
Kroksbäck/Djupadal har dessa lyfts fram i illustrationen över planeringsetapper, i
genomförandekapitlet, som viktiga stråk som i ett tidigt skede ska aktiveras och byggas ut.

7 (182)

Omfattning av byggnation i Kroksbäcksparken kommer ytterligare studeras i samband med
framtagande av detaljplaner inom området.
Avseende översvämningsproblematiken vid Hyllievångsvägen har en utredning genomförts under
samrådstiden. Flera olika lösningar har studerats, varav en nu förordas i planprogrammet. Mer
detaljerade studier kommer genomföras i samband med detaljplan inom området. Övergripande
riktlinjer för hantering av översvämningar inom staden kommer tas fram i det pågående arbetet med
Malmö stads skyfallsplan. Planprogrammet har kompletterats med denna information.
Bensinstationen föreslås i planprogrammet på sikt tas bort och ersättas med ny bebyggelse för bostadsoch/eller verksamhetsändamål. Planprogrammet har uppdaterats avseende detta.
Eftersom planprogrammet inte är juridiskt bindande är inte heller de funktioner som föreslagits
slutligt fastlagda. Det är dock viktigt att i ett planprogram kunna visa att samtliga önskvärda
funktioner (så som bostäder, skola, förskola, parkering med mera) ryms och har möjlighet att
placeras på ett lämpligt sätt inom området. Som exempel kan nämnas att all parkering för befintlig
bebyggelse i Holma idag löses i parkeringsdäck. De två större däcken är placerade precis invid entrén
till Hyacintgatan och Snödroppsgatan. Deras befintliga utformning och uttryck har en direkt negativ
inverkan på stadsmiljön och de är placerade där andra funktioner är önskvärda. De nya
parkeringshusen föreslås därför istället förläggas i utkanten av området för att begränsa biltrafiken
inne i området.
En utredning kring spårvägsradie samt en förprojektering för föreslagen anslutning
Påskliljegatan/Pildammsvägen har genomförts efter samrådet. Planprogrammets illustrationskarta
(väganslutning och kvartersgränser) har uppdaterats i enlighet med denna utredning. Vad gäller
möjlighet till byggnation ovanpå Citytunneln, se kommentar till 1.3.
Nuvarande bussgata i Holma föreslås byggas om till en gångfartsgata med lugnt trafiktempo. Det
förslag till utformning av bussgatan och övrigt trafiknät som visas i planprogrammet syftar till att
skapa god tillgänglighet, flexibilitet och goda kopplingar, såväl fysiskt som socialt, mellan det nya och
det befintliga Holma. Att gatan flyttats närmare befintliga hus på dess västra sida än idag syftar till
att skapa ett mer intimt gaturum, men också att möjliggöra bästa möjliga byggbara yta mellan
bussgatan och Pildammsvägen. Exakt placering och utformning av gatan kommer dock utredas
vidare i kommande detaljplanering.
Under arbetets gång har statistik för bilinnehav studerats och detta har legat till grund för att
beräkna befintligt parkeringsbehov. I den kommande planeringen kommer stadsbyggnadskontoret,
tillsammans med byggherrarna, aktivt arbeta med ambitiösa mobilitetsåtgärder för att sänka det
totala bilinnehavet och därmed parkeringsbehovet.
Efter ytterligare utredning av de båda scenarierna för Pildammsvägen förordas nu Pildammsvägen i
befintligt läge (scenario 1) i planprogrammets godkännandehandling. Scenario 1 har bearbetats något
jämfört med det som presenterades i samrådshandlingen. Planprogrammet har justerats i text och
illustrationer avseende denna del av planprogramsområdet.
Genomförandeavsnittet, inklusive etapper, har bearbetats efter samrådet.

2.3

Grundskolenämnden framför i skrivelse 2015-11-25:

Grundskolenämnden ställer sig sammantaget positiv till förslaget som bedöms kunna
skapa förutsättningar för att förena och länka samman staden genom föreslagna
barriärbrytande infrastruktursatsningar. Grundskolenämnden noterar att ambitionen
med rubricerat planprogram är att lägga fast en övergripande struktur och principer
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som kan bidra till en socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i
området. Grundskolenämnden anser att förslaget ger en tydlig bild över de
utmaningar och utvecklingspotentialer som finns i området. Grundskolenämnden
menar dock att föreliggande samrådsförslag måste ägna större utrymme och omsorg
åt beskrivningen av de förutsättningar som måste finnas för att möjliggöra de många
förslagens genomförande.
Attraktiva förskolor och skolor: Planprogrammets föreslagna strategier, deras förväntade
utfall och potential för ökning av områdets framtida attraktionskraft beskrivs vara
direkt avhängit skolornas attraktivitet.
Det kan inledningsvis konstateras att själva användningen av ”attraktiv skola” som
begrepp inte är helt oproblematiskt. Många föräldrar och elever i och omkring
området har aktivt valt skolan och kan således anse den vara attraktiv, denna
uppfattning kan förstärkas ytterligare med beaktan av det söktryck som idag finns för
skolplats på Holmaskolan. Vidare betonas det i förslaget att skolorna måste byggas
om och till och med ersättas med nya som en förutsättning för att uppnå
intentionerna med planprogrammet. Grundskolenämnden vill betona att utredningar
har visat att det inte föreligger några byggtekniska behov av åtgärder för skolornas
fortsatta drift i sitt nuvarande skick. Det finns heller inget klarlagt samband mellan
byggnadernas gestaltning och måluppfyllelse eller sökttryck. Forskning visar däremot
att föräldrars utbildningsnivå har större betydelse för barns skolresultat än tidigare
och att som en följd av bostadssegregeringen har resultatskillnaderna mellan skolor
och elevgrupper ökat(1). I undersökning utförd av Kairos Future i maj 2014 med över
1900 föräldrar över hela Sverige kring det senaste skolvalet framgår det att de aspekter
som varit avgörande vid valet av skola var ”Barnets egen vilja”, ”Lärarnas
engagemang” och att ”Skolan känns trygg och säker”. Hälften av föräldrarna uppgav
att barnen har en mycket eller ganska tydlig uppfattning av vilka skolor man vill gå på.
Grundskolenämnden noterar vidare att man i avsnittet om attraktiva förskolor och
skolor presenterar äldre uppgifter avseende andelen högstadieelever som når
gymnasiebehörighet. Över 62% av alla högstadieelever på Kroksbäcksskolan når
gymnasiebehörighet, även om detta är lägre än Malmösnittet och riksgenomsnittet är
det en väsentlig skillnad i jämförelse med uppgifter som presenteras i
samrådsförslaget som anger att nästan hälften av eleverna inte klarar
gymnasiebehörighet. Därutöver förekommer felaktiga uppgifter avseende lokaler för
idrott under avsnittet 6.1 funktioner och nyckeltal på sidan 92 där det uppges
tillkomma lokaler för idrott med c:a 11 000-18 000 kvm BTA för grundskolans
räkning. Generellt upptar lokaler för idrottsverksamhet inom grundskola och fritid
mellan 1100-1800 kvm BTA.
Samnyttjande: I samrådsförslaget anges en nyckel till att öka skolornas attraktivitet vara,
att göra skolorna till naturliga mötesplatser för både barn, ungdomar och vuxna även
utanför ordinarie skoltid. Grundskolenämnden är positiv till samnyttjande av lokaler,
ökad lokaleffektivitet och elevstödjande aktiviteter efter skoltid men vill framhålla att
det idag saknas gemensamma organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för ett
välfungerande samnyttjande. Grundskolenämnden vill i detta sammanhang betona att
användning av en skola eller skolgård utanför verksamhetstid även kan medföra
slitage och ökade driftkostnader som utifrån nuvarande förutsättningar belastar
kärnverksamhetens ekonomi och i förlängningen dess möjlighet att bedriva en
”attraktiv” pedagogisk verksamhet. I strategierna anges att samnyttjande av lokaler på
kvällar och helger ska påbörjas direkt. Dock anger man också ett behov av ytterligare
samverkansprocesser och en fördjupad modell för samutnyttjandet. Det sistnämnda
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torde snarare indikera att samnyttjandet inte kan påbörjas direkt och att en
grundförutsättning för att skolan skall kunna användas som en lokal mötesplats över
hela dygnet och året således är att frågor om finansiering, drift och skötsel löses.
1. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola, kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer –
skolverkets sammanfattning på www.skolverket.se
”Ett val av vikt”, Kairos Future, juni 2014.

Om skolornas utformning och platsbehovet: I planprogrammets strategier för att öka
skolornas attraktivitet ingår att definiera utformning och placering av Holmaskolan.
Grundskolenämnden vill dels betona att det idag inte finns något definierat behov av
en ny skola i Holma då det totala utbudet av platser i Holma- Kroksbäck bedöms vara
tillräckligt för att möta kommande års elevökningar. Dels är begreppet attraktivitet
kontroversiellt i sammanhanget då skolorna är bra och attraktiva för de elever som
bor i upptagningsområdet och som aktivt valt att gå i skolan. Vidare anser
grundskolenämnden att Stadsbyggnadskontoret i ett planprogram inte skall hantera
frågor så som skolornas funktioner och placering av entrézoner vid en eventuell om-,
till-, och nybyggnation. Detta är i allra högsta grad en verksamhets- och
projekteringsfråga som inte bör inrymmas i planprogramskedet. Strategiska
avväganden och prioriteringar avseende den fysiska planeringen är ett viktigt inslag i
nämndens ansvar. I linje med detta har grundskoleförvaltningen instrument som
lokalprogrammet som åsyftar byggnation av funktioner likvärdigt över hela staden
samt innehåller beskrivningar över hur effektiva och ändamålsenliga lokaler skall
uppnås. Grundskoleförvaltningen ansvarar vidare för framtagande av
lokalförsörjningsplanen som definierar avvägningar avseende
grundskoleverksamhetens tillgång och efterfrågan på skolplatser.
Grundskolenämnden anser att det är bra att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik
prioriteras och önskar att eventuell infrastruktur runt och till skolan innefattar säkra
gång- och cykelvägar för att minska risken för att barnen utsätts för motortrafikens
negativa effekter. Det är viktigt att i sammanhanget poängtera att det i många fall kan
finnas möjligheter att hantera bristande förutsättningar eller eventuell platsbrist inom
befintlig bebyggelse så som Holma-Kroksbäck genom att utnyttja potential inom
utbyggnadsområden så som Hyllie. Ett sådant scenario kan dessutom ge upphov till
större elevflöden mellan områden med befintlig bebyggelse och utbyggnadsområden.
Sammantaget anser grundskolenämnden att skolan har en viktig roll att spela i
utvecklingen av Holma-Kroksbäck men att det är väsentligt att även lyfta områdets
inverkan på skolan. Barriärbrytande infrastrukturella ingrepp som förtätar, länkar
samman staden och har potential att ge stora samhällsvinster bör vara prioriterade.
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot yttrandet).
Stadsbyggnadskontoret kommentarer: Utveckling av samverkansprocesser och samutnyttjande lyfts i
planprogrammet fram som viktigt för utvecklingen av Holma Kroksbäck. Planprogrammet styr inte
närmare hur dessa processer ska fungera, men tar bland annat upp att det parallellt med
planprogramsarbetet har pågått ett arbete med ett fördjupat koncept till organisations- och
genomförandemodell för aktivering och samutnyttjandefunktioner på Holmaskolan, inom ramen för
uppdraget Levande Malmö (s 32 i planprogrammet).
Kapitlet om förskolor och skolor har inför godkännande av planprogrammet bearbetats i samarbete
med grundskoleförvaltningen. Planhandlingarna har bland annat korrigerats gällande begreppet
”attraktiva skolor och förskolor” och strategier om samutnyttjande, enligt yttrandet. Siffrorna kring
andelen elever som når gymnasiebehörighet har också justerats, liksom uppgifterna om omfattning av
tillkommande lokaler för idrottsverksamhet.
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Vad gäller beskrivning av skolmiljöernas utformning i planprogrammet visar illustrationerna bland
annat på en ambition om att förlägga entrézoner för skolor och förskolor mot gemensamma stråk och
platser för att skapa förutsättningar för trygga och befolkade utemiljöer. Planprogrammet är inte
juridiskt bindande, men bedömningen är att förutsättningar för att öka upplevd trygghet även fortsatt
bör belysas i planprogrammet som en aspekt att beakta vid kommande framtida planering och
projektering av ombyggda skol- och förskolemiljöer i området.
Det är av stor vikt att barn och unga kan röra sig tryggt och säkert till fots och på cykel inom
området, men också vidare ut mot bland annat centrum, Kulladal, Djupadal och Hyllie. I arbetet
med planprogrammet har det planerats för ett gång- respektive cykelnät i området som kopplas
samman med befintligt nät. Planskild gång- och cykelväg över Lorensborgsgatan respektive under
Pildammsvägen föreslås exempelvis finnas kvar. Genom att överbrygga barriärer och skapa
kopplingar mot omgivningen ges goda förutsättningar för att, vid behov, exempelvis styra elevflöden
mellan Holma och Kroksbäck och omgivande områden.
2.4

Miljönämnden framför i skrivelse 2015-12-16:

Planprogrammet för Holma och Kroksbäck är ett välgjort och genomarbetat program
som spänner över de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Planprogrammet består
dels av strategier för olika typer av stadsrum, s.k. karaktärsområden, dels av
fördjupningar i Holma respektive Kroksbäck. Konsekvensbedömningarna och
fördjupningarna i andra halvan av dokumentet tillför viktiga aspekter för den framtida
planeringen. Miljönämnden uppskattar det omfattande arbete som har lagts ner för att
inkludera de boendes åsikter och värderingar under arbetet med att ta fram
programmet. Miljönämnden stödjer i stort det förslag som presenteras i
planprogrammet men vill lyfta fram några frågor som bör beaktas i det fortsatta
arbetet.
Trafikinfrastruktur och mobilitet är aspekter som återkommer i planprogrammet flera
gånger och belyses ifrån olika perspektiv. Miljönämnden anser att trafiklösningar
behöver vara utformade för att tillgodose de gåendes och cyklisternas villkor, något
som planprogrammet också påpekar. Det är dock viktigt att dessa principer sen
tillämpas i alla kommande detaljplaner. Särskilt i förtätningsområden längs
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan är det annars lätt hänt att man använder sig av
mer traditionella utformningssätt. Längder och variationer i fasaden längs dessa gator
borde vara anpassade till gång- och cykelhastighet. Scenario 2, dvs. en flytt av
Pildammsvägen, skulle likaså ge bättre förutsättningar och möjligheter att utforma
gatan på ett mer önskvärt sätt.
Grönska och lokalt omhändertagande av dagvatten i gaturummet borde ge goda
möjligheter att minska hastigheten, särskild på kvartersgatorna, som annars kan
upplevas som mycket raka och bjuda in till fortkörning. En begränsning av
framkomlighet på gågatorna, t.ex. i form av öppningsbara/nedsänkbara stolpar, borde
övervägas för gågatorna.
Det är av största vikt att de förskolor och skolor som är befintliga och ska bevaras,
samt de nya som planeras i området, får tillräckliga vistelseytor och höga kvalitéer på
friytorna. På friytorna ska bullerriktvärdena klaras. Enligt Boverkets vägledning "Gör
plats för barn och unga!" är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå på de
delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet, och
resten av ytorna bör klara 55 dBA. Verksamheter som planeras i närheten av
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Ärtholmsvägen och Pildammsvägen behöver granskas noggrant för att visa att
bullerriktvärdena klaras.
På friytorna ska så låga halter av luftföroreningar och partiklar (PM10) som möjligt
förekomma. Föroreningsnivåerna ska klara de riktvärden som redovisas i
Vägledningarna Starta skola/Starta förskola, vilka miljönämnden antagit.
Holmaskolan nyttjar idag en stor del av Kroksbäcksparken för utevistelse. Det är
viktigt att barn och elever inte begränsas av barriärer när de önskar nå denna yta.
Förslaget att bygga en nio-avdelnings förskola i angränsning till Holmaskolan kan
innebära att skolbarnen kan hindras att nå parken.
Om förskolors och skolors utemiljöer förläggs till platser över parkeringsgarage är det
av vikt att säkerställa att ventilation från garage inte förorenar luften på friytorna.
Vegetation och träd som skulle kunna ge naturlig skugga kan vara svårare att plantera
på sådana bjälklag, varför detta behöver tas med i beaktandet för att kunna uppnå
höga kvalitéer på friytorna.
Det är positivt att samutnyttjande av friytor och parkmark nämns i planprogrammet,
och det är viktigt att en ansvarig aktör utses (sid. 32). Att Stadsfastigheter eller ett eget
bolag skulle ta denna roll, är ett bra förslag värt att arbeta vidare med för att
säkerställa att denna ansvarsfråga blir tydlig.
Som planprogrammet påpekar behöver dagvatten- och skyfallshanteringen utredas
vidare, särskilt vid Hyllievångsvägen. Miljönämnden anser att en intressant möjlighet
skulle kunna vara att se hur den framtida bebyggelsen kan utformas så att den kan
klara översvämningar på gatan. Ett känt exempel att inspireras av är Hafen City i
Hamburg.
Slutligen anser miljönämnden att det är av stor vikt att även i fortsättningen se till att
de boende ges möjlighet att vara delaktiga. Användning av sociala klausuler vid
förtätningsprojekt anses vara av stor betydelsen för att skapa en bra lokal förankring.
(Sverigedemokraterna reserverar sig mot yttrandet).
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planprogrammet lägger, bland annat, stor tyngd vid anpassning
för gående och cyklister i området i stort. Exakt utformning av stråk, gator, fasader med mera
kommer att studeras mer ingående i samband med kommande detaljplanering inom området, med
utgångspunkt i planprogrammet.
I kommande detaljplaneläggning, bygglovsprövning och verksamhetsprövning kommer storleken och
kvalitén på friytor på förskolor och skolor att bevakas, med stöd av bland annat riktlinjerna för
”Friytor vid förskolor och skolor” som antogs av stadsbyggnadsnämnden augusti 2016.
En översiktlig bullerutredning har tagits fram efter samrådstiden för området kring Pildammsvägen.
Sammanfattning av denna utredning har införts i planprogrammet. Bullerriktvärden vid uppförande
av ny bebyggelse behandlas vidare i detaljplanearbetet. Det bedöms dock möjligt att gränsvärden för
buller kan innehållas för föreslagna lokaliseringar av nya förskolor inom området.
Även luftföroreningshalterna behandlas vidare i detaljplanearbetet. Det bedöms möjligt att
tillmötesgå angivna gränsvärden för föreslagna lokaliseringar. Angående att motverka ökade
luftföroreningar samt hantering av ventilation kring förskolor, hänvisas till konsekvensbeskrivning
på sid 87, Miljökvalitetsnormer för luft.
Att en förskola föreslås mellan Holmaskolan och Kroksbäcksparken bedöms inte utgöra ett hinder
för eleverna på skolan att nå parken, eftersom god tillgänglighet för gående och cyklister kan
tillgodoses, exempelvis via det så kallade Barncampus.
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Angående åtgärder mot översvämning vid Hyllievångsvägen, se kommentar till yttrande 1.1.
Framtagande av detaljplanerna kommer ske i ett nära samarbete med Fastighetskontoret som har
särskilt fokus på sociala klausuler- och byggherrarna. Se även sid 73 i planprogrammet.
2.5

Förskolenämnden framför i skrivelse 2015-11-30:

Planprogrammet för Holma och Kroksbäck är en väl genomarbetad och välskriven
plan som kan ligga till grund för ett framtida Holma och Kroksbäck. Den fysiska
utvecklingen i Holma och Kroksbäck ska leda den sociala utvecklingen framåt och
planprogrammet pekar ut tre avgörande åtgärder: Genom att Pildammsvägen och
Lorensborgsgatan omvandlas från infartsleder till stadshuvudgator och där anslutande
gator kopplas på, ska barriärer mot omgivningen brytas och större trygghet skapas.
Genom attraktiva förskolor och grundskolor ska barns och ungas möjligheter att få en
likvärdig uppväxtmiljö gynnas.
Genom fler arbetsplatser i området ska näringslivet och entreprenörsandan gynnas.
Förskolenämnden har ett viktigt ansvar att skapa likvärdiga förskolor över hela
Malmö. I Holma och Kroksbäck finns det nu i och med planprogrammet möjligheter
att långsiktigt säkra en likvärdig förskola i dessa områden och jämfört med Malmö
som helhet. Det finns totalt ca 150 kommunala förskoleplatser i Holma och 40
enskilda förskoleplatser, d.v.s. totalt ca 190 förskoleplatser i Holma. Uppdelning enligt
följande förskolor i Holma:
1. Hyacintens fsk med 43 förskoleplatser (lgh)
2. Snödroppens fsk med 36 förskoleplatser (lgh)
3. Fosiedals fsk med 72 förskoleplatser.
4. Det finns också enskilda förskolor i Holma med ca 40 förskoleplatser.
De två kommunala förskolorna som har lokaler i lägenheter behöver på sikt flytta till
andra lokaler då de har brister i miljön. Fosiedals förskola är även den en lokal med
brister i miljön och här planeras det enligt planprogrammet att förskolan rivs och att
det istället byggs bostäder på tomten. Totalt finns det ca 400 barn i åldern 1-5 år i
Holma 2015, varav 300 barn inskrivna i förskola. Det innebär att 100 barn går på
förskolor i andra delområden.
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i åldern 1-5 år i Holma enbart att
öka marginellt fram till 2020. Utan någon utbyggnad av bostäder och förskolor
kommer Holma att 2020 sakna drygt 100 förskoleplatser. Bostadsutbyggnaden
genererar ett behov av 240 fsk-platser på kort sikt och 120 fsk-platser på lång sikt
(räknat på 1200 bostäder i flerfamiljshus). Det innebär ett totalt behov på lång sikt på
ca 500 fsk-platser i Holma. För att bemöta behovet av bra förskoleplatser samt det
ökade behovet i och med den nya bebyggelsen i Holma finns behov av nya
förskoleplatser i Holma. Enligt föreliggande planprogram föreslås följande nya
förskolor i Holma:
•

Ny förskola i Kroksbäcksparken 120 fsk-platser (solitär)

•

Ny förskola vid Holma skolan med 180 fsk-platser (solitär)

•

Ny förskola vid Folket Hus med 120 fsk-platser (solitär)

•

Ny förskola integrerat med bostäder i södra Holma med 80 fsk-platser
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Totalt planeras det för 500 fsk-platser i Holma.
Idag finns det följande förskolor i Kroksbäck:
•

Kullabäckens fsk med 80 förskoleplatser i paviljonger

•

Hyllievångens fsk med 66 förskoleplatser (lgh)

•

Bullerbäcks fsk med 32 förskoleplatser (lgh)

•

Lillbäckens fsk med 49 förskoleplatser, varav en avdelning för barn med autism
(lgh)

•

Mellanbäcks fsk med 66 förskoleplatser

o Mellanbäcks kommunikations fsk med 6 förskoleplatser, som vänder sig till barn
med grava tal och språksvårigheter (samma byggnad som Mellanbäcks fsk)
Det finns totalt 300 kommunala förskoleplatser i Kroksbäck. Det finns idag inga
fristående förskolor. De tre kommunala förskolorna som har lokaler i lägenheter
behöver på sikt flytta till andra lokaler då de har brister i miljön. Kullabäckens
förskola finns i tillfälliga paviljonger och behöver på sikt flytta till nya lokaler. Här har
länge funnits tankar om en förskola i Kroksbäcksparken som ersättning för dessa
tillfälliga paviljonger. Totalt finns det 420 barn i åldern 1-5 år i Kroksbäck 2015,
varav 320 barn i förskola. Det innebär att de flesta barnen i området går på förskolor
i det egna området.
Enligt befolkningsprognosen kommer det 2020 att finnas ca 400 barn i åldern 1-5 år i
Kroksbäck, varav ca 300 barn förväntas vara inskrivna i förskolan, dvs en knapp
minskning med ca 30 barn. Utan någon utbyggnad av bostäder och förskolor
beräknas Kroksbäck år 2020 vara i balans med förskoleplatser, förutsatt att utbudet är
konstant och inga förskolelokaler avvecklas. Bostadsutbyggnaden genererar dock ett
behov av 120 fsk-platser på kort sikt och 60 fsk-platser på lång sikt (räknat på 600
bostäder i flerfamiljshus). Det innebär ett behov på lång sikt av ca 400 fsk-platser i
Kroksbäck. För att bemöta behovet av bra förskoleplatser samt det ökade behovet i
och med den nya bebyggelsen i Kroksbäck finns behov av nya förskoleplatser. Enligt
föreliggande planprogram föreslås följande nya förskolor i Kroksbäck:
•

Ny förskola med 120 fsk-platser söder om Kroksbäcksskolan (solitär)

•

Ny förskola med 180 fsk-platser (solitär)

•

Ny förskola med 100 fsk-platser (solitär)

•

Ny förskola med 60 fsk-platser

•

Ny förskola med 80 fsk-platser
Totalt planeras det för 540 fsk-platser i Kroksbäck. Förskolenämnden ställer sig
positiv till den förskoleutbyggnad som föreslås enligt planprogrammet och ser fram
emot att dess intentioner kommer att realiseras i detaljplanerna framöver.
När det gäller samutnyttjande av lokaler så kan utemiljön användas av andra då
förskolan är stängd. I barncampusstråket i Holma planeras en förskola i anslutning till
ett nytt Folkets Hus och en ny matsal för Holmaskolan och här kan med fördel olika
utomhusfunktioner användas av flera och/eller komplettera varandra.
Förskolenämnden vill betona att förskoleverksamhet idag med fördel bedrivs i större
enheter. Med en större enhet avses en förskola om mellan 150 och 200 platser. Detta
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innebär att mark om upp mot ca 6000 kvm måste avsättas för förskolor. Det finns
flera motiv och orsaker till detta, som på olika sätt är kopplade till förutsättningarna
att bedriva en kvalitativ verksamhet. En större enhet har en större personalstyrka,
vilket skapar mindre sårbarhet i verksamheten vid exempelvis sjukfrånvaro eller vid
aktiviteter som kompetensutveckling etc. En större personalstyrka skapar också
förutsättningar för en bredare och fördjupad kompetens i personalgruppen, vilket på
olika sätt bidrar till verksamhetens kvalitet. Det gäller möjligheter till indelning av
barn i mindre grupper i den dagliga verksamheten i exempelvis förhållande till behov,
ålder och intresse, och för att bidra till en trygg och omsorgsfull miljö. Det måste
framhållas att förskoleverksamheten sedan flera år är en egen skolform som regleras i
Skollagen, och att läroplanen idag ställer än högre krav på den pedagogiska
verksamheten, vilket i sin tur medför högre och särskilda krav på ytor och utformning
av lokaler.
Det finns också mera praktiska och på olika sätt ekonomiska fördelar med större
enheter. Det gäller exempelvis kommunens åtaganden om öppethållande, som innebär
öppning och stängning från tidig morgon till sen kväll – åtagande som är
komplicerade att hantera inom en mindre enhet och därmed kan innebära försämrad
servicegrad till många föräldrar. Måltidshanteringen kan också ske med större kvalitet
och variation i en större enhet genom att förutsättningarna för tillagning ökar. De
ekonomiska fördelarna är sammantaget kopplade till lägre kostnader per barn för bl.a.
personal, livsmedel och lokaler. Det bör framhållas att investeringskostnaden för att
bygga en större förskola för ca 160 barn, är lägre per barn, jämfört med att bygga två
förskolor för ca 80 barn. I både det korta och långa perspektivet har dessa faktorer
påtagliga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
I de fall det enligt föreliggande planprogram planeras för förskolor med mindre än 150
förskoleplatser förespråkar Förskolenämnden att dessa mindre förskolor placeras nära
varandra så att samordningen av förskolorna underlättas. Förskolenämnden är
mycket positiv till den betydelse som planprogrammet medger för
förskoleverksamheten och dess effekt på utvecklingen till en hållbar stadsutveckling i
Holma och Kroksbäck. Förskolenämnden vill dock påpeka att det på vissa kartor
saknas samtliga nya förskolor t.ex. så saknas den integrerade förskolan i Holma på
sidan 56 och solitären söder om Kroksbäcksskolan på sidan 63.
I dokumentet Hållbart resande så nämns det på sidan 8 att ”skolor och förskolor ska
informeras samt erbjudas att ta del av material via ledning och rektor”. Detta är inget
som kan regleras i ett planprogram. I den mån det är möjligt bör det finnas möjlighet
att lämna cykelvagn eller lådcykel vid förskolor och skolor. Ofta är tillgången till yta det
som begränsar denna möjlighet. Väderskyddat utrymme för parkering av barnens egna
vagnar är på liknande sätt ofta inte möjligt på grund av tillgången till yta för nya
förskolor. På förskolegården kommer ytor för barnen att prioriteras i planeringen. När
det gäller möjligheten att lämna och hämta med bil i direkt anslutning till förskolans
entré förespråkas att angöring bör ske en bit från entrén på ett acceptabelt avstånd upp till 300
meter. Förskolenämnden har idag ingen erfarenhet av hur detta ska fungera i praktiken,
men en ny förskola i Husie planeras med angöring ca 150 meter från förskolans entré.
Här kommer infartsvägen att stängas med bommar, då både leveranser till förskolan,
räddningstjänsten och tillgängligheten för föräldrar med funktionsnedsättning att
kunna lämna och hämta i det fall detta uppstår, måste säkerställas. Förskolenämnden
föreslår därför att avståndet inte specificeras, då detta noggrant måste utredas från fall
till fall.
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Stadsbyggnadskontoret kommentarer: Illustrationskartorna har justerats så att samtliga förskolor
finns med.
Planprogrammet, med tillhörande bilaga, är inte ett juridiskt bindande dokument. Det visar en
viljeinriktning för områdets utveckling från stadens sida. I bilagan Hållbart resande i Holma och
Kroksbäck ges ett antal förslag till hur man kan arbeta för att skapa långsiktiga och hållbara
resvanor till, från och inom planprogramsområdet. Detta ska kunna utgöra underlag till kommande
detaljplanearbete och bygglovshantering. Exakt vilka åtgärder som är möjliga, däribland exempelvis
avstånd till angöring vid förskolor, kommer bedömas för varje enskilt fall i samband med
detaljplaneläggning och bygglovsgivning. Angivet acceptabelt avstånd om 300 meter har dock strukits
i bilagan. I övrigt kan påpekas att det totala behovet av förskoleplatser inom Holma och Kroksbäck
har reviderats i planprogrammet, i samarbete med förskoleförvaltningen, inför godkännandet av
programmet.
2.6

Servicenämnden framför i skrivelse 2015-11-18:

Servicenämnden ställer sig bakom planprogrammets syfte, att främja en långsiktig god
stadsutveckling i Holma och Kroksbäck. Ur ett stadsutvecklingsperspektiv med
ledorden en tät, grön och funktionsblandad stad är det i den här formen en förtätning
av våra miljonprogramsområden bör ske. Behovet av nya bostäder är stort i Malmö
och planprogrammet klarlägger att förutsättningarna för ett tillskott av nya byggnader
i området är gott. I sin förlängning kan detta i kombination med en ökad
funktionsblandning i det tillkommande byggnadsbeståndet komma att generera nya
former av önskvärd integration.
Boende i Holma och Kroksbäck har redan idag generellt sett korta transportsträckor
från den egna bostaden till områdets förskolor och skolor, dess unika parkområde,
idrottsplatser och den nya badanläggningen. Via gång- och cykelvägar är det dessutom
möjligt att förflytta sig bilfritt inom området. Det handlar om en unik kvalitet för
Holma och Kroksbäcksområdet och i det sammanhanget ser nämnden den föreslagna
”cykelboulevarden” som ett väldefinierat och välkommet tillskott. Ett bidrag till
utvecklingen mot ett hållbart samhälle är ett scenario där samtliga tunga transporter
inom stadsdelen flyttas över mindre fordon, exempelvis till cykel- och elfördon och
att omlastningen går via en gemensam omlastningsstation.
Nämnden ställer sig bakom målsättningen att Holma och Kroksbäcks behov av
förskolor ska täckas inom området. Behovet är redan idag väldigt stort och en ökad
andel bostäder kommer än mer att spä på barnomsorgsbehovet. Den direkta närheten
till Kroksbäcksparken och det nya badet är två exempel som ska tas tillvara som
speciellt goda kvaliteter när det gäller föräldrars val av förskola. Kroksbäcksparken
breder ut sig över en stor areal och uppfyller med råge önskemålet om att det ska vara
en grön stad. Det är angeläget att denna kvalitet vidareutvecklas i det fortsätta arbetet
planprogrammet. Finns det fler förutsättningar för ytterligare förskolor i anslutning
till Krokbäcksparken?
Tanken på anläggandet av ett särskilt barnstråk (barncampus) välkomnas av nämnden.
Rätt utformad kan barnstråket få samma intressanta attraktionskraft som en
temalekplats. Skillnaden är att det handlar om ett kommunikationsstråk och inte en
enskild plats. Benämningen barnstråk (barncampus) får dock inte bli begränsande för
gestaltningen. Det finns en ungdomsperiod i skarven mellan att vara barn och bli
vuxen. Denna period ställer särskilda krav och det är enklare för ett stråk att utmed
hela sin sträckning ges en gestaltning som tillgodoser olika tidsåldrars behov.
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Skolorna ges enligt planprogrammet ett särskilt fokus. Holmaskolan och
Krokbäcksskolan är etablerade skolor som har funnits på plats i området sedan dess
begynnelse. Skolornas tekniska livslängd bedöms av stadsfastigheter, från och med nu
att vara minst 20-25 år framåt i tiden. Till detta ska läggas byggnadernas restvärden
som ligger tämligen högt. Teknisk livslängd och högt restvärde är faktorer som måste
beaktas vid ett övervägande om att bygga en ny skola. Finns det förutsättningar för att
etablera ytterligare en skola i Holma eller Kroksbäck? Frågan kan exempelvis
övervägas i form av en förvaltningsövergripande konsekvensanalys med avseende på
sociala, ekonomiska och miljömässiga krav utifrån stadsbildens, byggnadens och
verksamhetens förutsättningar.
I planprogrammet framförs samutnyttjande av lokaler på kvällar och helger som nya
funktioner. I praktiken är detta redan etablerad verksamhet i skolorna idag. Ett
samutnyttjande förutsätter, för ett lyckat resultat, att det finns aktörer som över tiden
har ett varaktigt intresse av lokalerna som tillhandahålls. Ur ett hyresekonomiskt
perspektiv baserar sig ett varaktigt samutnyttjande att det handlar om hyresgäster som
accepterar att även en mindre ombyggnad kan generera följdkrav och ökade
hyreskostnader. Även en till synes mindre ombyggnad ställer särskilda krav på såväl
byggnadens konstruktion som lokalens belysning, larm, ventilation, nödutrymning
och tillgänglighet. Dessutom krävs det särskilda avtal med avseende på drift och
underhåll. Större ombyggnader av Holmaskolan som nämns i planprogrammet kräver
konkreta underlag med tillhörande beslut om varaktig finansiering.
Sammantaget ställer detta krav på hyresgästens förmåga att klara av en garanterad
miniminivå utifrån verksamhetens ekonomiska resurser. Serviceförvaltningen har
inget uppdrag, att utan en hyreskostnad för dessa, tillhandahålla lokaler till
verksamheter som Folkets hus eller ett Allaktivitetshus. I övrigt har nämnden inget att
erinra mot planprogrammet. (Sverigedemokraterna och Moderaterna har skickat in
särskilda yttranden).
Stadsbyggnadskontoret kommentarer: Planerad utbyggnad av förskolor och skolor inom
planprogramsområdet bedöms täcka det behov av platser som genereras av tillkommande bebyggelse
inom området, enligt framtagna prognoser. Det är därför inte aktuellt att i nuläget peka ut
ytterligare platser för förskolor/skolor.
Att det så kallade barncampus utformas så att det tillgodoser behovet för barn och ungdomar
bevakas i kommande detaljplanering och projektering.
Angående samutnyttjade lokaler gäller att om detta ska fungera krävs en övergripande organisation
som hanterar just de betänkligheter som lyfts ovan, inte minst det ekonomiska ansvaret. En sådan
organisation föreslås också i PLASMA, Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö.
Barncampus kan bli det projekt där gemensam styrning och ekonomi banar väg för ett bättre
utnyttjande av både lokaler och uteytor, men kommer mycket riktigt i sin tur att kräva ett uttalat
uppdrag.
2.7

Fritidsförvaltningen framför i skrivelse 2015-11-18:

Området som helhet: Fritidsförvaltningen betraktar planprogrammet som helhet som
bra. I och omkring området finns idag Kroksbäcks idrottsplats, Hylliebadet, Hyllie
sportcenter (Bellevue stadion), puckelbollplan, hundrastplats, temalekplats och invid
badet håller en park med planerad parkour, utegym och skridskobana att anläggas(sid.
93). Fritidsförvaltningen tycker att alla dessa befintliga och planerade platser och
planer är mycket positivt. Förvaltningen hade dock gärna sett att planerna
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kompletterades med en större öppen yta som skulle kunna fungera som en mötesplats
för pick-nick, skolavslutning och spontanidrott. För att främja uteaktiviteter året om
föreslås från fritidsförvaltningen att man under vintern använder Kroksbäckskullarna
som skidbacke.
Idrottsplatsen: Fritidsförvaltningen anser att man bör titta närmare på hur man kan
koppla ihop Kroksbäcksparken och idrottsplatsen på ett naturligt sätt. Detta för att
främja områdets generella utveckling men i synnerhet för att främja barn och
ungdomars fritid i området. Det är därför viktigt att man fortsätter att utveckla
aktiviteter på området samt idrottsplatsen som en del av parken.
Idrottsplatsens intilliggande ytor skulle kunna spela en viktig roll som framtida
mötesplats och användas till exempel till fik, inomhusgym, omklädningsrum osv.
Förvaltningen stödjer därför planen på att bygga om och öppna de befintliga
servicebyggnaderna intill de två fotbollsplanerna eftersom parkens utveckling
kommer att öka behovet av utrymmen för omklädningsrum och duschar (sid. 93).
Det finns redan idag planer på att utveckla Krocksbäcks idrottsplats. Den utveckling
som sker på stadionområdet kommer i förlängningen också att påverka idrottsplatsen.
Troligen kommer det att anläggas en konstgräsplan. Eftersom det redan i dagsläget
finns elljus vid idrottsplatsen är det positivt att det i planprogrammet har tagits
hänsyn till det störande moment som elljuset kan innebära för boende runtomkring
(sid. 93). Ett av förråden för redskap med mera som idag ligger vid Kroksbäcks
idrottsplats ligger i planprogrammet på den plats där man planerar att bygga bostäder.
Fritidsförvaltningen förespråkar därför att förrådet på sikt ska ersättas.
Entré till Kroksbäcksparken: Idrottsplatsen fungerar redan idag som en entré till parken.
Enligt planprogrammet ska det skapas en ny entré till parken på den plats som idag
består av buskage samt av Kroksbäcks idrottsplats med inhägnade fotbollsplaner och
idrottsplats (sid. 22). Fritidsförvaltningen vill framhålla att det bästa vore att öppna
upp buskaget från Ärtholmsvägen och inte bara till idrottsplatsen, för en mer visuell
öppning mot parken.
Idrottshall: Att satsa på ett barncampus och ett barnstråk tycker fritidsförvaltningen är
en bra satsning för att skapa en positiv och trygg uppväxtmiljö för barn och
ungdomar i området. Genom att också skapa attraktiva förskolor och grundskolor vill
man gynna barns och ungas möjligheter till en likvärdig uppväxtmiljö (sid. 26).
Fritidsförvaltningen vill understryka att även tillgången till fritidsaktiviteter och
föreningsliv bidrar till att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar.
Befintliga grundskolor på området behöver byggas om eller rivas. En skola med
tillhörande idrottshall ska byggas vid barncampus. Området Holma och Kroksbäck
bör ha åtminstone en stor sporthall. Sporthallen kan även fungera som ett
komplement till kulturhuset vid större evenemang. Den kan också fungera som en
mötesplats inte bara i idrottssammanhang och kultur utan även i andra sammanhang.
I planprogrammet vill man satsa på lek, lärande, sport och uppehåll, både inomhus
och utomhus. Sporthallen på skolan ska öppnas upp mot barncampus. Hallen ska
användas under skoltid men även vara öppen för verksamhet eftermiddagar och
kvällar. På helger finns det tankar om att hallen ska vara öppen för allmänheten så
kallad öppen hall (sid. 47). Detta tycker fritidsförvaltningen är positivt så länge det
finns plats även för organiserade fritidsaktiviteter.
Samutnyttjande av lokaler: I planprogrammet tänker man sig att man ska kunna
samutnyttja olika typer av lokaler och ytor till exempel fritidsgårdars lokaler för
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föreningsaktiviteter kvällar och helger. Skolgårdar och idrottslokaler ska kunna
användas för fysisk aktivitet. Fritidsförvaltningen tror att det är bra att samutnyttja
lokaler för att öka trygghet eftersom de då inte står tomma på kvällstid.
Fritidsförvaltningen anser att det är bra att man har med i planförslaget att det ska
finnas tillgång till lokaler för fritidsaktiviteter och föreningsliv (sid. 93).
Stadsbyggnadskontoret kommentarer: Kroksbäcksparken kan med fördel redan idag nyttjas som
mötesplats för pick-nick, skolavslutning med mera eftersom större öppna ytor finns. För närvarande
pågår också iordningställande av mindre samlingsplatser med möjlighet till grillning med mera i
parkens norra del. Kroksbäckskullarna är idag populära under vintern för pulkaåkning. Även
möjlighet att åka skidor ryms inom parken som den ser ut idag. Angående förslag om att eventuellt
anlägga mer iordningställda skidspår eller liknande vintertid hänvisas till Gatukontoret för vidare
diskussioner.
Synpunkterna om sammankoppling av idrottsplatsen och parken respektive ersättning av nuvarande
redskapsförråd bevakas vidare i samband med detaljplaneläggning av planerad bostadsbebyggelse i
västra delen av parken. Lämplig hantering av vegetationen mot Ärtholmsvägen har delvis behandlats
i den projektering av en ny entré till Kroksbäcksparken från nordöst som gatukontoret nyligen
genomfört. Frågan kommer att bevakas vidare i detaljplaneläggningen för förskolan som planeras i
parkens norra del.
Storleken på idrottshallen vid Barncampus kommer att studeras vidare i detaljplaneskedet. Av
avsnittet funktioner och nyckeltal i planprogrammet framgår dock att lokaler för idrott tillkommer
med ca 1100-1800 kvm BTA.
Angående samutnyttjande av lokaler är detta något som i planprogrammets lyfts fram som en viktig
strategi för områdets utveckling.
2.8

Stadsområdesnämnd Väster framför i skrivelse 2015-11-06:

Inriktning och ambitioner: Stadsområdesnämnd Väster (SONV) vill framhålla det positiva
i och vikten av huvuddragen i det ambitiösa planprogram som förts fram för ett av de
större och viktigare områdena inom stadsområde Väster; Holma och Kroksbäck.
Planprogrammets ambitioner att adressera de utmaningar som Holma-Kroksbäck står
inför är avgörande för ett socialt hållbart såväl område, som Malmö i sin helhet, där
integrationen och människan står i fokus för förändringarna. Jobb, utbildning och
trygghet där en bor, är de viktigaste prioriteringarna för de boende. Planprogrammets
värdegrund och utformning stödjer dessa fundament för integration, genom den
presenterade planeringen för utveckling av den fysiska miljön. Ambitionen är bland
annat att skillnader i levnadsförhållanden inte cementeras till geografiska områden (kursivt; citat
sid 14).
Strategier: De fem karaktärsområden som anges i planprogrammet (med början sid 15)
speglar viktiga delar av den strategi som en fysisk förändring av området måste
innehålla. SONV vill särskilt framhålla:
En målpunkt i Malmö vilket anger Kroksbäcksparken som ett viktigt besöksmål för
alla malmöbor, vilket är en viktig ambition för att locka boende i andra stadsdelar till
området. Särskilt viktigt framstår Parkens kanter som planeras att utgöra
sammanlänkningen mellan parken och bostäderna, i vilka upplevelser, publika
funktioner och aktiva bottenvåningar öppnar respektive område mot grönytorna. Idag
utgörs kanterna till Kroksbäcksparken av distanserande ytor i Öster, medan
gränssnittet i väster utgörs av en närmast vallgravsliknande barriär vilken upplevs som
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svårforcerad och otillgänglig genom den nedsänkta Hyllievångsvägen. Trots
förväntade dyra lösningar, vill nämnden framhålla vikten av att neutralisera den
isolerande effekt som vägen utgör. En lösning avseende Hyllievångsvägen är en
nödvändighet och måste innefatta breda och sammanhängande delar som
höjdmässigt inbjuder till förflyttning och vistelse i planerad byggnation och på
mötesplatser. I planprogrammet (sid 68) anges två alternativ för Hyllievångsvägen;
upphöjning av vägen eller kvar i nedsänkt läge med nivåkopplingar i byggnation och
längre och svagare lutning. Nämnden är positiv till förändringen i sig och hoppas att
dessa åtgärder läggs tidigt i planeringen.
Nämnden vill framhålla de strategier som benämns kanter utåt och nya stråk och vill
lyfta fram ett citat i planprogrammet som väl beskriver nämndens ställningstagande:
Kopplingarna till Kulladal och Djupadal är i socialt avseende viktigare än kopplingen mellan
Holma och Kroksbäck (Sid 7). De insatser som förväntas bidra till att på ett tydligt sätt
koppla Holma och Kroksbäck till Kulladal respektive Djupadal, framstår som en av
de viktigare ambitionerna med planprogrammet. Att sociala barriärer överbryggas
förutsätter en fysisk struktur som ger förutsättningar för samspel och integration. Att
bygga vägar som sammanlänkar områdena är en nödvändighet, liksom att
byggnationen uppfattas som organiskt övergående med hjälp av varierad bebyggelse
som tar upp byggnadsstilar från båda områdena. Den ljudbarriär som idag finns längs
Lorensborgsgatan uppfattas allmänt som en faktisk mur mellan det socialt utsatta
Kroksbäck och det välmående Djupadal. Det planerade borttagandet av denna,
liksom andra symboliska och fysiska gränser, likt de planskiljande broarna och
tunnlarna, är önskvärda.
Trafik: Nämnden ser positivt på att gång- och cykelvägar (gc-väg) byggs ut och får
framträdande plats i områdena och ser med tillfredsställelse på planförslagets
ambitioner i denna del. Gc-vägar är en förutsättning för tillgänglighet och effektiva
förflyttningar på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Cykelboulevarden
öppnar området för andra malmöbor och bidrar till en snabb transportsträcka och
koppling mellan Hyllie, kommande Kroksbäckstorg och till exempel Triangeln och
andra delar av staden.
SONV vill dock framhålla vikten av att säkra, särskilt ur barn-, jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv, närhet till och god försörjning av kollektivtrafik. Det är i högre
grad kvinnor, unga, barn, äldre och personer med rörelsehinder, som är beroende av
t.ex. bussar och spårvägstransporter. Om det är långt till bussen, kan detta innebära
minskad rörlighet i områden utanför bostadsområdet, vilket leder till isolering och
motverkar integration. I bilagan till planprogrammet Hållbart resande i Holma och
Kroksbäck anges att gång- cykel och kollektivtrafik ska utgöra minst 70 % av resorna
år 2030. Det är därför inte tillfredsställande att planförslaget talar om att förlägga all
busstrafik till Lorensborgsgatan och Pildammsvägen (sid 42). De personer som bor
eller kommer att bo närmast parkens båda sidor, kommer att få långt till närmaste
busshållplats. Planering för nära förbindelse genom linjedragning och hållplatser, även
inom områdena, bör förstärkas. Förutsättningar för detta bör komplettera planeringen
t.ex. vid öppnandet av vägar mellan Kroksbäck och Djupadal samt Holma och
Kulladal. Kan dessa vägar användas för busslinjer?
Miljö och energi: Stadsområdesnämnden vill framhålla att de miljömässiga aspekterna
bör lyftas fram på ett genomlyst sätt i de kommande planeringsinsatserna. I kapitlet
om klimat och energi nämns att en övergripande analys bör tas fram bland annat
avseende lokal energiproduktion, energieffektivisering och energisystem(sid 98). En
sådan analys bör initieras i snar framtid.
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Social hållbarhet och dialog: SONV vill också poängtera vikten av att de kommande
fysiska förändringarna följs av den önskade förändringen från enbart bostadsområden
till verksamhetsblandade områden; bostäder, arbetstillfälle och service. Detta kräver
ett aktivt agerande från flera delar av Malmö stads organisation och i samarbete med
civilsamhälle och näringsliv. Den så kallade ”öppning”, av de idag inåtvända och
avskärmade Holma och Kroksbäck, till integrering med de omgivande villaområdena,
fordrar också en genom hela processen fortgående dialog med alla berörda som går
utöver gängse samrådsförfaranden. Vikten av att denna process är väl planerad och
hållbar över tid, utgör en av de viktigare förutsättningarna för att förändringens
ambitioner ska kunna infrias. Nämnden vill också lyfta fram möjligheten att använda
sociala klausuler i planeringen av upphandlingar för genomförandet. Samverkan med
aktörer i byggbranschen som bejakar det sociala perspektivet kan skapa goda
förutsättningar för arbetstillfällen för boende i området.
Genomförande: Nämnden inser vikten av att utbyggnad och utveckling av områdena bör
ske ordnat i rätt ordning utifrån givna planeringsförutsättningar. Det är dock av vikt
att både Holma och Kroksbäck får ta del av utvecklingsinsatser redan från början. Att
detta är möjligt påpekas också i planprogrammet(sid 73). Nämnden konstaterar även
att de viktiga insatserna med att öppna upp områdena i väst-östlig riktning, genom att
etablera sammanlänkande gator med omgivande bostadsområden, ingår i de
etappområden som föreslås utvecklas först.
Etablerandet av de urbana stråk som tänks kunna erbjuda service, föreningslokaler,
mötesplatser och arbetsplatser samt sammanlänkande bostadshus, bedöms vara de
viktigare insatserna och som får störst betydelse för hållbar utveckling av områdena i
övrigt.
Den redan framskridna planeringen avseende Holma som bedrivs i samverkan mellan
MKB Fastighets AB och Riksbyggen genom projektorganisationen Holmastan, ger
förutsättningar för ett tidigare genomförande. Det är av vikt att de vidare studier
avseende de tekniska förutsättningarna, framförallt lösningar avseende
översvämningar av Hyllievångsvägen, snarast kommer till stånd, för att även
utvecklingen, enligt planprogrammet, för Kroksbäck, kan påbörjas så snart som
möjligt
Avslutningsvis vill SONV understryka att det planprogram som tagits fram för
Holma och Kroksbäck, till innehåll och ambition, på ett ändamålsenligt sätt pekar ut
utmaningar och planeringsmässiga inriktningar som ligger i linje med vad nämnden
anser vara en viktig väg för ett hållbart Malmö. Det är av vikt att planprogrammet
förtydligas genom kommande detaljplanearbete/utredningar och realiseras i dess olika
delar så snart som möjligt.
Nämnden har fått kännedom om att det finns boende i områdena som har
synpunkter på hur deras närmiljö ska komma att utformas, och utgår från att
stadsbyggnadskontoret kommer att beakta de synpunkter som inkommer från dessa i
den slutliga utformningen av planprogrammet. (Moderaterna och Liberalerna har
reserverat sig mot yttrandet).
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Att minska upplevelsen av Hyllievångsvägen som barriär
kommer att ske genom förslaget om nedsänkning av kanten från parken till en torgplats,
suterränghus som går från parknivå ner i gatans nivå samt fler sammankopplade knutpunkter som
en framtida Kroksbäcksskola nere vid gatan. Under samrådstiden har ytterligare studier gjorts kring
Hyllievångsvägen, främst med avseende på översvämningsproblematiken. Studierna har resulterat i
att planprogrammet nu förordar att Hyllievångsvägen framöver ska ligga kvar i befintligt höjdläge,
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men byggas om till en gata som är bättre anpassad för gång- och cykeltrafikanter och vistelse.
Översvämningsrisken föreslås hanteras genom att fotbollsplanerna på Kroksbäcks IP sänks ned och
på så sätt blir en ny lågpunkt i området.
Då spårvägen i framtiden kommer att trafikera Pildammsvägen respektive Lorensborgsgatan, är det
lämpligt att redan idag förlägga busstrafiken där. Dels för att nyttja gatumark effektivt och dels för
att skapa en tydlig struktur från start. Förslaget innebär att den nuvarande ”bussgatan” inom
Holma ersätts med en kvartersgata, som i huvudsak ska utformas på de oskyddade trafikanternas
villkor. Gatans funktion och utformning lämpar sig inte för turtät busstrafik. Planprogramsförslaget
innebär att de boende i befintliga Holma får ca 100 m längre till en hållplats jämfört med idag,
samtidigt som tillgängligheten för boende i Kulladal förbättras. Hållplatsernas placering innebär
också att den planerade bebyggelsen får en direkt närhet till kollektivtrafik.
Den föreslagna flytten av kollektivtrafiken från Hyllievångsvägen till Lorensborgsgatan medför ingen
större skillnad i avstånd för de boende i Kroksbäck. Boende längs Kroksbäcksparken får något
längre till hållplats medan de som bor i områdets västra del, nära Lorensborgsgatan, istället får
närmare till hållplats än idag. För de som bor väster om Lorensborgsgatan förbättras tillgängligheten
till kollektivtrafik jämfört med dagens situation.
Längs med de nya stadshuvudgatorna blir kollektivtrafiken mer tillgänglig och synlig än när den
trafikerar interna gator. Kollektivtrafikens sträckningar och hållplatsernas lägen kommer dock
studeras vidare i samband med kommande planering av de båda framtida stadshuvudgatorna.
Genomförandeavsnittet och etappindelningen har studerats ytterligare och justerats inför
godkännandet av planprogrammet. Även fortsatt läggs dock stor vikt vid utveckling av de östvästliga kopplingarna även om planeringstakten för ny bebyggelse nu ser något annorlunda ut.
Det är, från stadens sida, önskvärt att ett åtagande utöver det vanliga blir aktuellt från
byggherrarnas sida i samband med genomförande inom området. Sociala klausuler pekas i
planprogrammet ut som ett möjligt verktyg i detta arbete.
Angående dialog och genomförande planeras fortsatt dialog med berörda fastighetsägare, boende och
verksamhetsidkare, inom och i anslutning till planprogramsområdet, i samband med kommande
detaljplanering inom området. Synpunkterna som har skickats in under samrådstiden har bidragit
till en utveckling av planprogrammet, som i godkänd from kommer att utgöra underlag till
kommande detaljplaneläggning inom området.
2.9

Malmö muséer framför i skrivelse 2015-12-01:

Kulturhistoriska värden: Kroksbäck och Holma uppfördes i början respektive slutet av
miljonprogrammet. Det finns flera karaktäristiska särdrag i områdena som är av
kulturhistoriskt intresse, då de är typiska för sin tid och därigenom berättar något om
Malmös och Sveriges 1900-talshistoria. Vissa av rekordårens ideal har omvärderats
och ses idag istället som problematiska. Tydligast är kanske detta vad gäller
trafikplaneringen som bygger på ett separerat system som i stor utsträckning sätter
bilen i fokus. I Kroksbäck har detta system dragits till sin spets med nersänkta gator
och cykel- och gångvägar på broar.
Men det finns också kvaliteter i miljonprogramsområdena, och det är viktigt att
förändringar görs med medvetenhet och varsamhet om dessa värden. Ett sådant
exempel är stadsplanen som är utformad efter bästa möjliga ljusförhållanden i
lägenheterna, något att ta i beaktning när områdena ska förtätas.
Planprogrammet redogör på ett förtjänstfullt sätt för värden och kvaliteter som finns i
den befintliga miljön. Den modernistiska stadsplanens tidstypiska kännetecken
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(rätvinklighet, luftighet, ljus, grönska, enhetlighet) lyfts fram som värden. Vikten av
varsam hantering vid renovering och ombyggnad av de befintliga byggnaderna tas
också upp på ett ingående sätt.
Bevarandefrågor och social hållbarhet: Planprogrammets budskap är att den sociala
utvecklingen av Holma och Kroksbäck är högst prioriterad, och om åtgärder som
stärker social hållbarhet kommer i konflikt med bevarandefrågor så ska de sociala
värdena komma i första hand. Från antikvariskt håll har vi i detta fall inga
invändningar mot en sådan prioritering, eftersom de kulturhistoriska värdena i Holma
och Kroksbäck inte är av en sådan dignitet att de orsakar omfattande bevarandekrav.
Områdena är väl dokumenterade, till exempel i inventeringen Bostadsmiljöer i
Malmö. På så vis bevaras information om kulturhistoriskt intressanta aspekter för
framtiden, exempelvis den radikala trafiksepareringen i Kroksbäck, utan att de i sig
själv måste bibehållas i nuvarande utformning. En varsam hantering av de värden
som bedöms utgöra kvaliteter i området är dock viktig, men detta ska inte behöva
innebära konflikt. Tvärtom kan kulturhistoriska värden vara viktiga faktorer för att
stärka social hållbarhet. Det kan handla om att bibehålla uppskattade aspekter av ett
områdes karaktär och stärka områdets identitet genom att bygga vidare på dess
särdrag.
Förtätning: Planprogrammet föreslår omfattande nybyggnation, framför allt utmed
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan, men även på ytor som idag är del av
Krokbäcksparken. Kroksbäcksparken är en del i Pildammsstråket, ett grönstråk som
utgjort en stadsplanemässig ide i Malmö sedan 1940-talet. Tanken var, redan då, att
skapa en koncentrerad stad utan förorter. Det skulle vara tät bebyggelse i
bostadsområdena, och mellan dessa gröna, sammanhängande parkstråk. Förebilden
var Köpenhamns berömda fingerplan. Att förtäta med ny bebyggelse på parkmark är
därför en känslig fråga även ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Enligt planprogrammet
ska dock den totala parkytan inte minska.
När det gäller förtätning utmed Pildammsvägen presenteras två scenarier. Från
kulturmiljösynpunkt är förtätning här möjlig och inget av scenarierna är bättre eller
sämre än det andra.
Stadsbyggnadskontoret kommentarer: Synpunkterna beaktas i kommande detaljplanearbete.
2.10

Räddningstjänsten Syd framför i skrivelse 2015-12-23:

Utformning av gaturum och räddningstjänstens tillgänglighet: I handlingarna beskrivs gator och
stråk som är tänkta att prydas med trädplanteringar och i vissa fall uteserveringar. Det
är viktigt att räddningstjänstens förutsättningar för att kunna genomföra
räddningsinsatser säkerställs. Bostäder i flerbostadshus dimensioneras normalt för
fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar och höjdfordon. För
att räddningstjänsten ska kunna bistå vid utrymning krävs tillgänglighet direkt till
byggnadernas fasader. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning
om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte
överstiger 11 meter (vanligtvis upp till fyra våningsplan). Räddningstjänstens
höjdfordon kan användas upp till 23 meter (vanligtvis upp till åtta våningsplan) under
förutsättning att räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns.
Längs med befintliga byggnader kan ny trädplantering eller annan förändring av
markanvändningen längs med fasaderna, t.ex. uteserveringar eller cykelställ, påverka
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möjligheten till utrymning. Om det saknas möjlighet till uppställning och manövrering
av höjdfordon försvinner en av de två utrymningsvägarna från bostäderna, vilket inte
är acceptabelt enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Att komplettera med en ny
alternativ utrymningsväg i efterhand är ofta problematiskt ur många aspekter. Vid
förändringar i gaturummet längs med fasadema är det således viktigt att utrymningen
beaktas i ett tidigt skede och att Räddningstjänsten Syd rådfrågas vid oklarheter. Mer
information om förutsättningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten finns i
råd och anvisningar Utrymning med hjälp av
räddningstjänsten, http://rsyd.se/sv/Foretag/Råd-och-anvisningar/Utrymningmed- hjalp-av- Raddningstjansten-Syd/
Räddningstjänsten Syd anser att det är viktigt att ansvariga för framtagandet av
planprogrammet läser och förstår denna skrift då konsekvenserna av reglerna som
beskrivs däri kan begränsa möjligheterna att genomföra tänkta planer i
planprogrammet. Problem kan främst uppstå då utformningen av vägar/stråk längs
befintliga byggnader förändras.
För att möjliggöra en grönare stad genom nya områden kan framtida byggnader
dimensioneras på annat sätt än genom utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Det
löses vanligtvis genom anordnande av Tr2- trapphus eller tillgång till två av varandra
oberoende utrymningsvägar, t.ex. via loftgångar eller två trapphus. Ett sådant
ställningstagande av kommunen bör tas i ett tidigt skede av planläggningen och
behöver vara tydligt för exploatörer och byggherrar eftersom det påverkar den
byggnadstekniska projekteringen, ofta till det dyrare.
Räddningstjänsten Syd önskar även bli involverade om det finns planer på att stänga
av vissa vägar för fordonstrafik då det kan få konsekvenser för insatsmöjligheterna,
även i de fall utrymning med hjälp av räddningstjänsten inte är aktuell.
Befintliga räddningsvägar: I området som idag till stor del är bilfritt finns flertalet
räddningsvägar som kan användas av räddningstjänsten vid en insats. Det är viktigt
att dessa räddningsvägar inte påverkas negativt av förändringarna som planeras.
Räddningstjänsten Syd vill påpeka att det är viktigt att denna fråga finns med vid
ändringar i det befintliga gatunätet och vid nybyggnation av nya byggnader.
Utformning av gaturum och räddningstjänstens framkörningstid : Planerna på att ändra
utformningen av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan till stadshuvudgator kan
komma att påverka våra framkörningstider. Räddningstjänsten syds station i Hyllie
använder ofta dessa vägar för utryckningsskörning vid insatser inne i stadskärnan. Så
som sektionsritningarna ser ut på sidorna 27 och 28 i planprogrammet kan vägarna
komma att bli enfiliga om spårvägen blir av i framtiden. Det är oklart om
räddningstjänsten kommer att kunna använda körfältet för spårvägen. Detta riskerar
att fördröja våra insatser.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Synpunkterna noteras och kommer att bevakas vid
kommande detaljplaneläggning, bygglovsprövning och gatuprojektering.
2.11

VA Syd framför i skrivelse 2015-10-08:

Sid 58, Gator: I planprogrammet står. "Genomsläpplig beläggning på vissa ställen, för
infiltration och dagvattenfördröjning". Kommentar. Genomsläpplig beläggning är inte
det bästa sättet att hantera dagvatten, i synnerhet inte på gator. Det är bättre att
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återkoppla till punkten ovanför (”Gröna gaturum") och ändra till: Använda de gröna
ytorna i gaturummet för att hantera och fördröja dagvatten.
Sid 62-65, Kroksbäck: Bra att det framgår att mer utredning behövs angående
Hyllievångsvägen och översvämningar. Dock är det lite förvirrande att alla
illustrationer visar på en lösning som antagligen inte är möjlig om man inte vill
översvämma den nya bebyggelsen vid kraftiga regn (Sid 68 Visionsbild
Hyllievångsvägen, sid 69 Principsektioner för två alternativ för Hyllievångsvägen).
Ytvattnet kan även sträcka sig en bit in på Sörbäcksgatan/Norrbäcksgatan varför det
inte är lämpligt med lokaler direkt i markplan (sid 64 Visionsbild Sörbäcksgatan, sid
65 Sektion Sörbäcksgatan med punkthus och radhus).
Sid 68, Hyllievångsvägen: I planprogrammet står: "Eftersom Hyllievångsvägen i
planprogrammet föreslås bibehållas i nedsänkt läge, och därför behöver kompletteras
med ytor för översvämning vid skyfall ...". Kommentar. Tanken är väl inte att
komplettera Hyllievångsvägen med ytor, utan att utforma den så att den kan
översvämmas.
Sid 80 Pildammsvägen: VA SYD vill inte ha sina vattenledningar på kvartersmark mellan
ny bebyggelse.
Sid 89, Miljökvalitetsnormer för Vatten: Miljökvalitetsnormer för vatten rör inte bara
grundvatten, vilket är det enda som nämns i texten. Stycket bör kompletteras med
text om recipienten och påverkan på denna. Varför tas inte hantering av dagvatten
längs de trafikerade gatorna upp i planprogrammet? Det bör nämnas att dagvatten
från åtminstone Pildammsvägen och Lorensborgsgatan bör hanteras. Ändra:
Identifiera områden på allmän platsmark där våtmark dagvattenanläggningar av
varierande karaktär kan anläggas.
Sid 89, Färskvatten: Grundvattnet i Malmö används inte som grundvattenresurs och
det finns inga planer på att göra detta inom överskådlig framtid. Minskandet av
infiltration till grundvattnet är därför inget som påverkar färskvattenmängder.
Grundvatten och färskvatten har i detta område inget med varandra att göra och
texten bör styrkas. Ändra: Förtätning förväntas dock inte försämra kvaliteten,
förutsatt att vatten från väg filtreras dagvatten hanteras på ett hållbart sätt.
Kommentar. Detta stycke bör eventuellt flyttas till Miljökvalitetsnormer för Vatten.
Sid 107, Styrdokument: Varför finns inte dagvattenstrategin upptagen som ett
styrdokument
Sid 127, Vatten och avlopp ändra: I södra delen av planprogramsområdet löper en större
huvudvattenledning 900 mm tryckvattenledning som försörjer bland annat Vellinge.
Sid 127, Ledningsnätet: Ändra: Det är enligt VA Syd:s bedömning varken möjligt eller
ekonomiskt försvarbart att anpassa ledningsnätskapaciteten efter regn med så höga
återkomsttider som detta. Kommentar. Detta är inte VA SYDs bedömning utan hela
kommunens hållning, enligt pågående skyfallsplan. Det är dessutom något som är
konstaterat både nationellt och internationellt.
Sid 128, Översvämningsanalys: Ändra: Analysen visar på stora svårigheter att undvika
framtida översvämningar i Hyllievångsvägen och lösningsförslagen rörde sig från att
helt enkelt acceptera översvämningar, och anpassa bebyggelse och byggnadsteknik till
det, till att bygga stora dagvattenmagasin i parken eller att höja upp hela
Hyllievångsvägen, antingen genom utfyllnad eller ovanpå ett nytt dagvattenmagasin.
För att kunna hantera vattnet i parken krävs att denna sänks ett flertal meter. Frågan
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kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet. Kommentar. Ett underjordiskt
magasin är inte en genomförbar lösning.
Sid 128, Dikningsföretag: Ändra: Dikningsföretaget är enligt VA Syd:s bedömning
obehövligt. Inget av dikningsföretaget gamla ledningsdragning antas finnas kvar och
företaget är ersatt av verksamhetsområde för dagvatten.
Stadsbyggnadskontoret kommentarer: Angående åtgärder för att lösa översvämningsproblematiken i
Hyllievångsvägen, se kommentar 1.1.
Dagvattenstrategin har använts som underlag i arbetet men missats i listan över styrdokument.
Dagvattenstrategin har nu lagts in i planprogrammet på sidan 104.
Inför godkännandet av planprogrammet har fördjupade utredningar kring bland annat
exploateringskostnader utförts. Detta har resulterat i att planprogrammet nu förordar en
bebyggelsestruktur i Holma som baseras på att Pildammsvägen ligger kvar i befintligt läge. Eftersom
flytt av de ledningar som idag finns väster om Pildammsvägen troligtvis är både komplicerad och
kostsam föreslås i planprogrammet att ledningarna ligger kvar och kvarteren utformas för att dessa
ledningar även fortsatt ska vara åtkomliga. Erforderliga skyddsavstånd kommer då att säkerställas
i samråd med VA SYD. Frågan kommer bevakas i kommande planläggning.
Planprogramshandlingarna har i övrigt ändrats i enlighet med yttrandet.
2.12

VA Syds avfallsavdelning framför i skrivelse 2015-12-04:

Generella kommentarer: Avfallsplan 2011-2015 för Malmö och Burlöv är antagen av
kommunfullmäktige i respektive kommun. Visionen i avfallsplanen lyder "I arbetet
för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna 2020 en självklar roll - vi gör
hållbarhet verkligt i våra användares vardag." Avfallsplanen har tre övergripande mål
som berör:
•

Hållbar konsumtion

•

Vikten av att prioritera miljönytta och

•

Att det för användaren ska vara lätt att göra rätt

Enkelt uttryckt kan man säga att det är den fysiska utformningen och de fysiska
möjligheterna i närmiljön som avgör huruvida vi ska lyckas med Malmös
avfallshantering på sikt och det är just detta som avfallsplanen beskriver genom olika
effektmål. Avfallsplanen finns i sin helhet på www.vasyd.se.
Planprogram för Holma och Kroksbäck bygger vidare på de prioriterade
inriktningarna som fastslagit i den nya översiktsplanen samt det övergripande målet
om Planprogrammets syfte är att visa hur möjligheterna till en långsiktigt god
stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. Detta innebär att utreda och ge
förslag på hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan skapas på ett sådant sätt att den
kan bidra till en socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i
området och till att mål för hela stadens utveckling nås, samtidigt som befintliga
värden tillvaratas. Strategierna som ska användas är:
•

Blanda, väv samman öka nätverkandet

•

Skapa karaktärsområden med speciella funktioner och utformning

•

Men även att skapa attraktiva förskolor och skolor och fler arbetstillfällen
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Men hur skapar man hållbara samhällen? En dansk undersökning (Danske
Miljöstyrelsen, 2015) visar på att hållbara beteenden och specifikt sopsortering och
avfallsminimering, bidrar till att människor känner sig lyckligare genom att man
känner sig del av något större som att bidra till en bättre värld. Detta i sin tur även
stärker känslan av samhörighet, vilket i sin tur ökar livskvaliteten och ökar lyckan.
Slutpoängen är att för att kunna bygga hållbara samhällen måste dess medborgare
känna lycka och det måste ges plats åt hållbara beteenden så som avfallssortering och
avfallsminimering. Enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning ska avfallet hanteras
enligt den prioritetsordning som beskrivs med avfallshierarkins - avfallstrappans, fem
steg. Med avfallstrappan vill man visa att ju högre upp man befinner sig, desto mindre
miljöpåverkan har avfallet. Ur ett miljöperspektiv är alltså det bästa avfallet det som
inte alls uppkommer.
För att sträva uppåt i avfallshierarkin behövs en omställning av samhällets ekonomi
som alstrar mindre avfall - cirkulär ekonomi omnämns ofta som en sådan ekonomi
där bland annat produkters livslängd förlängs genom reparation och lagning. Den
cirkulära ekonomin är också mer tjänsteintensiv, vilket skapar fler arbetstillfällen.
VA SYDs avfallsavdelning ser gärna att planprogrammet ska lyfta fram hur
planeringen stödjer avfallstrappans översta två steg, vilka hanterar återanvändning och
återbruk samt förebyggande av att avfall uppkommer.

Avfallstrappans översta steg handlar om att förebygga att avfall uppstår. Det sker när
vi som individer börjar fundera på våra inköp och våra behov. Det kan innebära att
man väljer en fysisk aktivitet eller en upplevelse istället för att åka och handla saker en hållbar konsumtion. Avfallstrappans näst översta steg hanterar återbruk. För att
öka återbruket behöver synen på avfall förändras. Avfall ska ses som en resurs som
kan bidra till hållbar stadsplanering.
För att kunna förebygga uppkomsten av avfall och öka återbruket behövs att
avfallshanteringen lyfts in i stadsplaneringsprocessen. Här är det glädjande att den
kvartersnära återbrukscentralen - ReTuren - tas upp. Men den kvartersnära
återbrukscentralen tar VA SYD ett helhetsgrepp på hållbarhetsperspektivet. ReTuren
vänder sig till en ny kundgrupp som bor i flerfamiljsfastigheter och inte har tillgång till
bil. Här ska de boende kunna lämna farligt avfall, elavfall, textilier, skrot och mindre
grovavfall. En tydlig funktion ska vara återbruket och att förändra synen på avfall
genom byteshandel, men även genom kreativa workshopar. VA SYD vill att ReTuren
ska bli en aktiv mötesplats genom den service som erbjuds, men även genom de
aktiviteter som anordnas för att engagera de närboende. För att den kvartersnära
återbrukscentralen ska bli en framgångsrik plats på Kroksbäck krävs samverkan med
flera aktörer i staden och lokala föreningar. Planprogrammet lyfter fram strategin att
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blanda och väva samman, men det hade varit önskvart om det lyfts fram hur viktig
samverkansprocessen över gränserna är för att denna strategi ska lyckas mer än på ett
fysiskt plan.
I Avfallsplan 2011-2015 finns effektmålet att papperskorgar på offentliga platser har
sorteringsmöjligheter. Gatukontoret har arbetat med detta arbete och en prototyp
finns utsatt på flera platser i runt om i Malmö stad. Det är viktigt att arbeta med att
nedskräpningen minskar både på land och hav samt att staden tydligt visar på sitt
miljöarbete.

Specifika kommentarer
Avfallsplanen vill generellt att avfallsmängderna minskar totalt sett, men det avfallet
som uppkommer ska källsorteras i så hög grad som möjligt, då detta medför en
rörelse uppåt i avfallstrappan. VA SYD anser att det ska anges att det ska finnas plats
fullständig sortering som är fastighetsnära. Med fullständig sortering avses mat-,
restavfall, förpackningar och tidningar. Uppdatera gärna informationsrutan till vänster
med denna information om fastighetsnära insamling.

Under kapitlet "Social konsekvens bedömning" under stycket "Samspel och
sammanhang" ser VA SYD att det lyfts in att för den kvartersnära återbrukscentralen
ska bli en framgångsrik plats på Kroksbäck krävs samverkan med flera aktörer i
staden och lokala föreningar. Planprogrammet lyfter fram strategin att blanda och
väva samman, men det hade varit önskvart om det lyfts fram hur viktig
samverkansprocessen över gränserna är för att denna strategi ska lyckas mer än på ett
fysiskt plan.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Att en kvartersnära återbrukscentral diskuteras i
Kroksbäck och presenteras i planprogrammet bedöms vara en faktor i planeringsprocessen som stödjer
avfallstrappans översta två steg, vilka hanterar återanvändning och återbruk. Vidare arbete med att
minimera avfall inom området är en genomförande- och informationsinsats och inte något som
behandlas i ett planprogram.
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Avsnitt om resurseffektivitet på sidan 97 har kompletterats med att möjlighet till fullständig
sortering ska finnas fastighetsnära.
Flera föreslagna åtgärder inom planprogramsområdet kräver samverkan mellan flera olika aktörer
för att resultatet ska bli framgångsrikt. Detta lyfts fram i planprogrammet.
2.13

MKB Fastighets AB framför i skrivelse 2015-11-27:

MKB Fastighets AB ser mycket positivt på att processen för framtagande av
planprogram för Holma och Kroksbäck nu har kommit sa långt att det är tid för
samråd. Med tanke på den snabba och omfattande utveckling som sker i hela Hyllie
finns stora möjligheter också för nuvarande Holma och Kroksbäck att kompletteras,
förtätas och kopplas närmare sina intilliggande bostadsområden.
Hela utvecklingsprojektet som omfattas av planprogrammet förväntas kunna
genomföras under en period på 10-15 år det vill säga fram till år 2030. Utvecklingen
av området är således en process över tid och föreslagna lösningar för utbyggnad,
infrastruktur och parkeringslösningar kan komma att förändras över tid under
projektets framskridande. Att både Holma och Kroksbäck ingår i planprogrammet
medför också ett behov av flexibilitet i det fortsatta arbetet.
Övergripande synpunkter
Planprogrammets omfattning
Utvecklingen av Holma och Holmastan är ett stort och komplicerat projekt och har
sin grund i ett samarbete mellan Malmö Stad, Riksbyggen och MKB Fastighets AB
där ett gemensamt framarbetat dokument Värdeprogram för Holma ligger som
underlag för det pågående planarbetet. Efter hand som planprocessen pågått har på
Malmö stads initiativ även Kroksbäck och Kroksbäcksparken kommit att ingå i
planarbetet.
Vad gäller denna geografiska utvidgning av planprogrammet har MKB Fastighets AB
varit tydliga med att fokus bör ligga på samarbetet mellan Riksbyggen och MKB
Fastighets AB i och kring Holma/Holmastan och i överensstämmelse med de
markreservationer staden har tilldelat projektet "Holmastan". Vi ser därför positivt på
skillnaderna i beskrivningarna för de olika geografiska områdena där vi uppfattar att
Holma är mer detaljerat beskrivet medan beskrivningarna av Kroksbäck är mer
övergripet hållna och fungerar mer som utgångspunkt för en fortsatt diskussion. Som
planförfattarna konstaterar på s. 62 har MKB Fastighets AB inte varit lika delaktigt i
framtagande av planförslag på Kroksbäck som på Holma. Vi ser dock det som helt
nödvändigt att vara det framöver och tycker att det är synnerligen viktigt att vi hålls
informerade om de utredningar som avses tas fram efter samrådsperioden men före
beslut i stadsbyggnadsnämnden.
Behov av fördjupade utredningar under planskedet
På sidan 76 under fortsatt planarbete anges de fördjupade utredningar som är tänkta
att vara genomförda i samband med godkännande i stadsbyggnadsnämnden våren
2016. Det är omfattande utredningar som är viktiga för hela planprocessen och då
MKB Fastighets AB för närvarande inte har insyn i dessa utredningar medför detta att
det är svårt att utvärdera planprogrammet i denna del och därför finner vi det inte
möjligt att i nuläget ge något yttrande i denna del. I det fortsatta arbetet ser vi det som
en självklarhet att både Riksbyggen och MKB Fastighets AB involveras och aktivt kan
följa de aktuella utredningarna.
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MKB Fastighets AB anser exempelvis det vara väldigt svårt att föra fram synpunkter
på avgörande frågor som utformning av ett framtida Kroksbäck exempelvis vad gäller
Hyllievångsvägens höjdläge om vi inte har haft möjlighet att ta del av de utredningar
som planeras; dagvattenutredning och ekonomisk utredning. Höjs Hyllievångsvägen
påverkar det i högsta grad koppling och utformning av Sörbäcksgatan och
Norrbäcksgatan. Samma sak gäller klimatanpassningsutredningen, där det behövs en
analys av hur t.ex. skyfallsberedskap skapas på kostnadseffektivt sätt, vad parkens
funktion blir etc.
I det fortsatta arbetet på sidan 77 pekas på eventuella krav på arkitekttävling för
platser med särskilt höga krav på arkitektur. MKB Fastighets AB:s uppfattning är att
god arkitektur kan skapas utan att ytterligare särskilda krav på arkitekttävlingar ställs.
Hänvisning till den "socioekonomiska rapporten" på sidan 79 och bedömningen att
kunna utveckla lokalytor på över 2000 m2 inom Holma och i stort lika mycket i
Kroksbäck måste noggrannare utredas och belysas. I Planprogrammet bör flexibilitet
råda beträffande omfattning av lokaler i bottenplan. Attraktiva bottenvåningar med
entréer och uteplatser bör vara ett alternativ till ett för stort utbud av lokaler. En
fördjupad marknadsundersökning bör därför genomföras innan beslut fattas om
utbudet av lokaler.
Detaljerade synpunkter
Etapper och möjlig kompletterande bebyggelse
De knäckfrågor som anges på sidan 8 i Planprogrammet är väl formulerade och ger
en indikation på hur arbetet ska bedrivas och att det måste ske i rätt ordning.
Att den planerade utbyggnaden i första hand omfattar Holmastan och Holma och att
Krokbäcksdelen kommer först senare bör tydliggöras. På sidan 74 står exempelvis
"Om utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och lokaler startar i Kroksbäck istället."
vilket kan göra att den tidigare angivna ordningen kan missförstås. I det skede
projektet befinner sig i är det viktigt att förutsättningarna för projektets
genomförande i övrigt kan diskuteras utan att vara uppbundna av en på förhand
bestämd etappindelning.
Etappindelningen som anges på sidorna 74 och 75 kan tolkas som om en utbyggnad i
ostvästlig riktning vore aktuell. MKB Fastighets AB förordar istället en första
utbyggnad inom Holma i söder mot Hyllie, då detta direkt skulle koppla samman
Holma med den pågående starka utvecklingen i Hyllie. Därtill möjliggör
"frimärksplaner" förtätningar inom det befintliga Holma parallellt med att
planprocesserna för övriga etapper i Holma arbetas fram. Den angivna
etappindelningen skär genom flera kvarter och ska de nya stråken fungera måste även
byggnaderna finnas. Här behövs en detaljstudie så att de nya kvarteren som ligger
längs stråken kan byggas i ett och samma skede.
Exploateringsgrad/Exploateringskostnader
I första hand vill MKB Fastighets AB påtala att en rimlig exploateringskostnad och en
rimlig hyresnivå är en förutsättning för den kommande utvecklingen av
Holma/Kroksbäck.
På sidan 36-37 framgår den tänkta bebyggelsens utbredning samt våningsantal.
Förslaget är baserat på de utredningar som Gehl Architects genomfört under våren
2015. Kopplat till den tänkta utbyggnaden har på sidorna 84-85 angivits att
inkomsterna från byggnationen inte täcker bedömda exploateringskostnader vare sig i
scenario 1 eller 2 för Pildammsvägens läge. MKB Fastighets AB:s bedömning är att
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angivna våningsantal måste vara mer flexibla där så är möjligt och att erforderlig
exploateringsgrad bedöms utifrån beräknade exploateringskostnader för att skapa ett
incitament till en god totalekonomi såväl för staden som för MKB Fastighets AB och
Riksbyggen samt övriga förväntade aktörer. Det är på sidan 85 angivet att den
bedömda exploateringsekonomin baserats på att alla bostäder är bostadsrätter, detta
är en felskrivning och ska vara hyresrätter.
Pildammsvägens läge och utformning
MKB Fastighets AB ser visserligen positivt på att Pildammsvägen ska byggas om i ett
tidigt skede så som anges på sidan 29 i planprogrammet. Men vad gäller
Pildammsvägens utformning bör scenario 1 respektive scenario 2 vara fullt utredda
och beslut fastställt i det slutliga planprogrammet. Denna fråga är helt avgörande för
den fortsatta detaljplaneprocessen där varje del i Holmastan påverkas av hur och i
vilket läge Pildammsvägen omvandlas till den planerade stadsgatan. Inte minst om
angiven etapp 1 inom Holma ska kunna påbörjas är det helt nödvändigt att
Pildammsvägens läge har beslutats då det påverkar övriga delar av utbyggnaden av
Holmastan. Det kan konstateras att även som "stadsgata" blir Pildammsvägen en
väldigt bred gata i båda scenarierna, över 30 meter. Denna bredd kan i sig bidra till att
bilda en barriär mellan områdena. Förslagsvis bör utformningen mer påminna om
lokalgata med en reducerad bredd.
Infrastruktur, trafik- och parkeringslösningar i övrigt
Att göra om de kringliggande trafiklederna till stadsgator och därigenom koppla
Holma och Kroksbäck närmare de omgivande områdena anser MKB Fastighets AB
vara värdefullt. På sidan. 24-25 nämns att man vill öppna upp Kroksbäck mot
Lorensborgsgatan. Detta ser MKB Fastighets AB mycket positivt på. Dock är det
viktigt att en sådan öppning sker i rätt ordning i relation till andra fysiska
förändringar, det vill säga att gatorna inne i Kroksbäck förändras först så att det blir
en gata på fotgängamas villkor innan man släpper på trafik från Lorensborgsgatan.
Detta är viktigt utifrån att Sörbäcksgatan och Norrbäcksgatan inte bara ska bli
genomfartsleder. Det senare kan t.ex. försvåras genom att gatorna utformas så dessa
inte blir raksträckor.
Som anges på sidan 42 ska det "gärna vara närmare till en busshållplats än till en
bilparkeringsplats. Det kan dock konstateras att detta förhållande inte blir resultatet
när busstrafiken flyttas från befintlig bussgata i Holma ut till Pildammsvägen. Detta
avviker även från de föreslagna lösningarna i Värdeprogrammet för Holma där
busstrafiken föreslås ledas in i området.
Omfattning och utförande av parkeringshus bör vara mer flexibla i planprogrammet
då en mer detaljerad parkeringsutredning ska utföras i detaljplaneskedet. Den nu
föreslagna lösningen grundar sig på en antagen P-norm på 1,0 för befintlig bebyggelse
respektive 0,7 för ny bebyggelse. Med tanke på den utveckling som sker inom
biltrafikens område kan det antas att dessa parkeringsnormer kan komma att
förändras framöver.
En detalj kan dessutom noteras på sidan 41 där markeringen cykel i gata placerad rakt
ovanpå ny bebyggelse i anslutning till Kulladal.
Sophantering i Holma
MKB Fastighets AB har under ett flertal år försökt hitta en långsiktigt hållbar lösning
för sophanteringen inom bostadsområdet Holma. I BBR och allmänna råd anges att
avståndet mellan entré och utrymme för avfall inte bör överstiga 50 meter och detta
bör då eftersträvas också för befintlig bebyggelse. Vi önskar därför i planprogrammet
31 (182)

att skapa en långsiktigt hållbar lösning för sophanteringen inom det befintliga
området. Den stora utmaningen är att området idag inte är tillgängligt för
fordonstrafik. MKB Fastighets AB anser därför att det är ytterst viktigt att det nya
planprogrammet öppnar upp för möjlighet att få tillgänglighet till området för
nyttotrafik såsom sopbilar. Avfallstransporter måste räknas som nödvändiga
transporter, precis utryckningsfordon, färdtjänst m fl.
I planprogrammet sida 43 finns en ritning över vägnätet för fordonstrafik inom
området. Två nya gågator planeras, en som bildar en förlängning av Hyacintgatan och
sedan går norrut för att ansluta till Ärtholmsvägen och en som bildar en förlängning
av Snödroppsgatan och sedan går söderut för att ansluta till Påskliljegatan. Förutsatt
att dessa gågator byggs så att tung trafik såsom sopbilar kan köra på dessa, ges genom
denna förändring en bättre förutsättning för MKB Fastighets AB att lösa
sophanteringen inom det befintliga bostadsområdet på ett långsiktigt hållbart sätt.
Gågatorna ger dock inte tillräcklig åtkomst till området för att sophanteringen ska
kunna lösas i hela området. De fastigheter som blir svåra att nå är främst
Vattenkannan 2 och Vattenkannan 3 samt adresserna på Påskliljegatan inom
Grensaxen 2.
MKB Fastighets AB anser att bästa lösningen i första hand vore om Holmastigen blev
möjlig att köra tyngre motorfordon för transport av sopor på. Enligt planprogrammet
ska bussgatan förlängas och Påskliljegatan förläggas mer söderut än nuvarande
placering. Det är denna förändring som skapar svårigheter med åtkomsten till
fastigheterna på Påskliljegatan. Denna förlorade tillgängligheten på Påskliljegatan bör
kompenseras genom att väg anläggs mellan Holmastigen och bussgatan öster om
nuvarande byggnader. Bifogat finns en kopia av ritningen från planprogrammet sid 43
där de områden som inte har tillräcklig åtkomst är utmärkta med röda markeringar.
Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan
Energi- och tekniska lösningar föreslås och exemplifieras på sidorna 97-99 vilket är
bra, men dessa bör inte bli styrande så här tidigt. MKB Fastighets AB förspråkar här
att en hög flexibilitet måste finnas i lösningar så att utvecklingen kan komma ikapp. I
annat fall finns risk att utvecklingen kan komma att springa förbi vår nuvarande
kunskap. Det är också viktigt att kraven på utformning av husen är så pass flexibla att
de går att förena med BBR:s nuvarande och framtida energikrav. MKB Fastighets AB
ifrågasätter de positiva miljöeffekterna, sett ur ett systemperspektiv, av att
luftvärmepumpar kopplas mot t.ex. varmvatten.
Vidare bör det ingå i de gestaltningsmässiga förutsättningarna att byggnader ska
utformas så att en uppväxling till stor produktion av solenergi inte bara kan
möjliggöras över tid, utan att det i bästa fall till och med kan arkitektoniskt förväntas.
I samband med att solstudier genomförs ska även möjligheterna till solenergi beaktas.
Att förbereda för solceller är inte särskilt kostnadsdrivande, att sätta upp solceller
kommer sannolikt under produktionstiden vara lönsamt. Krav på att förbereda för
detta är rimligt, och då i kombination med att bygghöjder med mera är förberedda för
det. På samma sätt efterlyses hög flexibilitet för den befintliga bebyggelsen såväl för
fasader som för påbyggnader med mera. Allt i syfte att möjliggöra för framtida
energilösningar på befintliga tak och fasader.
Ny bebyggelse på Kroksbäck
För det fall att punkthus ska byggas mellan höghusen på Sörbäcksgatan och
Norrbäcksgatan behöver dessa placeras sa att det inte blir mörkt det vill säga för nära
de befintliga höghusen. I övrigt ser MKB Fastighets AB förslaget som ett utgångsläge
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för fortsatta diskussioner så som anges på sidan 62. Även här måste de ekonomiska
incitamenten bedömas från nödvändigheten av en rimlig exploateringskostnad.
Ägandeförhållanden
Ägandeförhållanden som anges på sidan 116 är felaktiga vad avser Riksbyggen. Det är
Riksbyggen BRF Malmöhus 24 som innehar tomträtt i den norra tredjedelen av Holma.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende översvämningsproblematik i Hyllievångsvägen se
kommentar till yttrande 1.1. Avseende övrig klimatanpassning, hänvisas i planprogrammet till det
fortsatta detaljplanearbetet med vindstudier och solstudier. För ytterligare underlag kring
skyfallsberedskap hänvisas till pågående arbete med skyfallsplan för Malmö stad.
Vad gäller behov av arkitekttävlingar inom området kommer en bedömning att göras från fall till
fall, i samråd med berörd fastighetsägare/exploatör. På sidan 76 i planprogrammet anges vidare
vilka vidare utredningar och fördjupningar som behöver tas fram i samband med detaljplanearbetet.
En av dessa är en handelsutredning som ska analysera vilka förutsättningar som finns för handel i
området. Möjlighet till verksamheter i de nya byggnadernas bottenvåningar bedöms kunna få stöd i
en sådan utredning. Vidare detaljeringsgrad för användning av bottenvåningarna i området utreds i
detaljplaneskedet.
Genomförandeavsnittet har bearbetats efter att planprogrammet var ute på samråd. Vad gäller
förhållandet mellan utveckling i Holma respektive Kroksbäck öppnar planprogrammet för
möjligheter att planera och utveckla dessa båda områden parallellt, om intresse för detta framöver
uppkommer från berörda fastighetsägare. Hur stora områden som respektive detaljplan framöver
kommer att omfatta är inte utrett i planprogrammet. Detta kommer avgöras i samband med
kommande detaljplaneuppdrag inom området.
Exploateringsekonomin för planprogramsområdet har, efter det att planprogrammet var ute på
samråd, utretts vidare inom Holma och legat till grund för de justeringar som gjorts i
planprogrammets illustrationer. I planprogrammet anges en huvudprincip att utgå ifrån när det gäller
våningsantal i området. Slutlig bedömning av lämpligt antal våningar inom respektive delområde
kommer ske i samband med gestaltningsstudier i detaljplaneskedet. Angående skrivelsen i
planprogrammet om att den bedömda exploateringsekonomin baserats på att alla bostäder är
bostadsrätter var denna så som påpekas i yttrandet felaktig och har justerats till att bedömningen
baserats på att samtliga byggrätter på kommunal mark är till försäljning.
Vad gäller Pildammsvägens ombyggnad till stadshuvudgata samt gatans läge har även detta utretts
vidare inför godkännandet av planprogrammet. Det slutliga planprogrammet förordar nu
Pildammsvägen i befintligt läge, dvs scenario 1. Ambitionen är att omvandla Pildammsvägen från en
infartsled till en stadshuvudgata, men Pildammsvägen kommer fortfarande att ha funktionen som en
av de övergripande gatorna i Malmö. För att gatan ska rymma alla funktioner som är önskvärda
längs en stadshuvudgata, bl.a. goda förutsättningar för gång och cykel samt trädplanering och
dessutom en framtida spårväg, krävs den föreslagna gatubredden.
Det är önskvärt att Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan byggs om redan innan dessa öppnas upp
mot Lorensborgsgatan. Frågan bevakas i kommande detaljplanering och projektering.
Avseende avstånd till kollektivtrafik i förslaget, se kommentar till yttrande 2.8.
Det stämmer att dagens p-norm kan komma att ändras framöver. I planprogrammet anges därför
följande: ”I detaljplaneskedet ska parkeringsnorm föreslås och beskrivas utifrån vilka
mobilitetsåtgärder som avses att genomföras. Vidare ska det säkerställas att bilplatsbehovet kan
lösas samt vilken parkeringslösning som avses att användas.” En uppskattning av det framtida
parkeringsbehovet måste trots allt göras i planprogrammet för att visa på att detta är möjligt att lösa
inom planområdet. Det p-tal som har angivits, 0,7 bilplatser/1000 kvm ny bebyggelse, utgår från
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Parkeringspolicy för Malmö stad. Lokaliseringsstudier för att hitta lämplig placering av p-husen i
förhållande till övrig bebyggelse har genomförts inom ramen för planprogrammet. Parkeringsstudien
kommer att fördjupas i nästa skede. Ytterligare bemötande kring parkeringsbehov, se kommentar till
yttrande 2.2.
Markering för cykeltrafik i gata har justerats på sidan 41.
Gatunätet har anpassats för att möjliggöra sophämtning. Längs de gator som föreslås regleras som
gågator ges motorfordonstrafiken viss tillgänglighet, men med en framkomlighet helt på de oskyddade
trafikanternas villkor. Att möjliggöra för motorfordon att få yterliggare tillgänglighet skulle ha en för
stor inverkan på den annars till stora delar bilfria miljön, med oönskade effekter på i första hand
barnens möjlighet att röra sig fritt i området. För vissa fastigheter kan sophusens läge behöva
justeras. Möjligheten att tillåta motorfordonstrafik på Holmastigen har utretts. Holmastigen är ett
mycket viktigt cykelstråk som är en del i ett huvudcykelstråk, varför det inte är lämpligt att tillåta
motorfordon där.
Angående energieffektivisering och minskad klimatpåverkan: De åtgärder som planprogrammet
föreslår ska ses som exempel och är inte styrande. Planprogrammet har uppdaterats enligt
synpunkterna.
Planprogrammet har justerats vad gäller ägandeförhållanden på sidan 116, enligt yttrandet.
Förtydligande från MKB Fastighets AB, insänt 2015-12-02:
Översänder ett förtydligande till det av MKB Fastighets AB insända yttrande daterat
2015-11-27. Förtydligandet syftar till att särskilt betona att det är av yttersta vikt att
exploateringsgrad såväl som krav på exploatering samt arkitektur nogsamt utvärderas
utifrån de ekonomiska förutsättningar som föreligger för byggherren. Hyresnivån i
området medger enbart en relativt låg produktionskostnad vilket tydligt måste
avspeglas i förutsättningarna som fastslås i det fortsatta planarbetet. MKB har i andra
sammanhang uttryckt att utgångspunkten för starta byggnation är att 25 procent av
beståndet i Holma kan byggas till en standard och utformning som medger en hyra på
1350 kr/kvm boa och år. Denna del av utbyggnaden av Holma behöver ligga i början
av produktionscykeln. Skulle det kommande arbetet med planprocessen för Holma
och Kroksbäck inte resultera i affärsmässigt rimliga ekonomiska förutsättningar för
MKB Fastighets AB kommer någon utbyggnad av Holma och Kroksbäck inte att
kunna ske. Därför tycker vi att det till programmet bör fogas en analys av för vilka
grupper av kunder bostäderna byggs för samt vilka hyror dessa grupper har
möjligheter att efterfråga. MKB anser att en rimlig hyresnivå behöver formuleras i
programmet och att den fastställs till 1350 kronor per kvm boa/år i 2014 års
hyresnivå. Denna hyra bör gälla i fjärdedel av kommande produktion. För att
möjliggöra denna hyresnivå ändrar vi vår uppfattning i frågan kring möjligheten till
frånluftsvärmepumpar. Vi kommer därmed att överväga att använda oss av den
energilösning som vid genomförandet visar sig bli mest fördelaktig med hänsyn till en
rimlig hyresnivå. Av samma anledning vill vi inte att det finns gestaltningsmässiga
krav kopplat till solenergi. Vi vill att det finns en flexibilitet som medger att den mest
effektiva lösningen kan väljas.
Stadsbyggandskontorets kommentarer: Priser för mark, gatukostnadsersättning m m regleras inte i
planprogramsskedet, utan detta hänvisas till detaljplaneskedet. I detaljplaneskedet ska de
ekonomiska förutsättningarna för respektive projekt klarläggas i form av avtal mellan kommunen
och byggherren. Hyresnivåer kan inte regleras i ett planprogram. Angående energilösningar, se
kommentar ovan.
34 (182)

3. LEDNINGSÄGARE
3.1

Tele2 framför i skrivelse 2015-09-29:

Tele2 har ledningar på berörda fastigheter enligt bild nedan.
Vi önskar behålla ledningarna i befintligt läge och förutsätter att eventuell flytt
bekostas av kommun, exploatör eller ny ägare.

Stadsbyggandskontorets kommentarer: Kostnadsfördelning för eventuell flytt av ledningar regleras i
samband med detaljplan.
3.2

E.ON Elnät framför i skrivelse 2015-11-30 att

Elnät på övergripande nivå
Befintlig bebyggelse inom planområdet försörjs med el från en befintlig
transformatorstation vid Bellevuestadion.
Elnät på lokal nivå
För att kunna försörja den nya bebyggelsen inom planområdet med el behövs nya
nätstationer. För att möjliggöra byggandet av nya nätstationer föreslår vi att byggrätter
för nätstation redovisas på kommande detaljplaners plankarta och planbestämmelser.
Placering av dessa byggrätter och det exakta antalet byggrätter får enligt vår mening
bestämmas vid detaljplaneläggning av området.
Kring en elanläggning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Spänningen ger
upphov till det elektriska fältet medan strömmen alstrar det magnetiska fältet. Styrkan
beror bl a på avståndet till anläggningen, spänningen och belastningsströmmen. För
närvarande finns inga av myndigheterna fastslagna gränsvärden för lokalisering eller
användande av bebyggelse invid elektriska eller magnetiska fält i anslutning till
elanläggningar. Arbetarskyddstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Statens strålskyddsinstitut rekommenderade gemensamt 1996 den s k
Myndigheternas försiktighetsprincip. I deras gemensamma skrift Myndigheternas
försiktighetsprincip anförs
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”De forskningsresultat som hittills presenterats ger inte underlag för och kan inte heller sägas
motivera några gränsvärden eller andra tvingande begränsningar för lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält”
Samt vidare
”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan
anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och nya byggnader bör man
redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas.”
Med hänvisning till ovan nämnda anser vi att nya nätstationer bör placeras under
beaktande av försiktighetsprincipen. Nätstationer bör enligt vår mening inte placeras i
byggnader som är avsedda för bostäder eller arbetsplatser utan bör istället placeras
friliggande med ett avstånd till annan byggnad som överstiger 5 meter.
Befintliga elanläggningar
Vi har befintliga elanläggningar inom planområdet. Om någon av dessa elanläggningar
måste flyttas eller ändras till följd av planläggningen eller plangenomförandet skall
detta, enligt vår mening, betalas av den part som förorsakar flytten eller ändringen.
Stadsbyggandskontorets kommentarer: Lämpliga lägen för nätstationer kommer att diskuteras med
E.ON och fastställas i kommande detaljplanearbete inom området. Angående kostnadsfördelning, se
kommentar till 3.1.1.
3.3

E.ON Värme framför i skrivelse 2015-11-27:

E.ON äger och driver fjärrvärmenät inom planområdet genom sitt dotterbolag E.ON
Värme Sverige AB. På uppdrag av E.ON Värme Sverige AB (fortsättningsvis E.ON
Värme eller bolaget) vill jag framföra följande synpunkter på planprogrammet.
E.ON Värme är positiva till den utbyggnad som föreslås i planprogrammet och de
ambitioner beträffande hållbarhet och energi som uttrycks här.
Fjärrvärmen är ett energislag som i allra högsta grad kan bidra till att förverkliga de
energimål för stadsdelens utveckling som kommunen satt upp. Fjärrvärmen kommer
till sin rätt allra bäst i täta städer och potentialen för värmeförsörjningen i Malmö är
stor, dvs förutsättningarna i värmeinfrastrukturen är mycket goda för expansion och
tillväxt.
Fjärrvärmedistributionen är beroende av utrymme i mark, fjärrvärmerören behöver få
plats vid förläggning och åtkomst är nödvändig för utbyggnad och underhåll. E.ON
Värme önskar få möjlighet att bistå med kunskap och synpunkter i den
ledningsutredning som omnämns på sid 77 i planprogrammet. Bedömningarna
huruvida fjärrvärmeledningar är flyttbara och i så fall till vilken kostnad måste göras
av ledningsägaren. Det är av största vikt att E.ON Värmes bedömningar enligt ovan
vävs in i den fortsatta detaljplanehanteringen.
Exempel på frågor E.ON Värme skulle önska en fortsatt dialog kring inom ramen
för den fortsatta detaljplanehanteringen är:
-

Ledningar/ledningsavsnitt där planprogrammet kan innebära att åtgärder
behöver vidtas.

-

Förläggning av nya fjärrvärmeledningar inom nya kvarter.
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-

Vid trädplantering utmed gatorna - hur säkras att ledningsägare får yttra sig i
samband med detta då det påverkar utrymmet i mark?

-

Ändringar av befintlig gatubredd -hur påverkar det möjligheten att förlägga
och komma åt ledningar i mark?

-

Hur avser man samarbeta med ledningsägare kring utrymmet i mark
(befintliga ledningar likväl som expansion) i samband med omvandling av
gaturummet?

E.ON Värmes utgångspunkt är att behålla befintliga anläggningar i oförändrat läge
och utförande. Om behov av ledningsflytt/ledningsändring uppstår, och den är
tekniskt möjlig att utföra, förutsätter bolaget att samordning och överenskommelser
träffas med den som begär flytten/ändringen. Eventuella kostnader förenade med
flyttning, ombyggnad eller andra åtgärder bekostas av den som så begär.
Stadsbyggandskontorets kommentarer: Under framtagandet av planprogrammet har hänsyn tagits
till att kända fjärrvärmeledningar i största möjliga mån ska kunna ligga kvar i befintligt läge på
Holmasidan. Efter samrådsperioden har dock en justering i strukturen gjorts i området kring
Pildammsvägen, vilket fått till följd att man föreslår att befintlig fjärrvärmeledning väster om
Pildammsvägen flyttas ut i Pildammsvägen vid genomförandet av den nya byggnationen och
ombyggnaden till stadshuvudgata. Den sträcka som ledningen behöver flyttas uppgår i så fall till ca
230 meter. Planprogrammet har i genomförande- och förutsättningskapitlet förtydligats gällande
denna flytt av ledningen.
På Kroksbäckssidan har motsvarande studier inte gjorts. Samråd med berörda ledningsägare
kommer att hållas i samband med framtagande av kommande detaljplaner inom
planprogramsområdet. Angående kostnadsfördelning, se kommentar till 3.1.1.
3.4

TeliaSonera Skanova Access AB framför i skrivelse 2015-11-13:

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat
planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Noteras.
3.5

E.ON Gas framför i skrivelse 2015-11-30:

E.ON Gas Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att
erinra i ärendet.
Inom programområdet finns idag inga gasledningar.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Noteras.

4. FASTIGHETSÄGARE, BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR,
BOENDE OCH ÖVRIGA
Under samrådstiden har ett stort antal yttranden inkommit från fastighetsägare och
boende inom och i närheten av planprogramsområdet. Eftersom många yttranden
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innehåller liknande synpunkter sammanfattas dessa och kommenteras samlat, under
respektive ämne, i inledningen av detta avsnitt. Efter de samlade kommentarerna
följer samtliga inkomna yttranden i sin helhet.
I kommentar till respektive yttrande hänvisas till de ämnesvisa svar som är relevanta. I
de fall synpunkterna inte kan besvaras fullt ut med de ämnesvisa kommentarerna
lämnas kompletterande svar under respektive yttrande.
SAMMANFATTNING AV ÅTERKOMMANDE SYNPUNKTER
Syfte med planprogram samt kommande planprocess
I samrådsyttrandena förekommer frågor och synpunkter som tyder på att det i
planprogrammet inte framgår tydligt nog vad ett planprogram innebär och hur
planeringsprocessen ser ut, det verkar t.ex. vara oklart i vilket skede ett planprogram
arbetas fram och presenteras samt vilken grad av styrning ett planprogram innebär.
Det framförs också att planprogrammets förslag är illa genomtänkt och
verklighetsfrämmande.
Samråd och dialog
I samrådsyttranden från boende i och omkring Holma och Kroksbäck har synpunkter
framförts på hur samrådet har bedrivits och att de som bor i och omkring området
inte har hållits informerade och kunnat påverka förslaget i tillräckligt stor omfattning.
Förtätning
När det gäller planprogrammets förslag för utvecklingen inom området uttrycks
allmänna farhågor kring införandet av ny bebyggelse (förtätningen). Bland annat anses
att den nya bebyggelsen placerats allt för tätt inpå den befintliga (utsikt, solljus och
uppskattade fria ytor försvinner) och att det är för mycket ny bebyggelse som föreslås.
Därutöver framförs synpunkter på ett antal enskilda byggnader som föreslås inom
planprogramsområdet, såsom bostadshus i vissa lägen, parkeringshus, flytt av
befintliga förråd m.m. Förslag framförs också på alternativa platser att bebygga, bland
i Kroksbäcksparken.
Planering för social hållbarhet
Många har uttryckt oro över det faktum att planprogrammet föreslår att Holma och
Kroksbäck ska vävas samman med Kulladal respektive Västra Kroksbäck/Djupadal.
Farhågorna rör sig kring att förslaget kommer leda till att de sociala problem och
kriminaliteten som idag finns inom Holma och (främst södra) Kroksbäck ska spridas
till närliggande områden. En vanlig synpunkt som framförs är att kommunen bör ta
itu med de problem som finns inom Holma och Kroksbäck först och att man inte
kan ”bygga bort problemen”.
Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen
När det gäller trafiken menar en del att omvandling av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen till stadshuvudgator kommer leda till försämrad framkomlighet,
ökade bullerproblem och försämring av luftkvaliteten längs vägarna. Dessutom
framförs att ombyggnaden inte är ekonomiskt försvarbar då både Lorensborgsgatan
och delar av Pildammsvägen är relativt nybyggda.
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Gatukopplingar
Det framförs kritik mot förslagen att öppna upp gator mellan Holma och Kulladal,
respektive mellan Kroksbäck och Västra Kroksbäck/Djupadal, då många befarar att
detta kommer att leda till ökad genomfartstrafik och att detta i sin tur medför en risk
för ökade luftföroreningar samt fara för oskyddade trafikanter, framförallt inom
villaområdena.
Flytt av busstrafiken
När det gäller trafiken ifrågasätts också förslaget att flytta lokalbusstrafiken, som idag
trafikerar Hyllievångsvägen i Kroksbäck och en särskild bussgata i Holma, till
Lorensborgsgatan respektive Pildammsvägen. Man menar att flytten av busstrafiken
försämrar tillgängligheten och motverkar minskad bilanvändning.
Parkering
Avseende parkering undrar många hur denna ska lösas när befintliga parkeringshus,
och markparkering, tas i anspråk för ny bebyggelse. Det uttrycks också farhågor om
att det kommer bli dyrare för de boende att parkera sina bilar i nya parkeringshus än
vad det är idag.
Ianspråktagande av mindre grönytor
Återkommande synpunkter framförs också mot att planprogrammet föreslår
bebyggelse på en del mindre grönytor inom området, såsom del av remsorna längs
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan, då många menar att dessa är viktiga som
rekreationsstråk.
Dagvatten och översvämningsproblematik
En viss oro uttrycks över översvämningsproblematik inom området då man menar att
mer bebyggelse ökar belastningen på ett redan pressat avloppssystem.
Verksamhetsetableringar
En del ifrågasätter hur planprogrammet kan föreslå möjliga lägen för nya
verksamhetsetableringar inom Holma och Kroksbäck, då man anser att underlaget för
verksamheter är alltför svagt.
Konsekvensbeskrivningar
Många synpunkter har kommit om avsaknad av konsekvensbeskrivningar för
områden som ligger intill Holma respektive Kroksbäck.
SAMLADE KOMMENTARER FRÅN STADSBYGGNADSKONTORET
Syfte med planprogram och kommande planprocess
Ett planprogram är inte ett juridiskt bindande dokument. Det visar på kommunens viljeinriktning
och övergripande idéer för området. Det går inte att bebygga marken enbart med ett planprogram som
grund. Det juridiskt bindande dokumentet, som anger var och hur man får bygga i ett område, är
den, eller de, detaljplaner som görs efter planprogrammet.
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Detaljplan tas fram efter initiativ från berörd fastighetsägare eller tomträttsinnehavare (exempelvis en
bostadsrättsförening). I samband med att detaljplanearbete påbörjas i området kommer det också att
finnas möjligheter att påverka de förslag som tas fram. De fastighetsägare och boende som blir
berörda av respektive detaljplan, d.v.s. är sakägare, kommer att informeras om planarbetet samt ges
möjlighet att lämna synpunkter i två omgångar; dels när detaljplaneförslaget går ut på samråd, dels
när förslaget efter samrådet, och eventuella ändringar, går ut på granskning, innan det slutligen går
till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. Beslutet att anta en detaljplan kan överklagas av
sakägare. När detaljplan finns framtagen och beslutet om antagande vunnit laga kraft (d.v.s. inga
överklaganden inkommit eller att Mark- och Miljödomstolen avgör att inkomna överklaganden inte
innebär något som ändrar planförslaget), är det möjligt att söka bygglov för ny bebyggelse. Även i
bygglovsprocessen blir de grannar som är närmst berörda informerade och kan lämna synpunkter
samt överklaga bygglovet.
Syftet med planprogrammet för Holma och Kroksbäck är att visa hur möjligheterna till en
långsiktigt god stadsutveckling i området kan ökas. I detta ingår bland annat att göra en bedömning
av var och i vilken omfattning ny bebyggelse lämpligen kan tillkomma som komplement till den
befintliga. Byggnation inom Holma och Kroksbäck initieras dock av fastighetsägarna och kan
påbörjas först efter genomförd detaljplan- och bygglovsprocess.
Samråd och dialog
Invånarna i Holma och Kroksbäck har deltagit i flera dialoger och enkäter genom åren och i olika
sammanhang. Dokumentationen från dessa har utgjort underlag för detta planprogram.
Planprogrammets projektgrupp har också träffat boende i områdena under arbetets gång för att
stämma av olika idéer och få mer kunskap hur de boende och verksamma i Holma och Kroksbäck
ser på sitt område, vad som är bra och vad som kan bli bättre. De dialoger som tidigare har
genomförts har använts som kunskapsunderlag i planprogrammet. Den huvudsakliga dialogen, den
med direkt koppling till planprogrammet, fördes dock under samrådstiden hösten 2015.
Samrådstidens längd för planprogram är inte reglerad i lagen, men Malmö stadsbyggnadskontor har
som praxis att för detaljplaner ha en samrådstid på ca en månad. Vad gäller planprogram, såsom
planprogrammet för Holma-Kroksbäck, som berör ett stort område och ett stort antal fastighetsägare
och boende, är praxis att förlänga denna tid. I fallet med planprogrammet för Holma Kroksbäck
uppgick samrådstiden till två månader.
Samtliga sakägare inom och direkt angränsande till planprogramsområdet fick, i samband med
samrådet, planprogrammet för Holma-Kroksbäck i dess helhet, med tillhörande följebrev som
berättade om processen och hur man skulle gå till väga för att skicka in synpunkter på förslaget.
Därutöver fick samtliga boende inom Holma och Kroksbäck och fastighetsägare på Kulladal och
västra Kroksbäck som bor i närheten av planprogramsområdet, och därmed bedömdes vara särskilt
berörda, information om programmet i form av en broschyr med tillhörande informationsbrev. Malmö
stad bjöd också in till två informationsträffar i planområdet. Denna inbjudan skickades ut till
samtliga berörda enligt ovan.
Stadsbyggnadskontoret anser, med bakgrund i ovan beskrivna utskick och samrådsaktiviteter, att
arbetet med planprogrammet har kommunicerats och presenterats för samtliga berörda, i enlighet med
5 kap. Plan- och bygglagen (PBL).
Förutom stadsbyggnadskontorets informationsinsats om programmet har visionerna också spridits i
reportage som förekommit i den lokala pressen, bland annat i Lokaltidningen Limhamn som
exempelvis går ut till alla som bor i Djupadal. Måndagen den 23e november 2015 var det också ett
reportage om debatten kring planprogrammet i Sveriges Radio P4 Malmöhus, där både boende i
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området och stadsbyggnadsnämndens ordförande deltog. Denna uppmärksamhet i media bidrog till
att planprogrammets förslag blev ytterligare spritt och känt för berörda i området.
Samtliga yttranden som skickats in har diarieförts och är sammanställda och kommenterade i denna
samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen framgår även på vilket sätt planprogrammet justerats med
anledning av inkomna synpunkter.
De många synpunkter som inkommit under samrådstiden visar på ett stort engagemang för området
från de boendes sida. Detta engagemang ses som mycket positivt och ska tas till vara som en tillgång
inför framtida arbete med kommande detaljplaner.
Förtätning
En stad är föränderlig och måste kunna anpassas för att hantera nya utmaningar i samhället såsom
klimatförändringar, ny lagstiftning, nya synsätt på hållbarhetsfrågor, demografiska förändringar osv.
Planprogrammet för Holma och Kroksbäck följer Malmö stads politiskt förankrade översiktsplan
och stadens arbete utifrån slutsatserna i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. I dessa
dokument är ett av målen att väva samman staden och överbrygga barriärer, såväl fysiska som
sociala. Förtätning av staden med ny bebyggelse, exempel längs större, barriärskapande vägar, är ett
sätt att arbeta med denna fråga. Utöver detta är förtätning den huvudsakliga strategi som i
översiktsplanen pekats ut för att möta Malmös befolkningstillväxt och för att undvika att värdefull
jordbruksmark tas i anspråk för stadens utveckling. Förtätning sker och planeras på många ställen
i staden, t.ex. i Norra Sorgenfri, Västra Hamnen, Nyhamnen, Hyllie, Rosengård och Lindängen.
I planprogrammet har intentionerna i översiktsplanen fördjupats. Här görs en bedömning av vilka
ytor som kan vara lämpliga för förtätning, ur olika aspekter, för att uppnå en hållbar utveckling
inom området och inom staden som helhet. Exakt utformning (höjd, utseende mm), omfattning,
placering och innehåll för föreslagen bebyggelse kommer avgöras i arbetet med de detaljplaner som
behöver tas fram inom området innan någon bebyggelse kan komma till stånd. I samband med
detaljplaneläggning utförs också bland annat solstudier för att klargöra placering och höjd på den nya
bebyggelsen för att denna inte ska medföra en avsevärd försämring för intilliggande fastigheter. Även
eventuell påverkan på landskapsbild och kulturmiljö är aspekter som kommer omfattas av framtida
arbete med detaljplaneläggning inom området.
Ett av målen i arbetet med planprogrammet har varit att förtäta med den typ av bebyggelse och
boende som inte finns i området idag. Detta kan till exempel vara bokaler (bostäder kombinerade
med lokaler), radhus, verksamhetslokaler eller ytterligare flerbostadshus i en annan skala än de som
finns idag. På det sättet införs en variation i områdena, möjligheter att göra en bostadskarriär inom
området och även att locka nya grupper av boende till Holma och Kroksbäck. En tätare stad skapar
också ökad rörelse av människor längs gatorna, vilket i sin tur ökar upplevelsen av trygghet i
området.
Ny bebyggelse föreslås såväl på hårdgjord mark som på en del ytor som idag är gröna. Ersättning för
den växtlighet som försvinner om ny bebyggelse i dessa lägen blir aktuell, kan och bör infogas i de
nya kvarteren/gatorna alternativt inom närområdet.
Planprogrammet omfattar inte enbart ny bebyggelse, utan även förslag till hur gemensamma ytor
inom det befintliga Holma och Kroksbäck med omnejd kan utvecklas så att de upplevs som mer
tillgängliga, trivsamma och trygga att vistas vid för alla. Detta gäller till exempel gator som
Pildammsvägen och Ärtholmsvägen, torgytor, gång- och cykelvägar och promenadstråk. Ny
bebyggelse på kommunalt ägd mark inom området bedöms ge intäkter till staden, vilka i sin tur
används för att rusta upp de allmänna platserna. Den föreslagna exploateringen innebär på det viset
något positivt för alla som redan idag bor i Holma och Kroksbäck med omnejd.
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Förtätning på västra sidan om Lorensborgsgatan
Den utbyggnad av framför allt bostäder som planprogrammet föreslår längs Lorensborgsgatan är ett
led i att genom förtätning, och utan att ta värdefull jordbruksmark i anspråk, möta Malmös
befolkningstillväxt och behov av fler bostäder. Samtidigt kan den nya bebyggelsen bidra till att
områdena på respektive sidor om vägen länkas samman på ett bättre sätt än idag och att det som
idag uppfattas som en landsväg blir en gata, integrerad i stadsstrukturen.
I planprogrammet visas småskalig bebyggelse i form av radhus i 1-3 våningar längs
Lorensborgsgatans västra sida. Området kring Lorensborgsgatan, med den nya föreslagna
bebyggelsen, har dock inför godkännandet av planprogrammet pekats ut som framtida
utredningsområde i planprogrammet. Ändringen har gjorts i såväl texter som illustrationer. Detta för
att lyfta fram att ytterligare studier avseende exempelvis tekniska och ekonomiska förutsättningar för
ny bebyggelse behöver göras inom området. Omfattning, höjd, utformning och placering av hus längs
gatan kommer också att studeras vidare i samband med framtida utredning av Lorensborgsgatans
omvandling till stadshuvudgata och i de detaljplaner som krävs inför ett eventuellt byggande längs
gatan. I planprogrammets illustrationer antyds förslag till ny bebyggelse, likt den bebyggelse som
fördes fram i samrådshandlingen. Detta för att visa på ett av flera möjliga utföranden. De
synpunkter som nu inkommit angående Lorensborgsgatan och föreslagen bebyggelse intill denna är
värdefulla som underlag i det kommande arbetet med gatans utveckling.
Förtätning Kroksbäck
I Kroksbäck föreslås i planprogrammet bland annat en viss förtätning längs Hyllievångsvägen samt
Norrbäcks-och Sörbäcksgatan med andra boendeformer är vad som finns där idag.
Den bebyggelse som föreslås längs Norrbäcksgatan och längs Hyllievångsvägen ses som viktig för att
framöver kunna uppnå livfulla och trygga stråk längs dessa gator. Om det finns anledning för
människor att röra sig längs en gata, exempelvis för att man har sin entrédörr mot gatan eller för att
det finns någon form av butik, verksamhet eller annan service belägen där, eller för att det helt enkelt
känns trevligt att gå och cykla där, så ökar känslan av trygghet för alla längs detta stråk. Ju fler
människor som rör sig och ju fler fönster och dörrar som vetter längs gatan desto bättre. En positiv
följd är också att eventuell kriminalitet längs dessa stråk störs. Förutsättningar skapas för att höja
attraktiviteten och tryggheten i området.
Den bebyggelse som i samrådshandlingen föreslogs kunna byggas längs Mobäcksgatans södra sida
har, med bakgrund i att gatan inte längre föreslås förlängas fram till Lorensborgsgatan (se
Gatukopplingar längre fram) samt med tanke på de protester mot bebyggelsen som skickades in i
samrådsyttrandena, tagits bort inför planprogrammets godkännande.
Efter samrådet har behovet av förskoleplatser inom planprogramsområdet reviderats. Detta har
inneburit att den förskola som tidigare föreslogs inne på HSB’s fastighet har kunnat tas bort.
Förtätning på östra sidan om Pildammsvägen
Den utbyggnad av framför allt bostäder som planprogrammet föreslår längs Pildammsvägen är ett led
i att genom förtätning, och utan att ta värdefull jordbruksmark i anspråk, möta Malmös
befolkningstillväxt och behov av fler bostäder. Samtidigt kan den nya bebyggelsen bidra till att
områdena på respektive sidor om vägen länkas samman på ett bättre sätt än idag och att det som
idag uppfattas som en landsväg blir en gata, integrerad i stadsstrukturen.
I samband med ytterligare utredningar kring samrådsförslagets två alternativ för Pildammsvägens
läge;
Scenario 1 – Pildammsvägen ombyggd men kvar i befintligt läge,
Scenario 2 – Pildammsvägen ombyggd och flyttad västerut,
förordas nu Scenario 1- Pildammsvägen ombyggd men kvar i befintligt läge i planprogrammet.
Den illustration för Scenario 1som presenterades i planprogrammets samrådshandling har därefter
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bearbetats något. Bearbetningen har bland annat, jämfört med samrådshandlingens förslag för
Scenario 1, resulterat i en större variation av boendeformer, ett i skala mer anpassat möte med den
småskaliga bebyggelsen på Kulladal och ett bättre utnyttjande av marken längs Pildammsvägens
nordöstra sida.
Förslaget till bebyggelse öster om Pildammsvägen som nu finns i planprogrammets
godkännandehandling omfattar en blandning av radhus och flerbostadshus i 2-4 våningar. Vidare
bearbetning av detta förslag, vad gäller såväl innehåll som utbredning och våningsantal med mera,
kommer att ske i samband med kommande detaljplaner för området. De fastighetsägare som vid
detaljplaneringen blir närmst berörda kommer då på nytt att få möjlighet att ha synpunkter på den
slutliga utformningen av bebyggelse och närområde.
Förtätning i Holma
Föreslagen ny bebyggelse längs Ärtholmsvägen, intill bostadsrättsföreningen Riksbyggen Malmöhus
24s byggnader, bedöms inte ha någon större inverkan på befintliga bostäder vad gäller solinfall,
eftersom de nya byggnaderna ligger norr respektive öster om befintlig bebyggelse. Vidare kan nämnas
att om ny bebyggelse tillkommer längs Ärtholmsvägen kommer bullersituationen för
innanförliggande, det vill säga befintlig, bebyggelse sannolikt att förbättras då de nya byggnaderna i
praktiken kommer att fungera som bullerskydd. För de nya bostäderna som tillkommer kan
byggnaderna tekniskt ”bulleranpassas” för att uppnå en god boendemiljö trots att husen föreslås nära
en trafikerad gata.
Det parkeringshus som tidigare föreslagits utmed Ärtholmsvägen har flyttats något österut jämfört
med samrådshandlingens förslag, vilket innebär att parkeringshuset inte kommer att ligga mitt
framför en befintlig bostadslänga. Mot Ärtholmsvägen föreslås istället enbart bostadsbebyggelse. I
samrådshandlingen föreslogs att bebyggelsen utmed Ärtholmsvägen skulle kunna uppföras i 4-6
våningar. Med anledning av de många synpunkter som framförts mot bebyggelsen i detta läge har
våningsantalet sänkts inför godkännandet till det lägre spannet 3-5 våningar.
Såväl med den tidigare föreslagna placeringen som med den nu aktuella är parkeringshusets
påverkan på befintliga bostäder, vad gäller utsläpp av föroreningar, försumbar i relation till basnivån
(det vill säga den halt av luftföroreningar som vi normalt sett redan idag utsätts för). Avståndet
mellan ett möjligt parkeringshus i denna del av området och intilliggande bostäder bedöms vara
tillräckligt stort för att risken att avgaser ska ledas in i intilliggande lägenheter i princip kan ses som
obefintlig. Vid vidare planering och projektering av ett sådant parkeringshus kommer man ta
hänsyn till intilliggande bostäder och placera exempelvis ventilation på ett sådant sätt att bostäderna
inte besväras. Vidare är det mycket osannolikt att bullernivåerna kommer vara högre än i dagsläget
vid Hyacintgatan då föreslagen ny bebyggelse, såsom påtalas ovan, kommer agera bullerskydd mot
Ärtholmsvägen. Buller från trafik till och från parkeringshuset bedöms vara försumbar då buller
från fordon ökar med fordonets hastighet; ju snabbare ett fordon kör desto mer buller alstrar den.
Långsam eller stillastående trafik ökar inte trafikbullernivåerna nämnvärt.
Ytterligare studier för att hitta slutlig kvartersstruktur, våningsantal med mera kommer utföras i
samband med framtida detaljplaner inom området. Detaljplan tas fram efter initiativ från berörd
fastighetsägare/bostadsrättsförening. Sådana funktioner som är av vikt för föreningen/befintliga
bostäder, så som förråd för skötsel av föreningens mark, traktorgarage, parkeringsplatser, miljöhus
och liknande, ersätts i en ny bebyggelsestruktur om det framöver blir aktuellt att ta fram detaljplan
för ny bebyggelse enligt planprogrammet.
Vad gäller kostnadsfördelning i samband med föreslagen byggnation, exempelvis för nya
parkeringsplatser, löses detta i avtal i samband med kommande detaljplaner inom området.
Planprogrammet redovisar inte detta.
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Förtätning i Kroksbäcksparken
I samband med framtida förtätning av staden är det viktigt att behålla stora sammanhängande
grönområden och parker som till exempel Kroksbäcksparken, som utgör en bullerfri miljö för
avkoppling och rekreation. Det är också viktigt att i staden ge möjlighet till variation av natur, eller
så kallad biologisk mångfald, vilket kan säkerställas i en större sammanhängande miljö som
Krokbäcksparken. Med ännu fler människor boende i Holma och Kroksbäck med omnejd behövs
Kroksbäcksparkens areal hållas intakt för framtidens behov. Den byggnation inom
Kroksbäcksparken som redan föreslagits i planprogrammet utgör en omdisponering av befintlig
bebyggelse i kanten av parken och minskar inte parkens yta.
Planering för social hållbarhet
Malmö, i likhet med andra storstadsområden i Sverige, växer och det finns ett stort behov av fler
bostäder. Dessa bostäder måste byggas någonstans och enligt Malmö stads översiksplan ska
utbyggnaden främst ske inåt, genom förtätning, i stället för utåt, på jungfrulig åkermark. På så sätt
kan staden bli både ”nära”, flexibel och yteffektiv.
För att bli en attraktiv, levande stad krävs att Malmö och dess olika delar utvecklas som en
blandad stad med variation i såväl funktioner som bostadstyper och upplåtelseformer. Det är
önskvärt att blanda flerbostadshus med exempelvis radhus för att möta olika bostadsbehov och för
att skapa intressanta byggda miljöer. Det bör finnas bostads- och hyresrätter såväl som äganderätter
inom ett område, för att tillfredsställa alla befolkningsgrupper, oavsett socioekonomiska
förutsättningar. Det måste också byggas väl fungerande förskolor, skolor och annan kommunal
service för en trygg uppväxt för våra barn och en omsorg för äldre och andra behövande.
Genom att blanda funktioner, bostadstyper och upplåtelseformer och samtidigt överbrygga barriärer
mellan stadens olika delar med hjälp av bland annat nya gatukopplingar, cykelvägar och en mer
sammanhängande bebyggelsestruktur ges Malmö bättre förutsättningar att bli en inkluderande och
integrerande stad. Att läka samman stadens olika delar och bygga en socialt mer sammanhållen stad
lyfts i översiktsplanen fram som en viktig strategi för stadens utveckling.
Strategierna för stadens utveckling som nämns ovan är ett långsiktigt arbete för att skapa en
attraktiv stad och en god livsmiljö för alla stadens invånare. Det gäller naturligtvis också att
parallellt med detta arbete hantera de problem som finns i delar av staden, i synnerhet i vissa
områden som präglas av storskalighet, ensartade funktioner och brist på kopplingar till sin
omgivning. Idag har många av dessa områden en befolkning med låg utbildning, låga inkomster och
lider av trångboddhet. Enligt Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö högskola, finns
det också i vissa av dessa områden små grupper av främst unga män som begår brott. Brotten sker i
de flesta fall på särskilda platser och påverkar främst de närmast boende. Ofta får emellertid hela
området dåligt rykte och många som bor och vistas såväl inom som i områdenas närhet kan känna
oro och otrygghet.
Att komma till rätta med denna typ av problem kräver en gemensam satsning av kommun, polis och
fastighetsägare, i samarbete med de boende. För stadsområde Väster, som inkluderar Holma och
Kroksbäck, har det under hösten 2015 utvecklats ett särskilt åtgärdsprogram – Trygg i Väster som ska inriktas mot dessa problem och som bygger på sociala och polisiära åtgärder men också på
fysiska förändringar av platser som motverkar att de används för kriminella aktiviteter. Enligt PerOlof Hallin vars forskning bland annat handlat om trygghet i offentliga miljöer, exempelvis i Holma
och Kroksbäck, är de problem som finns i Holma och Kroksbäck inte större än att de kan hanteras
genom insatser i samverkan med de boende. Genom satsningar på nya bostäder, service, barn och
ungdomar förändras också de sociala förutsättningarna för att dessa problem skall uppstå igen.
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Planprogrammet visar på en viljeinriktning från Malmö stad och skapar de fysiska
förutsättningarna för att en blandad stad enligt ovan ska kunna utvecklas.
Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen
Hur och var Malmö ska växa finns beskrivet i Översiktsplan för Malmö. I översiktsplanen
beskrivs också den önskade och eftersträvade trafikutvecklingen i Malmö. En fortsatt
befolkningstillväxt ökar trycket på Malmös trafikytor samtidigt som markanvändningen i den nära,
täta och gröna staden ska vara effektiv. Trafikytor måste användas och utformas så att de kan
transportera så många som möjligt på ett ytsnålt och resurseffektivt sätt.
Att Lorensborgsgatan och Pildammsvägen så småningom ska byggas om till stadshuvudgator är
beslutat i den kommuntäckande översiktsplanen och därmed en förutsättning för planprogrammet.
Med stadshuvudgata menas en gata som med sin utformning tydligt signalerar ett dämpat
trafiktempo, skapar möjligheter för stadsliv och rymmer såväl trafik och rörelser som spontan och
planerad vistelse, med mera.
Enligt Trafikmiljöprogrammet för Malmö Stad som antogs i tekniska nämnden 2012 är de
långsiktiga målen att malmöbornas resor med bil ska minska till 30 % (41 % år 2008) och att
inpendlarnas bilresor ska minska till 50 % (67 % år 2008) fram till år 2030. För att nå målen
krävs framförallt en fysisk struktur som stödjer och prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Ett viktigt syfte med ombyggnaden är att öka möjligheten till rörelse för gång- och cykeltrafikanter
såväl längs med vägarna som tvärs över dem och därmed kraftigt minska den barriärverkan som
vägarna medför idag. Ombyggnationen innebär också att kollektivtrafiken får separata körfält, som
inledningsvis trafikeras av bussar och på längre sikt av spårväg. Separata busskörfält ökar
framkomligheten och minskar restiden med buss.
Ambitionen är alltså att omvandla både Pildammsvägen och Lorensborgsgatan från infartsleder av
landsvägskaraktär till stadshuvudgator med funktion av huvudgator i Malmö.
Ekonomisk motivering
Att förtäta staden genom att bland annat bygga på markområden längs vägar och gator ökar
resurseffektiviteten och ger samhällsekonomiska vinster. För Pildammsvägens ombyggnad har en
översiktlig exploateringskalkyl tagits fram under arbetet med planprogrammet. Kalkylen visar att
ombyggnaden huvudsakligen kan bekostas av föreslagen exploatering utmed vägen. För
Lorensborgsgatan har motsvarande kalkyl ännu inte tagits fram. Detta kommer göras i samband
med framtida utredning av Lorensborgsgatans omvandling till stadshuvudgata.
Kapacitet och framkomlighet
I arbetet med planprogrammet har trafikprognoser gjorts som visar att kapaciteten för
Lorensborgsgatan kommer vara fortsatt tillräcklig även med ett körfält för bil i vardera riktningen.
En omgestaltning av Pildammsvägen med signalreglerade korsningspunkter och separata körfält för
biltrafik och buss kommer att minska gatans kapacitetsreserv. Med den nuvarande trafikmängden
är det tillräckligt med ett körfält i vardera riktningen för biltrafiken. Utöver denna trafik finns det
ett begränsat utrymme för mer trafik på Lorensborgsgatan. Om det trots stadens målsättning, och
tillhörande trafikplanering, inträffar en trafikökning, kan denna ge upphov till köbildningar och
fördröjningar samt till en viss överflyttning av trafik från Pildammsvägen till Trelleborgsvägen. Detta
har genomförda trafiksimuleringar visat.
Luftföroreningar
Liknande omvandlingar av större gator till stadshuvudgator (t.ex. Amiralsgatans ombyggnad inför
införandet av Malmöexpressen, linje 5) har vid mätningar visat att luftföroreningar kring gatorna
har minskat, trots att det initialt uppstått viss köbildning (som dock har varit kortvarig). Orsaken
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till att halten av luftföroreningar har minskat är att ombyggnaden har inneburit en minskning av
trafikmängderna (dvs antal fordon per tidsintervall) och att mängden föroreningar påverkas mer av
trafikmängden än av fordonens hastighet.
Buller
Muren längs Lorensborgsgatan och vallen längs Pildammsvägen har uppförts som
bullerskyddsåtgärder. Båda utgör dock stora hinder för en stadsmässig och öppen stad som gynnar
rörlighet och integration mellan olika stadsdelar. Att avlägsna bullerskydden är önskvärt, då
Malmö har ambitionen att vara en öppen stad som karaktäriseras av rörlighet och integration
mellan olika stadsdelar.
Planprogrammet föreslår ny bebyggelse där ovanstående bullerskyddsåtgärder nu finns. Bebyggelsen
kommer på ett effektivt sätt att avskärma bakomliggande bebyggelse från bullret från vägarna.
Varken muren längs Lorensborgsgatan eller vallen längs Pildammsvägen kommer därmed att
behövas om och när gatorna byggs om till stadshuvudgator som kantas av bebyggelse.
Ovanstående resonemang stöds av den övergripande bullerberäkning som gjorts för Pildammsvägen
och som visar att föreslagen ny bebyggelse, inkluderande radhusbebyggelse i två våningar längs vägens
östra sida, kommer kunna skydda befintlig villabebyggelse från trafikbuller längs Pildammsvägen.
Mer ingående bullerutredningar kommer dock att tas fram i samband med framtida detaljplanering
kring områdets större gator.
I sammanhanget kan också nämnas att motorfordon alstrar mer buller ju snabbare de kör. En
ombyggnad av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan till stadshuvudgator kommer innebära att
hastigheten längs gatorna sänks från dagens 60 km/h till 40 km/h. Detta får en positiv effekt på
bullernivåerna. Eventuell köbildning som kan uppstå under ombyggnation av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen bedöms inte ge upphov till ökade bullernivåer. Detta eftersom köbildning ger sänkta
hastigheter och ökade bullernivåer från trafiken är kopplade till motorfordonens hastighet.
Gatukopplingar
De nya gatu- och gång-och cykelvägskopplingar som föreslås i planprogrammet har som syfte att ge
bättre förutsättningar för ökad rörlighet, för framförallt gående och cyklister, såväl inom som mellan
berörda stadsdelar. Genom fler kopplingar över exempelvis Pildammsvägen och Lorensborgsgatan
kan den barriärverkan som utformningen av dessa infartsleder nu orsakar minskas.
Bågängsvägens anslutning mot Lorensborgsgatan
Under framtagandet av godkännandehandlingen har de trafikkopplingar som föreslagits i
samrådshandlingen studerats ytterligare. I samband med det har förslaget ändrats så att öppningen
mot Bågängsvägen endast ska gälla för gång- och cykeltrafik. Motivet till detta är att villaområdet
redan idag kan nås på ett tillfredställande sätt med bil från den närliggande Rudbecksgatan. En
öppning för gång- och cykeltrafik ses däremot som en förbättring för området då den medverkar till
en mer öppen struktur och ökad tillgänglighet. Fler öppningar mot Lorensborgsgatan bidrar också
positivt till upplevelsen av denna som en gata för alla trafikanter istället för en väg som bara vänder
sig till motorfordonstrafikanter.
Mobäcksgatans anslutning mot Lorensborgsgatan
Angående Mobäcksgatan har trafikstrukturen studerats ytterligare efter det att planprogrammet var
ute på samråd. I samband med detta har tidigare förslag om att öppna upp gatan för biltrafik mot
Lorensborgsgatan tagits tillbaka, så att Mobäcksgatan nu istället föreslås finnas kvar som
återvändsgata. Syftet med att öppna för biltrafik mot Lorensborgsgatan var att öka rörligheten, och
därmed den upplevda tryggheten, längs gatan. Huvudsakligt motiv till att behålla Mobäcksgatan
som återvändsgata är att en öppning till Lorensborgsgatan skulle komma alltför nära befintlig
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korsning Lorensborgsgatan/Ärtolmsvägen. Gatans möte med Lorensborgsgatan bedöms också redan
idag vara av en mer öppen och överskådlig karaktär, jämfört med andra gator i området. Det är
därför av mindre vikt att göra en trafikmässig åtgärd i detta läge. Däremot föreslås även fortsatt en
koppling av Mobäcksgatan mot Hyllievångsvägen, men då enbart som öppning för gång- och
cykeltrafik.
Sörbäcksgatans och Norrbäcksgatans anslutning till Lorensborgsgatan
Vad gäller föreslagen öppning av Sörbäcks- och Norrbäcksgatan mot Lorensborgsgatan är ett av
syftena att förbättra möjligheten för gående och cyklister att röra sig i öst-västlig riktning mellan
Kroksbäck och västra Kroksbäck/Djupadal. Förslaget innebär tydligare stråk från de omgivande
gatorna hela vägen in till parken. Detta minskar upplevelsen av att området är en isolerad enklav i
staden och förenar därmed bostadsområdena västra Kroksbäck/Djupadal och Kroksbäck samt
Holma och Kulladal. Att öppna upp och välkomna människor in i Holma och Kroksbäck ger nya
rörelser genom bostadsområdena vilket leder till ett antal positiva effekter. Ett större flöde av
människor ger ökade förutsättningar för att det längs gatorna kan uppstå service som saknas i
området. Att fler kommer att röra sig längs dessa gator under fler av dygnets timmar, ger också att
känslan av trygghet ökar längs gatan. Gatorna föreslås utformas på de oskyddade trafikanters
villkor, det vill säga exempelvis med sidoförskjutningar, möblering eller liknande som motverkar
höga hastigheter. Trafiksäkerheten kommer fortsatt bevakas och säkerställas i kommande
detaljplanering och projektering av gatorna.
Justinsgatans och Velandergatans anslutning till Pildammsvägen
Restiden samt förekomst av hastighetsreducerande åtgärder är avgörande vid val av färdväg. Även
om Pildammsvägen byggs om till stadshuvudgata kommer det gå snabbare att köra där eller på
Trelleborgvägen än på villagator i angränsade områden. Det är därför inte troligt att det kommer att
ske någon överflyttning av trafik från Pildammsvägen till Per Albin Hanssons väg eller andra
villagator i Kulladal. Den totala mängden trafik inne i Kulladal bedöms inte öka till följd av de nya
gatukopplingarna mot Pildammsvägen. Dock innebär förslaget att en del av de boende inom
Kulladal som färdas i bil från och till sin bostad kommer att välja andra gator än idag. Förslaget
innebär troligtvis en viss förflyttning av trafik från Ärtholmsvägens östra del till Velandergatan och
Justinsgatan. Trafikmängden på Velandergatan och Justingatan beräknas öka från dagens
uppskattade trafikmängd om ca 3-400 f/d till 1000 f/d (vilket motsvarar 100 fordon per timme
under maxtimmen). Samtidigt kommer trafikmängden på Södertorpsvägen, Torngatan och
Kransgatan som ansluter till Ärtholmsvägen att minska. De nya gatukopplingarna från väster
kommer att medföra en jämnare fördelning av biltrafiken inom Kulladal än idag då åtkomst till
området endast sker från norr. Velandergatan och Justingatan bedöms även efter utbyggnaden ha en
fullt tillräcklig kapacitet för det beräknade framtida trafikflödet. Planprogrammet har kompletterats
med en beskrivning av hur trafikflöden kommer att förändras i Kulladal till följd av de förändringar
som föreslås.
Planprogrammet har även kompletterats med en beskrivning av hur trafiksäkerheten bedöms
påverkas i Kulladal till följd av de förändringar som föreslås. Trafikmängderna på Velandergatan
och Justinsgatan kommer att öka när de kopplas till Pildammsvägen, vilket ökar risken för
konflikter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Trafikökningen kommer till största del
att bestå av boende i Kulladal som tidigare kört via Ärtholmsvägen. Gatornas utformning med
parkerade bilar och många utfarter har en hastighetsdämpande effekt. Enligt handbok för
cykelplanering klassas gator med trafikmängder på ca 1000 fordon/dygn (100 fordon under
maxtimme) som trafiksäkra för cykling i blandtrafik. For att säkerställa trygga och trafiksäkra
skolvägar till Kulladalsskolan kommer trafiksituationen på Velandergatan och Justinsgatan att
bevakas särskilt.
Eftersom den totala mängden trafik inne i Kulladal inte bedöms öka till följd av de nya
gatukopplingarna mot Pildammsvägen kommer inte luftkvaliteten att försämras inne i Kulladal.
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Tvärtom finns det potential för en förbättrad luftkvalitet för Kulladal som helhet, då förslaget
innebär kortare körvägar för många av de boende i söder.
Föreslagen gatustruktur inom området med kompletterande bebyggelse strax öster om
Pildammsvägen redovisas på sidorna 40-43 i Planprogrammet. De nya gatorna, mellan
Pildammsvägen och befintliga gator inom Kulladal, kommer att utformas på de oskyddade
trafikanternas villkor. Den nya bebyggelsen kommer nästan uteslutande trafikförsörjas från
Pildammsvägen, då åtkomst via Velandergatan eller Justinsgatan innebär betydligt längre
körsträckor. Däremot kommer troligtvis en del av de boende i södra delarna av Kulladal välja dessa
gator istället för att köra via Ärtholmsvägen på väg till och från sitt hus.
Gator inom Holma
Nya byggnader i Holma måste kunna nås på ett trafiksäkert sätt. Viss tillgänglighet för behörig
motorfordonstrafik föreslås inom det befintliga Holma för att möjliggöra den planerade förtätningen.
Detta innebär att gatorna kommer att utformas och regleras så att den begränsade
motorfordonstrafiken endast kan framföras i mycket låga hastigheter. Genomfartstrafik kommer inte
vara tillåten.
Nya gator inom det befintliga Holma föreslås utformas som gågator. På en gågata får fordon
(innefattar även cyklar) föras i högst gångfartshastighet. Motordrivna fordon får inte färdas på en
gågata annat än för att korsa den, undantaget de boende och verksamhetsutövare som behöver nå
sina fastigheter med varuleveranser, gods eller passagerare. Även transport av funktionshindrade eller
sjuka är tillåten. Fordon har väjningsplikt mot gående och får endast parkeras på särskilt anvisad
plats.
Flytt av busstrafiken
Då spårvägen i framtiden kommer att trafikera Pildammsvägen respektive Lorensborgsgatan, är det
lämpligt att redan idag förlägga busstrafiken där. Dels för att nyttja gatumark effektivt och dels för
att skapa en tydlig struktur från start.
Förslaget innebär att den nuvarande ”bussgatan” inom Holma ersätts med en kvartersgata, som i
huvudsak ska utformas på de oskyddade trafikanternas villkor. Gatans funktion och utformning
lämpar sig inte för turtät busstrafik. Planprogramsförslaget innebär att de boende i befintliga Holma
får ca 100 m längre till en hållplats jämfört med idag, samtidigt som tillgängligheten för boende i
Kulladal förbättras. Hållplatsernas placering innebär också att den planerade bebyggelsen får en
direkt närhet till kollektivtrafik.
Den föreslagna flytten av kollektivtrafiken från Hyllievångsvägen till Lorensborgsgatan medför ingen
större skillnad i avstånd för de boende i Kroksbäck. Boende längs Kroksbäcksparken får något
längre till hållplats medan de som bor i områdets västra del, nära Lorensborgsgatan, istället får
närmare till hållplats än idag. För de som bor väster om Lorensborgsgatan förbättras tillgängligheten
till kollektivtrafik jämfört med dagens situation.
Längs med de nya stadshuvudgatorna blir kollektivtrafiken mer tillgänglig och synlig än när den
trafikerar interna gator. Kollektivtrafikens sträckningar och hållplatsernas lägen kommer dock
studeras vidare i samband med kommande planering av de båda framtida stadshuvudgatorna.
Parkering
Den övergripande strategin för parkering inom området är att parkeringsplatser ska samlas i p-hus i
områdenas utkant. Inför godkännandet av planprogrammet öppnas dock även för andra lösningar,
så som underjordiska parkeringsgarage eller små platsanpassade parkeringsdäck som alternativ till
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parkeringshus. Detta kan exempelvis bli aktuellt i området öster om Pildammsvägen, där
parkeringshus föreslagits och där särskild hänsyn kan komma att behöva tas vid utformningen av
dessa vid mötet med den befintliga småskaliga bebyggelsen på Kulladal.
Vad gäller kostnadsfördelning i samband med föreslagen byggnation, exempelvis för nya
parkeringsplatser, löses detta i avtal i samband med kommande detaljplaner inom området.
Planprogrammet redovisar inte detta.
Holma
En parkeringsutredning har tagits fram för Holma i samband med framtagandet av
planprogrammet, då denna del av planprogramsområdet varit fokusområde. Parkeringsplatser för
såväl befintlig som tillkommande bebyggelse bedöms rymmas inom de parkeringshus som föreslås i
planprogrammet.
Vad gäller det parkeringshus som tidigare föreslagits utmed Ärtholmsvägen har detta flyttats och
placerats strax nordöst om befintliga bostadshus inom bostadsrättsföreningen. Ett parkeringshus i det
föreslagna läget bedöms kunna rymma ca 780 parkeringsplatser. Mer detaljerade studier kring detta
och övriga parkeringshus placering och omfattning kommer att tas fram när det blir dags för
detaljplaner inom området.
Kroksbäck
För Kroksbäck har inte motsvarande parkeringsutredning tagits fram än. Här föreslås att befintliga
garage under kvarteren inom MKB används i första hand. Garagen byggs då om för att bli ljusa och
trygga. Resterande behov inom Kroksbäck löses i nytt parkeringsgarage längs Hyllievångsvägen
och/eller i parkeringshus mot Lorensborgsgatan (se sid 42 i planprogrammet). Om det blir aktuellt
att förtäta området kring Lorensborgsgatan, där befintliga parkeringsgarage ligger, kommer studier
kring parkeringsbehov utföras i samband med framtagandet av detaljplaner. Huruvida befintliga
garage då kan bibehållas/byggas om eller om parkeringsplatserna ersätts i samband med den nya
bebyggelsen kommer klarläggas då.
Ianspråktagande av mindre grönytor
Förtätning, som är den utbyggnadsstrategi som läggs fast i Malmös översiktsplan, kan innebära att
vissa rekreativa grönområden kommer att försvinna eller minskas i storlek. I den kommande
planeringen för området är det dock möjligt och önskvärt att på lämpliga platser väva in nya stråk
för rekreation och grönska som, i möjligaste mån, kan kompensera för de ytor och/eller rörelsestråk
som försvinner. Inom Malmö stad används också vanligtvis verktyget ”grönytefaktor” i arbetet med
framtagande av detaljplaner och bygglov. Detta betyder i korta drag att ju större del av en fastighet
som bebyggs, desto mer buskar, träd och klängväxter krävs för att kompensera för bebyggelse och
hårdgjorda ytor. En del kompensation för ianspråktagen grönyta kan således ske inom eventuella
tillkommande fastigheter i området.
Vid övervägande om huruvida grönområden, eller delar av dem, ska tas i anspråk för bebyggelse
måste hänsyn också tas till tillgången på övrig grönstruktur i närområdet. Staden har tagit fram ett
styrdokument, Grönplanen, som bland annat redogör för vilka områden som staden har bedömt vara
betydande grönområden, vilka avstånd som boende i Malmö högst ska ha till park, samt var det
finns bristområden av grönska för invånarna. När det gäller Kroksbäck och Västra Kroksbäck
bedöms dessa områden inte vara bristområde vad gäller grönska för rekreation, då
Kroksbäcksparken är tillgänglig. Inte heller Holma och Kulladal bedöms vara ett bristområde. Både
i Västra Kroksbäck och på Kulladalsidan finns ett antal mindre grönytor spridda över området. Ett
grönområde liknande det som idag ligger längs Pildammsvägen finns också i direkt anslutning till
Kulladals södra delar, längs inre ringvägen. I övrigt hänvisas till den närliggande Kroksbäcksparken.
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Med hänsyn till att området är tämligen väl försörjt med grönytor och med hänsyn till det stora
behovet av bostäder i Malmö och ambitionen att omvandla Lorensborgsgatan och Pildammsvägen till
stadshuvudgator, har det bedömts motiverat att ta i anspråk de gröna remsorna längs
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan för bebyggelse.
Förtydligande av Malmö stads mål kring vilka avstånd som boende i Malmö som högst ska ha till
närmsta park eller grönområde har införts under Förutsättningar sid 109. Av denna beskrivning
framgår att Malmö stads uppsatta mål om närhet till park- eller naturområden uppnås, även om
den idag gröna ytan mellan Västra Kroksbäck och Lorensborgsgatan respektive mellan Kulladal och
Pildammsvägen tas i anspråk för bebyggelse. Planprogrammet har även kompletterats med denna
information i konsekvensbeskrivningarna.
Dagvatten och översvämningsproblematik
Vad gäller dagvattenhantering inom området har en utredning tagits fram med fokus på området
kring Hyllievångsvägen, Sörbäcks- och Norrbäcksgatan. Detta eftersom just denna del av
planprogramsområdet drabbades hårt vid regnet i augusti 2014. Återkomsttid för det regn som varit
dimensionerande i utredningen är 300-400 år (vilket motsvarar det regn som föll den 31 augusti
2014). Utredningen visar att det finns olika tänkbara åtgärder för att undvika framtida
översvämning av nya och befintliga bostäder här. Det som nu förordas i planprogrammet är
anläggandet av en översvämningsyta i Kroksbäcksparken. Dit kan huvuddelen av vattnet vid
framtida skyfallsregn ledas. Översvämningsytan föreslås i Kroksbäcksparkens norra del, genom att
befintliga fotbollsplaner sänks med cirka tre meter. På så sätt skapas en ny lågpunkt i området, dit
vatten vid skyfallsregn kan ledas istället för att det rinner till Hyllievångvägen. Hyllievångsvägen
föreslås ligga kvar i befintligt höjdläge. Mer detaljerade studier kommer genomföras i samband med
detaljplan inom området.
För utbyggnaden kring Holma och Pildammsvägen bedömer man att ledningssystemet har tillräcklig
kapacitet för att kunna ta hand om dagvatten även med tillkomst av ny bebyggelse. Även kring
Lorensborgsgatan bedöms befintligt ledningsnät vara dimensionerat för att kunna ta emot föreslagen
bebyggelse inom området. För att minska belastningen på ledningsnätet är det dock ändå önskvärt
att man strävar efter att fördröja dagvattnet så mycket som möjligt innan avledning sker till
ledningssystemet. Vid detaljplanering och byggnation inom områdena kommer det därför att studeras
hur avlastning av ledningsnätet kan ske. Detta kan exempelvis göras med hjälp av öppna
dagvattensystem, som i Augustenborg, eller olika typer av fördröjningsmagasin samt en korrekt
höjdsättning.
Parallellt med framtagandet av planprogrammet håller Malmö stad på att ta fram en så kallad
skyfallsplan som omfattar hela Malmö. I denna kommer en övergripande strategi och handlingsplan
presenteras för hur staden framöver ska rustas mot kommande skyfall. Planprogrammet redovisar
övergripande idéer för utveckling av området som helhet. Om det i framtiden blir aktuellt att bebygga
exempelvis området väster om Lorensborgsgatan kommer detta först kräva framtagande av
detaljplan.
I samband med en detaljplan kommer de utredningar som man bedömer vara nödvändiga för just det
specifika området att tas fram. Detta kan till exempel handla om en fördjupad dagvattenutredning
eller andra tekniska utredningar kring grundläggningsförutsättningar för ny bebyggelse etc. Man
undersöker då, med andra ord, bland annat mer ingående hur lämplig marken är för ny bebyggelse,
hur mycket området i så fall kan bebyggas, hur dagvatten ska avledas, med mera. Då det är känt
att även stora delar av närområdena till Holma och Kroksbäck drabbades av översvämning 2014
kommer fördjupade dagvattenutredningar utgöra en naturlig del i kommande planarbete.
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Verksamhetsetableringar
I planprogrammet redovisas ytor som bedöms som möjliga och lämpliga för ny bebyggelse. Som del av
denna redovisning pekas lämpliga och önskvärda lägen för olika typer av verksamheter och
funktioner ut. Bland annat föreslås möjlighet att etablera verksamheter i bottenvåningar längs
huvudstråken, främst längs Pildammsvägen, Lorensborgsgatan och det så kallade Urbana stråket i
Holma.
Utpekandet av lämpliga lägen för olika verksamheter inom planprogramsområdet är viktigt att ha
med i planprogrammet, oavsett hur möjligheten till etablering ser ut i dagsläget. Planprogrammet
spänner över en längre tidshorisont under vilken förutsättningarna för att etablera verksamheter i
detta läge i staden kan förändras. I samband med framtida detaljplaneläggning av området kommer
underlag och möjligheter för handel och verksamhet, exempelvis butik- och restaurangverksamhet,
liksom olika servicefunktioner som bank och apotek att undersökas vidare.
Med större flöden av människor genom området, vilket planprogrammets förslag ger goda
förutsättningar för, skapas också ett större underlag för verksamhetsetableringar. I en
socioekonomisk utredning, som tagits fram på Internationella handelshögskolan i Jönköping i
samband med planprogramsarbetet, finns övergripande redovisat vilken potential man ser för handel
och andra verksamheter i området framöver. En sammanfattning av rapporten finns redovisad i
planprogrammet. I det kommande planeringsarbetet föreslås att en kompletterande handelsutredning
tas fram.
Konsekvensbeskrivningen
Konsekvensbeskrivningen har kompletterats för att omfatta även Kulladal och området väster om
Lorensborgsgatan, bland annat med avseende på grönstruktur och trafik. Mer detaljerade
konsekvenser kommer att bearbetas vidare i kommande detaljplanearbete, där en detaljplans
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder och deras konsekvenser för
fastighetsägaren och andra berörda, redovisas i en planbeskrivning.

4.1

BOENDE VÄSTER OM LORENSBORGSGATAN

4.1.1 Boende på Svartbäcksgatan framför i skrivelse 2015-12-21:
Vi menar att det är uppenbara nackdelar för oss boende i villaområdet väster om
Kroksbäck – Lorensborgsgatan, med:
1. Genomgående gator över Lorensborgsgatan in i villaområdet med ökad trafik i
det lugna området där vi till höga tomtpriser etablerade oss.
2. Grön- och promenadområdet strax väster om Lorensborgsgatan, som används
och uppskattas av barnfamiljer och oss med hundar, spolieras helt om det bebyggs
med planerade radhus.
3. Den nu väl fungerande och behövliga genomfarten på Lorensborgsgatan skulle
strypas och även innebära betydlig kapitalförstöring av dyra investeringar som gjordes
på gatan och inte minst på den vackra påkostade muren.
Vi och flera med oss inom området ber vänligen Malmö Stadsbyggnadskontor att
beakta och ta hänsyn till våra synpunkter.
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Stadsbyggandskontorets kommentarer: För svar kring genomgående gator över Lorensborgsgatan, se
samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Angående grön- och promenadstråk längs Lorensborgsgatan samt ombyggnaden av
Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubrikerna ” Ianspråktagande av mindre grönytor”
respektive ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.1.2 Boende på Örbäcksgatan framför i skrivelse 2015-10-28:
Citerar hela artikeln i Lokaltidningen av en påläst man med namn [NN]. Man kan inte
bygga bort problemen i Malmö. Ta tag i problemen innan ni börjar förändra. Detta är
ett jätteproblem och varför skall vi på Djupadal drabbas av oro när inte ni gör något.
Sedan en riktig utvisning till [Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande] som har mage
att skriva följande " Att villaägarna är oroliga är inget jag tar hänsyn till". Hur kan en
ordförande i stadsbyggnadsnämnden få yttra sig så här. Hon är till för oss och inte
tvärtom. Många med mig på Djupadal anser att sammanslagningen måste rivas upp
och så tar ni tag i problemen där de finns och börja gärna med [Stadsbyggnadsnämndens
dåvarande ordförande].
Kompletterande skrivelse 2015-11-30:
Förslag
Vi på Djupadal kräver en omfattande utredning samt en rapport av ansvarig inom
Malmö stad angående denna kraftiga förändring av stadsdelen Djupadal. I nuläget
protesterar vi på det bestämdaste mot dessa ombyggnadsplaner. Vi som bor på
Djupadal/Hyllie anser att vi är helt överkörda eftersom ingen förhandsinformation
förekommit. Informationen fick vi genom lokalpressen och det är inte rätt kanal. Det
talas mycket om dialog och samråd men det verkar mest vara tomma ord. Vi anser att
vi borde vara involverade i framtagningen av programmet. Dessutom har nämndens
ordförande i lokalpressen uttalat ”Att villaägare är oroliga är inget jag tar hänsyn till.
Vi låter oss inte styras av rädsla”. Det är häpnadsväckande att en ordförande kan
uttala sig så.
Bakgrundsinfo
Malmö stad vill lyfta Kroksbäck genom att bygga ihop området med grannen
Djupadal samt i vissa beröringspunkter, Kulladal.
Till detta ställer vi oss, som bor på Djupadal, oerhört kritiska. Detta eftersom vårt
område är ganska lugnt idag. Inga problem blir mindre för att man delar ut dem på
större område.
Beslutsfattarna måste först ta tag i och lösa problemen som finns på Kroksbäck. Först
därefter kan man fundera på att bygga ihop området med Djupadal. Man kan inte
bygga bort problem genom att flytta ihop dem med grannområde. Man kan inte heller
göra dem mindre för att området blir större. Garagebränder, handgranater och inte
minst narkotikabruk som idag äger rum på Kroksbäck måste stagneras först. Det
finns idag stora problem med knarklangning vid
Lorensborgsgatan/Rudbecksgatan/Bellevuegården. Hur har man tänkt lösa detta
innan man riskerar att spridningen blir ännu större?
När husen byggdes väster om Kroksbäck valde vi och många andra att bo just väster
om Kroksbäck. Detta var av olika anledningar som vi själv valt. Hade vi velat bo på
Kroksbäck hade vi skaffat ett boende där. Nu vill styrande förändra villkoren för alla
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oss som INTE valt Kroksbäck. Var ligger rättvisan i detta? Ska vi flytta från
Djupadal? Det finns faktiskt flera som på grund av detta har planer på att flytta. Ska
folk flytta för att politiker ändrar förutsättningar efter behag? Är detta ett rättvist tänk
att skyffla undan människor till förmån för andra?
Man skall bygga nya hus på båda sidor om Lorensborgsgatan. Vem skall bo i dessa
hus? Kommer man vara ärlig mot dessa nya hyresgäster och berätta om allt våld som
händer på Kroksbäck? Betänker man de redan befintliga husens läge mot de nya med
både höjd och bredd?
Att öppna upp Velandergatan för att slå samman Djupadal, Kroksbäck, Holma med
Kulladal är inte heller väl genomtänkt eftersom denna gata ligger i ett idag lugnt
villakvarter. Ett villakvarter som består av väldigt många barnfamiljer.
Många barn är ute och leker vid Velandergatan, de går till och från skolan, och även
till och från vänner samt har aktiviteter efter skoltid. Risken för olyckor ökar.
Öppningen bidrar till en tätare trafik i området och medför också mer trafikbuller och
framför allt mer avgaser! Avgaser och trafikbuller önskar vi alla att man försöker
begränsa inne i stan och ej möjliggöra i nya område.
Emporia, Hylliestation och Svågertorp drar redan idag mycket trafikanter till sig, och
därför ser vi öppningen av Velandergatan som ytterligare en faktor av stark trafik med
miljöpåverkning.
Även trafikmiljön kommer kraftigt att försämras med ökad trängsel och ökade
utsläpp. Här hjälper det inte med smala gator och extra gupp. Trafiken kör
långsammare med längre väntetider. Detta i sig genererar både köer och större utsläpp
av avgaser.
Sammanfattning
Som framgår av ovanstående kommentarer så ställer vi oss helt avvisande till
planförslaget. Merparten av innehållet i planförslaget innebär en AVSEVÄRD
försämring för oss boende i Hyllie/Djupadal och Kulladal. Åter så avvisar vi helt
denna plan eftersom den inte innebär någon som helst förbättring för oss boende.
Den visar enbart på starkt hån, nonchalans och ignorans för de som redan bor i
dessa, nu, utsatta områden.
Stadsbyggandskontorets kommentarer: För svar kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar och kring farhågorna om att detta ska leda till en spridning av sociala
problem och kriminalitet, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” och ”Planering för
social hållbarhet”. För svar specifikt kring föreslagna nya gatukopplingar och utsläpp som orsakas
av trafiken, se rubrikerna ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen” samt
”Gatukopplingar”.
För bemötande kring utformning av föreslagen ny bebyggelse samt planprogrammets roll i
planprocessen, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” och ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess”.
Synpunkter kring hur samrådet har hanterats besvaras under samlade kommentarer, rubriken
”Samråd och dialog”.
4.1.3 Boende på Stamhemsvägen framför i skrivelse 2015-11-09:
Generellt tycker jag det är mycket bra att det nu finns planer för att rusta upp Holma
och Kroksbäck. Jag ser det som positivt att murarna, både den fysiska och de mentala
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kan komma att försvinna. Emellertid har jag tre farhågor som jag tror skulle vara
rimligt enkla att planera bort.
1. Jag har som boende på Stamhemsvägen mycket nytta av den fysiska muren längs
Lorensborgsgatan som bullerskydd. Enligt planen så finns det inget bullerskydd. Det
skapar en kraftigt försämrad boendemiljö för mig.
2. Enligt planen skall det byggas 1-3 våningshus längs Lorensborgsgatan. Dessa hus
får då från sin övervåning full insyn på min tomt. Det skapar också en kraftigt
försämrad boendemiljö för mig. Det leder också till att man frångår den enhetliga
bebyggelsen med 1plans och 1och 1/2 plans hus som finns.
3. Det finns nu efter många år äntligen uppvuxna träd mellan villorna på
Stamhemsvägen och muren längs Lorensborgsgatan. Om dessa skulle försvinna under
ombyggnaden så skulle min boendemiljö bli väldigt negativt påverkad.
Detta kan läsas som småsaker och petitesser och i det stora hela utan betydelse, men
för mig och min familj är det av väldigt stor betydelse och med lite ansträngning tror
jag man kan planera bort alla tre punkterna.
Stadsbyggandskontorets kommentarer: För svar kring synpunkterna på att bullermuren längs
Lorensborgsvägen föreslås tas bort, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Gällande föreslagen bebyggelse längs Lorensborgsgatan, se
rubriken ”Förtätning” samt ”Syfte med planprogrammet och kommande planprocess”.
Möjligheten att bevara befintliga träd mellan muren och villatomterna kommer att ses över om det
blir aktuellt att framöver detaljplanelägga området för bostäder. Om det skulle visa sig svårt att
bevara dem kan de istället ersättas med ny vegetation som infogas i den nya kvartersstrukturen. Se
även samlade kommentarer, rubriken ”Ianspråktagande av mindre grönytor”.
4.1.4 Boende på Gamlegårdsvägen framför i skrivelse 2015-11-19
Jag är emot förslaget, därför att: Man löser inte problem genom att öppna gator från
ett område till annat område. Detta är en låtsaslösning/charmoffensiv i boendes ögon
som bor i aktuell område. Ansvarslös användning av skattepengar som kan användas
på ett bättre sätt, ex. inom skola, vård, mm. i aktuella områden.
Ljudvallen byggdes just som en ljudvall och får inte plötsligt missbrukas som
argument i planprogrammet genom att döpa den till "mur". Hoppas att
beslutsfattarna tänker om.
Stadsbyggandskontorets kommentarer: Angående syfte med, och konsekvenser av, att väva ihop
närliggande områden med varandra med hjälp av nya gatukopplingar, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning”, ”Planering för social hållbarhet” samt ”Gatukopplingar”.
För svar kring bullermuren längs Lorensborgsvägen, se samlade kommentarer, rubriken
”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.1.5 Boende på Bågängsvägen framför i skrivelse 2015-10-02:
Undertecknad ringde Ert tfn-nr igår fm, efter mottagandet av dessa mkt irriterande
handlingar, som stick i stäv går emot all logik och den sega förhandling, som vi
tvingades deltaga i, när vägen, Lorensborgsvägens förlängning, klubbades igenom,
trots mkt stort motstånd. Hyllie villaförening bildades bara för ändamålet!
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Den bild som nu visas upp raserar allt, som vi kom fram till plus att Ni tänker
förstöra även vårt villaområde, med vägar in genom området, där vi tack vare muren
undsluppit ligistfasoner, som vi hade i mångfald före dess uppkomst! Dock har vi det
senaste året haft en mångfald av inbrott! Kanske vi ska bli delaktiga i granatattacker
dessutom, enl Ert mkt tråkiga förslag.
Att dessutom förlägga en massa radhus framför på det enda grönområde vi har är
närmast skandalöst. Det är även det slöseri, som Ni tänker göra med skattemedel! Tro
inte att Kroksbäcks interna problem löses genom att förstöra vårt fina villaområde,
där vi bott sedan 1976. Mkt elände i form av vägbygge och reparationer utanför har vi
fått genomlida, men om Ni tvingar igenom detta, så är det droppen! Eftersom Ni inte
ringt upp mig, som Ni lovade i tfn-svararen, skriver jag ut detta mail.
Kompletterande skrivelse 2015-10-08:
Till kontaktperson i ärendet! Trots noggrann genomläsning av Ert utskick, kan man
INTE få ngn klarhet om Era tänkta avsikter i gränsområdet, där vårt villaområde är
beläget! Ska bullerskyddet i form av den mkt kostsamma muren raseras mm? Utan
svar och kontakt får man inga svar!
Kompletterande skrivelse 2015-10-08:
Undertecknad har försökt nå [NN] två ggr och skickat detta mail dessutom, när hon
inte ringde upp mig efter intalning tfn-svararen. Har fått det stora luntan ggr två
onsdagen den 30sept,då jag bor närmast det blivande eländet! Tror inte, som vanligt,
att utskicket går ut till mer än de närmast sörjande! Om målsättningen med denna
plan är det, som man läser sig till att göra vår gata till genomfartsled för Kroksbäck,
då är det droppen på mångårigt elände, när det var öppet dit! Eftersom man inte får
kontakt per tfn, fortsätter jag maila berörda parter till dess kontakt fås! Ska vårt
villaområde totalförstöras?
Kompletterande skrivelse 2015-10-12:
Till berörd handläggare! Undertecknad har försökt nå Er via tfn-svararen och med
tills nu tre-3-mail, men fortfarande inte fått kontakt! Skandalöst att man ska vänta på
det i mer än 14 dagar! Besökte en sk utställning på Hyllie Folkets Hus för en timme
sedan och trodde, att ngn kunde komma med förklaringar ang denna modell! Pyttsan!
Talade dock och förklarade, vad vi var frågande inför, vilket även dessa tjänstemän,
en kvinna, var! Har tagit kort av Er modell, vilket ger en skrämmande framtidsvision
för oss! Kommer under inga omständigheter acceptera, att vårt egna hem utsätts för
detta förslag! Skandal av Malmö Stad att först bygga en motorväg med fyra filer och
kostsamma murar och planteringar av träd och buskar, för att sedan rasera allt och
kasta bort skattepengar! Detta måste tagas upp av massmedia och debatteras inför
hela Malmö. Att trafikproblemen dessutom kommer att bli ohållbara är självklart! Ska
dessutom muren bort och trafik ledas in i vår återvändsgata, som inte är tänkt för det
och inte kan användas för parkering för Kroksbäck, som kyrko-området blivit! Detta
är ett sjukt förslag, vilket även kontakten med Er förvaltning är! Tel.nr är meddelat
många ggr! Tack!
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Kompletterande skrivelse 2015-10-17:
Undertecknad har under drygt två och en halv timme mött Er utanför
Kroksbäcksskolan och talat med [tjänstepersoner vid stadsbyggnadskontoret] om planen!
Trodde att denna sammankomst skulle äga rum i lokal, men nej! Utomhus i duggregn
och mkt kylig temperatur! Att ta upp papper och skriva ned några fakta var otänkbart
och ännu mindre föra fram argument och visa storyn om vägens uppkomst och visa
vad som vi upplevt som positivt nu, blev bara prat! Ingen av dem, som jag talade
med, noterade ev viktiga uttalanden och fakta på papper, vilket förmodligen rinner ut
i sanden! När jag mkt frusen och våt kom hem blev jag ännu mer arg på detta sorgliga
möte! Lämnade en redogörelse för en liknande träff på motsvarande samråd i sb med
vägens planering till [NN], då skandalförhållande och dålig planering rådde också!
Hoppas trots allt, att något av mina kritiska synpunkter finns kvar i minnet hos
någon! Enl [NN] kan några av oss närmast sörjande villaägare få en allvarlig
diskussion med Er inomhus på stadsbyggnadskontoret! Tack i så fall!
Kompletterande skrivelse 2015-10-21:
Fortsättning följer! Efter kontakt med många från vårt villaområde, där de flesta är
fullständigt utan kunskap av vad som komma skall, enl Ert planförslag, tog jag mig
tid, trots erhållen förkylning, till mötet på Holma igår. Hoppades på att framföra
några synpunkter, som jag blivit delgiven, men denna dialog uteblev helt! Enögda
representanter var totalt blockerade för allt som man sade! Tvärtom blev man
attackerad av en man i blått, som tyckte att han kunde köpa vårt hus för den summa,
som vi betalt för 39 år sedan! Man blir tyst! Slut! Dialog?? Samråd?
Kompletterande skrivelse 2015-10-28:
Till Stadsbyggnadskontoret och dess nämnd med ordföranden […]! Undertecknad
erhöll Lokaltidningen för en stund sedan och har läst igenom två artiklar, som handlar
om ovanstående plan. Efter att ha läst [Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande]
artikel, blir man minst sagt förfärad över det, som hon uttrycker som sin åsikt och
inställning till det, som de flesta tycker är värdefullt i Sverige! Vi har demokrati i det
här landet och medbestämmande och kan inte förstå, att uttalandet " inget jag tar
hänsyn till", kan uttalas, när frågan om rädsla och oro framförs till henne! Märkligt att
ett 6%-sparti vågar uttala sig så! Detta är närmast diktatur rent politiskt! Skärpning!!!
Att bara tala om SAMRÅD med denna inställning till demokrati är närmast parodiskt!
Den irritation som denna plan ställt till med är enorm, speciellt som de flesta boende
inom villaområde INTE fått någon information sig tillsänd, som jag tidigare meddelat
flera ggr tidigare i mina mail, tfn-samtal och på de två mötena utomhus! Vägrar
acceptera 30 november som slutdatum för våra inlägg i debatten! Mina mail till Er
SKA läggas i den potten också! Vi kommer att engagera hela området!
Kompletterande skrivelse 2015-11-20:
Undertecknad mailar igen med frågan/önskemålet, att vi på Djupadals villaområde
önskar förlängd tid för våra kritiska omdömen om den plan, som bär ett namn, som
inte alls har nämnt vårt område mer än, att ska öppnas upp och bli inburade av 30
radhus! De ska dessutom vara av 2-3 våningar höga, alltså mkt mer blockerande av
ljus och helt förstörande av vår boende-MILJÖ! Vad är den lilla muren i förhållande
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till detta! Kan Ni inte svara oss på vår önskan om förlängd tid- fortfarande vet mer än
hälften av villaägarna inte vad som ska ske! Det tog 13 dagar för [NN] att ringa upp
mig efter 3 intalade meddelande i hennes tfn plus tre mail! Alltså en halv månads
förkortning av Er samrådstid! Vg svara omgående på min önskan! Två eller tre
bokstäver är väl inte för mkt begärt! Mvh T. Narbe
Kompletterande skrivelse 2015-11-06:
Refererade till [Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande] svar i den senaste
Lokaltidningen, kan jag och många med mig, inte förstå hur Ert planförslag ska kunna
lösa de problem som finns på Kroksbäcksområdet och dessutom trafikflödet in och
ut från staden! Att tro på Trelleborgsvägen, som en räddning är naivt! Tala om en
propp i så fall vid Mobila, som redan nu är kaotiskt vid rusningstid. Ska Ert förslag
dessutom sabotera vårt trevliga och homogena villaområde med ökat trafikflöde och
30 sk radhus med 2-3 våningar, som ska tapetsera våra tomter mot Kroksbäck!
Undertecknad skulle ha ca 7 sådana kåkar utanför vår tomt! Tala om förstörd
boendemiljö! Har alla rum vettande mot detta elände, som gör tomten helt värdelös,
plus den ökade inbrottsrisken, som detta medför med vägöppning mot
Sörbäcksgatan! Se på HSB- OMRÅDET, som har ordnade förhållanden och även
byggt upp högt staket och lås mot inkräktare! Ska vi i frontraden få hela vår
boendemiljö förstörd av Ert planförslag??? Har inte fått ngt svar av Er heller
angående förlängd tid för samråd, som många här önskar, då många fortfarande inget
vet om projektet mer än genom Lokaltidningen, som jag aktiverat! Obs!: Ska även
läggas till Samrådshandlingarna!
Kompletterande skrivelse 2015-11-25:
Hej! Tack för långt svar efter mitt mail till [Stadsbyggnadsdirektören], som jag kontaktade
efter det att vi i berört område haft möte med politiker, för aktivering av en
opposition mot ingreppen och den totala förstörelse av våra boende-MILJÖER i
framförallt första ledet mot Kroksbäck. Värst utsatt är undertecknad, med sju (7) 2-3
våningshus, radhus, med insyn mot hela vår tomt och samtliga rum! Hela vårt boende
är förstört och det kan vi under inga omständigheter acceptera!!! Om Ni trots
protesterna kommer att krossa oss och bygga upp dessa hus på prickat område,
kommer jag begära, att Malmö Stad flyttar muren till min tomtgräns ala vissa hus
längre norrut! Vägprojektet in i Bågängsvägen har vi alla i området kritiserat! Två
broar och Norrbäcksgatans förlängning mot Rudbäcksgatan måste väl räcka!
Kommer att skicka in den totala kritiken före 30 november! Deprimerande
sysselsättning!
Kompletterande skrivelser 2015-11-29
Del 1 : Historik och Allmän Kritik.
Undertecknad har alltsedan 1 oktober engagerat mig för att protestera mot detta
horribla förslag till s.k. förtätning och lösning av det kriminellt belastade SÖDRA
Kroksbäcksområdet. Den tänkta lösningen på detta är både naivt och
verklighetsfrämmande, speciellt för oss, som bor i det s.k. Djupadalsområdet och
särskilt i första raden, som vi bor i och som enda tomt med långsidan mot det, som
ska kantas av 30 radhus, som för att riktigt förstöra för oss ska byggas upp med 2-3
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våningar på nu prickat område! Vi kommer enl förslaget ha 7 av dessa utanför oss!!
Hur ska Malmö Stad lösa avloppsfrågan i området, som drabbades av så många
vattenskador för ett år sedan med många fler abonnenter? Inget ansvar alls för detta
heller!
Vad har vi gjort för ont, för att Malmö stad ska straffa våra egnahem på detta sätt?!
Trodde inte att de socialistiska- och vänsterinriktade miljöpartierna skulle kunna
utsätta oss för detta experiment, som vissa på nätet anser, att detta representerar!
Jag har studerat nästan allt på nätet i ämnet, där det bl.a. Jämförs med religion och
kallas enfrågepolitik!
Alla mina mail till Er, som jag skickat tidigare ska ingå i mina samrådshandlingar, där
många kritiska synpunkter finnes på bl.a. antalet, som fått del av projektets idé och att
endast de närmast sörjande får information! Lättare att genomföra projekten, när bara
några enstaka människor är informerade! Samrådet är bara en formsak för Er i spelet!
"Referensgrupp" vilka ingick i den? Är detta demokrati och dialog, som i Er värld
kallas Samråd? Vi är mycket kritiska i hela närområdet och finner inget positivt
överhuvudtaget i planen, som fullständigt saknar empati och medkänsla för oss
trogna snart fd Malmöbor, om detta fasansfulla projekt genomförs! Det är en
skrämmande manifestation av maktfullkomlighet och brist på demokrati och
förståelse för människors investeringar och boendemiljö! Miljöpartisten
[Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande] är en typisk representant, som struntar i vad
andra än hennes egna tycker! Bryr sig inte om vad vi har för kritik och åsikter, kunde
man läsa i Lokaltidningen!
Kan inte förstå att man först forcerar igenom Lorensborgsgatans förlängning, 19972003, där vi under många år fick kämpa, för att få ändringar i ursprungsförslaget och
miljönämnden fordrade, att en mur måste till av bullerskäl! Denna fina mur är alltså
resultatet av dessa förhandlingar! Vi tyckte dock, att resultat till slut blev acceptabelt,
men vi har uppmätt decibeltal på mkt över 65 mkt ofta! Från början ville Ni tom göra
om Rudbäcksgatan till återvändsgata och Handelsboden skulle inte ha kontakt ut mot
Lorensborgsgatan!!! Då som nu är det flera från Stadsbyggnadskontoret, som är kvar
och tvingas ändra sitt mkt kostsamma projekt, när infartsleden ska raseras! Man frågar
sig, hur detta spel med Malmös ekonomi kan försvaras av de personer, som efter så
kort tid skrotar sitt tidigare förslag! Ett svar är Miljöpartiet!!! Stort slöseri med
skattemedel och förstörelse av VÅR boendemiljö! Vi frågar oss vad kontoret och
politikerna tänker med sin kapitalförstöring! Alla förändringar är endast till för att
gagna Era tveksamt underbyggda idéer för att förbättra Kroksbäck-Holma! Vi på
egnahemsidan nämns inte i det sammanhanget! Malmö Live är ett annat projekt, som
slukat pengar i överskott och denna plan kommer att bli extra lök på laxen! Höjd skatt
blir resultatet! Detta är min inledning-återkommer med detaljkritik och andra mer
positiva lösningar för oss! Fortsättning följer i del 2.
Del 2: Vår kritik, historik och förslag på ändringar i planen.
När vi den 30 september erhöll två tjocka luntor per post, innehållande denna plan,
förstod jag efter kontroll hos grannarna, att endast vi närmast sörjande fått utskicket!
Först 5/10 erhöll de, som bor närmast en liten info på 12 sidor med
morgontidningen, om dom hade ngn, alla andra i området fick ingen info! Dessutom
nämns villaområdet endast, som en fortsättning på Kroksbäck i form av
genombrottsled och en pil in i området! Våra hus syns knappt-ointressant!!! Detta gör
att de flesta inte tyckt, att denna handling var annat än reklam-info och därför lades
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undan. När jag insåg allvaret i Er skrift och hur den påverkar oss, började jag försöka
få kontakt med [NN], tfn-svarare men tji, det tog 13 dagar innan hon ringde! Nu har
områdets ilska över projektet och den djävulska förstörelsen av vårt villaområdes
lugn, som kontorets plan innebär, hunnit spridas till allt fler, men vår önskan om
förlängd tid för samråd, har Ni inte svarat på! Erhöll en lång förklaring först nu före 1
advent efter klagomål! Vi har därför kontaktat andra politiker och tidningar för
spridning av info. Om Ert förslag hade handlat om det som rubriken säger, hade inte
kritiken kanske varit så massiv, men så är inte fallet! Att lösa Kroksbäcks sociala och
kriminella problem gm förtätning av huskropparna, 30 radhus på vår sida och
integrering gm att öppna upp våra gator mot området är verkligen ingen godtagbar
lösning för oss!
Vi har haft detta i form av gång-cykelbana från Bågängsvägen tidigare, så jag vet vad
det innebär! En viss [NN] körde påverkad med körförbudsbil mot skolbarn bl.a. och
krockade med lyktstolpe-polis-jag vittne-hotad till tystnad-kom in på tomten-polisrättsak. Jag fick uppfört en grind som hinder efter detta! Annat är knarkning utanför
och använda sprutor kastade på tomten, stölder upprepat, bilar utanför-stulna, cyklar
dito mm ! Vi vill INTE bo i ett sådant förhållande igen! Ert förslag, med 2-3
våningsradhus dessutom på prickat område, 30 till antalet, precis utanför oss och
borttagning av vår ljuddämpande mur, är för oss slutet på vår livskvalitet! Att öppna
Bågängsvägen mot Lorensborgsgatan vore den sista spiken i kistan! Kaos med
parkerade bilar, som gör hela gatan trafikfarlig, omöjligt backa ut bilen och
oframkomligt för sopbilar bl.a. Tror inte ngn på Ert kontor eller vissa miljöpolitiker
skulle vilja få en liknande miljö- förändring av sitt boende!
Hela Ert sk integreringstänkande verkar sakna verklighetsförankring och liknar mera
de visionsbilder, som presenteras i planen, t.ex. Sörbäcksgatan, nu Malmös mest
kriminella gata! Se Lokaltidningen!
Som jag nämnt tidigare, måste två broar och Norrbäcksgatans mera naturliga öppning
mot Rudbäcksgatan, vara fullt tillräckligt för Kroksbäcks koppling till villaområdet i
väster! Vi behöver vårt lilla fina grönområde mot Muren, som INTE får rivas bort,
för att få ett drägligt liv! Bygg Era förtätningar på det område, som planen handlar
om! Inget område tjänar på Ert förslag, som jag även hört i debatt från andra sidan!
Trafiksituationen på Lorensborgsgatan om den krympes enl planen och ska kallas
"stadsgata", kommer inte fungera i verkligheten, då stockningar och tomgångskörning
kommer att förpesta luften i området! [Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande]s tro,
att Trelleborgsvägen skulle väljas ist för Lorensborgsgatan, är fantastiskt naivt!
Miljöpartiets vision om bilfritt samhälle blir aldrig verklighet, ist blir resultatet kaos
och miljöförstöring i form av luftföroreningar! Tänk om!!! Vi i villaområdet förkastar
helt detta förslag, vad gäller vårt område och i anslutning till våra tomtgränser, både
radhusen, Bågängsvägens öppning och murens fall! Politikers och Malmö
Stadsbyggnadskontors plan i vårt område känner vi, som en provokation mot oss
villaägare och skattebetalare i Malmö för andra gången på kort tid-mycket besvikna på
hela hanteringen! Upprepar igen att samtliga mina mail ska ingå i dialogen ("Samråd"
enl Er terminologi).
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar och kring farhågorna om att detta ska leda till en spridning av sociala
problem och kriminalitet, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” och ”Planering för
social hållbarhet”. Även synpunkterna kring den bebyggelse som i planprogrammet föreslås på västra
sidan om Lorensborgsgatan besvaras under rubriken ”Förtätning”. Svar kring den förslagna
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hopkopplingen av gatunätet inom västra Kroksbäck med Lorensborgsgatan återfinns under rubriken
”Gatukopplingar”.
Angående ombyggnaden av Lorensborgsgatan, bland annat resonemang kring ekonomisk
försvarbarhet, förväntade trafikflöden och hanteringen av bullret kring vägen, se samlade
kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Resonemang kring
ianspråktagandet av grönremsan längs Lorensborgsvägen finns under rubriken ” Ianspråktagande av
mindre grönytor”.
Vad gäller hur samrådet har hanterats anser Stadsbyggnadskontoret att arbetet med
planprogrammet har kommunicerats och presenterats för samtliga berörda, i enlighet med 5 kap
Plan- och bygglagen (PBL). Någon allmän förlängning av samrådstiden, enligt förfrågan, har därför
inte varit aktuell. Detta meddelade Stadsbyggnadskontoret också, under samrådstidens gång, som
svar på inkommen förfrågan om förlängd samrådstid. Dock har stadsbyggnadskontoret diariefört
även yttranden som inkommit efter avslutad samrådstid, i de fall dessa har haft uppenbar koppling
till planprogrammets samrådshandling. Även dessa, relativt få, yttranden finns med och
kommenteras i denna samrådsredogörelse. Detsamma gäller yttranden från myndigheter och
kommunala nämnder som inkommit efter angiven samrådstid, då dessa under samrådstidens gång
inkommit till Stadsbyggnadskontoret med formell begäran om anstånd.
För ytterligare kommentarer till synpunkterna på hur samråd och dialog har hanterats, se samlade
kommentarer, rubriken ”Samråd och dialog”.
4.1.6 Boende på Stamhemsvägen framför i skrivelse 2015-11-23:
Ett nytt planförslag för området Holma och Kroksbäck har distribuerat till hushållen i
området under hösten. För oss boende i Kroksbäck och Djupadal innebär förslaget
genomgripande förändringar i hela vårt område och vår boendemiljö.
Kroksbäck är ett stort område och består både av flerfamiljsområden och av
villaområden. Läser man planen får man intrycket att hela Kroksbäck är ett
problemområde och det mesta måste förändras. I själva verket finns problemen i
huvudsak inom hyreshusområdet MKB. De problem som finns där lösas knappast
genom att bygga mer. Övriga områden i Kroksbäck är i stort sett utan problem. De
stora problem med arbetslöshet, utanförskap, dåliga skolresultat och kriminalitet löses
inte genom de förändringar, som planen föreslår. Det är oförståeligt att man försöker
lösa ett delområdes problem med olika ändringar av gator och byggnation, vilka blir
till nackdel för många andra. Det förslås dessutom att området ska tillföras
arbetsplatser. Varifrån ska dessa komma? Arbetslösheten i Malmö är mycket högre än
i riket som helhet.
Allmänt: Undertecknad, villaägare på Stamhemsvägen, blir i högsta grad berörd av
förslaget. När jag köpte fastigheten fanns det redan en områdesplan. Läget var bra
och Lorensborgsgatan nya sträckning blev bullerskyddad med tegelvägg och ett
grönområde anlades mellan denna vägg och min tomtgräns. Det hela blev enligt min
mening en tillfredsställande lösning. Det nya förslaget ändrar helt de förutsättningar
som mitt köp baserades på. Privatekonomiskt var det en stor investering baserad på
de förutsättningar som då förelåg. Hur ska man kunna planera privatekonomiskt om
förutsättningarna hela tiden ändras?
Uttalande av stadsbyggnadsnämndens ordförande: Med förvåning läser jag i lokalpressen
nämndens ordförandes uttalande om att man inte bryr sig om vad villaområdet tycker
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och tänker då man inte kommer låta sig styras av rädsla. Det är ett märkligt uttalande.
Ska inte våra politiker bry sig om vad deras väljare tycker?
Det är här kanske på sin plats att citera vår folkkära författare Astrid Lindgren:
”Makten korrumperar – det är ett mänskligt fenomen som ingalunda är partipolitiskt
bundet. En regering, av vilket slag eller vilken färg den vara må, som alltför länge har
haft makten borde för sin egen hygiens skull träda tillbaka en tid och tänka efter”
(citatet tagit från internet). Så det är kanske dags för nämndens ordförande att träda
tillbaka?
Lorensborgsgatan: Denna gata är i sin nuvarande utformning endast drygt ett decennium
gammal. Den byggdes, trots omfattande protester, som en stor infartsled till centrum
för oerhört mycket pengar. Att nu ändra gatan kommer att kosta åtskilliga miljoner
kronor och det för en kommun vars ekonomi är mycket ansträngd. Med hänsyn till
hur dålig kommunen är på att kalkylera kostnad så kan man förutse att allt blir dyrare
än planerat. Gatan är idag en viktig genomfartsled mellan Malmös västra delar och
inre och yttre ringvägarna bl a till och från Köpenhamn. Dessutom fungerar gatan
som en naturlig genomfart för trafiken mellan stora delar av Malmö och det kraftigt
expanderande Hyllieområdet. Jag tror inte att denna trafik kommer att gå via t ex
Trelleborgsvägen (som blir en omväg) om gatan blir en stadsgata. Gatans ombyggnad
till stadsgata riskerar att ge ökad trängsel med långsammare trafikflöde och därmed
ökade avgaser. Att bygga nya hus utmed en del av gatan kommer att kraftigt förstöra
miljön för mig och många av de boende i villaområdet idag. I stället för att som idag
ha ett relativt fritt synfält kommer vi att få ett hus mitt framför tomten. Att förtäta
staden ska ju inte behöva innebära att miljön kraftigt försämras för de som redan bor
där. Ökad bebyggelse runt gatan blir en ökad belastning på ett redan undermåligt
avloppssystem. Vatten har trängt in i källarna vid kraftigt regnväder, senast 2014.
Dessutom kommer sannolikt en hel del av grönytorna att försvinna. Grönytor, som
kom till, för att förbättra miljön när gatan byggdes ut. Alltså en avsevärd försämring
för oss totalt sett. Det är ju omöjligt att planera sin egen boendemiljö om en plan
ändras så snabbt som nu är fallet.
Bågängsvägen: I förslaget ingår det att öppna upp Bågängsvägen mot Lorensborgsgatan.
Detta i sin tur bygger på att Sörbäcksgatan också öppnas upp mot Lorensborgsgatan.
Detta kommer att innebära att villaområdets karaktär ändras. I stället för lugna
villagator kommer vi att få genomfartsgator. Jag anser inte att det finns någon
anledning att öka upp trafiken inom villaområdet. Varför denna förändring?
Dessutom finns det en överhängande risk att den kriminalitet, som idag finns på
Sörbäcksgatan flyttar in i villaområdet. Lös dom sociala problemen inom MKB
området innan man kommer med konstruerade lösningar på ett problem. Redan idag
är det problem med att bilar från Kroksbäcksområdet parkerar inom villaområdet
(Gamlegårdsvägen). Sannolikt beror det på de problem som finns på MKB området.
Sammanfattning: Som framgått av ovanstående skrivning så anser jag att planförslaget
inte ska genomföras. Det är enligt min mening en ren SKRIVBORDSPRODUKT
och ett ÖNSKETÄNKANDE. Problem inom ett delområde försöker man lösa
genom en ändring av hela området, vilket för de flesta inte blir en förbättring utan
snarare en försämring. Det talas vitt och brett om samråd och dialog. Jag kan inte
minnas att jag blivit tillfrågad om någonting. Slutsats: planprogrammet ska läggas där
det hör hemma. I det runda arkivet!
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring synpunkten att sociala problem inte kan
byggas bort, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering för social hållbarhet”. Vad gäller
arbetsplatser och verksamheter inom området, se rubriken ”Verksamhetsetableringar”.
Gällande den i planprogrammet föreslagna förtätningen, bland annat på västra sidan om
Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning” samt ”Ianspråktagande av
mindre grönytor”. Under ”Förtätning” ges också visst bemötande kring farhågor om att
planprogrammets medför ändrade förutsättningar för de som redan äger boende inom området. Under
rubriken ”Hantering av översvämningar” kommenteras den ökade belastningen på avloppssystemen
som tas upp i yttrandet.
Angående ombyggnaden av Lorensborgsgatan, bland annat resonemang kring ekonomisk
försvarbarhet och svar på farhågor om framtida kapacitetsproblem, se samlade kommentarer,
rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. För svar kring att öppna upp
Bågängsvägen mot Lorensborgsgatan, se rubriken ”Gatukopplingar”.
Angående genomförda dialog- och samrådsinsatser, se rubriken ”Samråd och dialog”.
4.1.7 Boende på Solhemsgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Tror inte ett ögonblick på era visioner vad gäller Holma Kroksbäck. Lorensborgsg
som trots allt är ganska ny, har inte varit billig men har blivit väldigt bra vad gäller
trafiken och även estetiskt, varför då ändra på detta och lägga flera miljoner på detta.
Har talat med flera grannar på gatorna här omkring och de har samma uppfattning
som jag.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan, se
samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.1.8 Boende på Tosterupsgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Undrar hur man skall kunna ta sig in från söder till Djupadal då ni redan gjort om
Elinelundsvägen till en någon sorts smal byväg med urdålig sikt för bilister. Hur skall
utryckningsfordon kunna komma fram från brandstationen på Annetorpsleden till
Djupadal när bussar på båda sidor Elinelundsvägen och tydligen nu också blivande
Lorensborgsgatan proppar igen gatorna? Skall de köra på Bispgatan?
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan och i
yttrandet befarade framkomlighetsproblem, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.1.9 Boende på Solhemsgatan framför i skrivelse 2015-11-26:
Betr sammanslagning Djupadal, Kroksbäck, Holma. Vi är helt emot en
sammanslagning med Kroksbäck. Vårt område är ganska lugnt och där måste
Kroksbäck ta tag i sina egna problem som finns där. Hopslagningen löser inga
problem som finns nu. Att bygga om Pildammsvägen och Lorensborgsgatan är att
förstöra massor med pengar som kan användas till bättre saker. Att uppleva
Kroksbäck och Holma inifrån, är detta en upplevelse. (Inte för oss) Vi är helt emot en
sammanslagning.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar och kring synpunkten att problem inte kan byggas bort genom att slå
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ihop områden, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” och ”Planering för social
hållbarhet”. Svar kring den förslagna hopkopplingen av gatunätet inom västra Kroksbäck med
Lorensborgsgatan finns under rubriken ”Gatukopplingar”.
Angående föreslagen ombyggnad av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer,
rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.1.10 Boende på Gamlegårdsvägen framför i skrivelse 2015-11-25:
Protest mot planprogrammet för Holma Kroksbäck i Hyllie i Malmö. Ett nytt
planförslag för området Holma och Kroksbäck har distribuerats under hösten. För
oss boende i Kroksbäck och Djupadal innebär förslaget genomgripande förändringar
i hela vårt boende och vår boendemiljö. Kroksbäck ett stort område och består av
både flerfamiljsområden och villaområden. När man ser på planen får man
uppfattningen att hela Kroksbäck är ett problemområde och att allt måste förändras. I
själva verket så återfinns problemen i stort sett bara inom hyreshusområdet MKB.
Övriga områden i Kroksbäck är i stort utan större problem. De stora sociala problem
med arbetslöshet, utanförskap, dåliga skolresultat, kriminalitet löses inte genom de
förändringar som planen föreslår. Det är oförståeligt att man försöker lösa ett
delområdes problem med olika ändringar av gator och byggnation, vilka blir till
nackdel för många andra. Att öppna upp för biltrafik och förtäta har tidigare alltid
ansetts försämra boendemiljön. Är det tvärtom nu när Miljöpartiet är med och styr?
Lorensborgsgatan: Denna gata är i sin nuvarande utformning endast drygt ett
decennium gammal! Den byggdes, trots omfattande protester, som en stor infartsled
till centrum för oerhört mycket pengar. Att nu ändra gatan kommer att kosta åtskilliga
miljoner kronor och det för en kommun vars ekonomi är mycket ansträngd. Med
hänsyn till hur dålig kommunen är på att kalkylera kostnad så kan man förutse att allt
blir dyrare än planerat. Gatan är idag en viktig genomfartsled mellan Malmös västra
delar och inre och yttre ringvägama bl a till och från Köpenhamn. Dessutom fungerar
gatan som en naturlig genomfart för trafiken mellan stora delar av Malmö och det
kraftigt expanderande Hyllieområdet. Jag tror inte att denna trafik kommer att gå via t
ex Trelleborgsvägen (som blir en omväg) om gatan blir en stadsgata. Gatans
ombyggnad till stadsgata kommer att ge ökad trängsel, långsammare trafikflöde och
därmed ökade avgaser. Att bygga nya hus utmed en del av gatan kommer att förstöra
miljön för många av de boende idag. Att förtäta staden ska ju inte behöva innebära att
miljön försämras för de som redan bor här. Ökad bebyggelse runt gatan blir en ökad
belastning på ett redan undermåligt avloppssystem.
Bågängsvägen: I förslaget ingår det att öppna upp Bågängsvägen mot
Lorensborgsgatan. Detta i sin tur bygger på att Sörbäcksgatan också öppnas upp mot
Lorensborgsgatan. Detta kommer att innebära att villaområdets karaktär ändras. I
stället för lugna villagator kommer vi att få genomfartsgator. Varför denna
förändring? Dessutom finns det en överhängande risk att den kriminalitet, som idag
finns på Sörbäcksgatan flyttar in i villaområdet. Sammanfattning: Som framgått av
ovanstående skrivning så anser jag att planförslaget inte ska genomföras. Det är enligt
min mening en ren SKRIVBORDSPRODUKT och ett ÖNSKETÄNKANDE.
Problem inom ett delområde försöker man lösa genom en ändring av hela området
vilket för de flesta inte blir en förbättring utan snarare en försämring. Det talas vitt
och brett om samråd och dialog. Jag kan inte minnas att jag blivit tillfrågad om
någonting.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring synpunkten att sociala problem inte kan
byggas bort med de förändringar som planprogrammet föreslår, samt farhågan att sociala problem
ska sprida sig, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering för social hållbarhet”.
Angående ombyggnaden av Lorensborgsgatan, bland annat resonemang kring ekonomisk
försvarbarhet och svar på farhågor om framtida kapacitetsproblem, se samlade kommentarer,
rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Gällande den i planprogrammet föreslagna förtätningen, bland annat på västra sidan om
Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”, samt ”Ianspråktagande av
mindre grönytor”. Under rubriken ”Hantering av översvämningar” kommenteras den ökade
belastningen på avloppssystemen som tas upp i yttrandet.
För svar kring att öppna upp Bågängsvägen mot Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer,
rubriken ”Gatukopplingar”.
Angående genomförda dialog- och samrådsinsatser, se samlade kommentarer, rubriken ”Samråd och
dialog”.
4.1.11 Boende på Stamhemsvägen framför i skrivelse 2015-11-26:
Vi ställer oss helt emot dom nya planerna, hur tänkte ni där? Riva upp en
välfungerande matarled (Lorensborgsgatans förlängning) och göra om den till en
stadsgata. Så ett stort NEJ ifrån oss. PS ! Skulle detta ändå ske, då har ni tappat två
bra skattebetalare! Dvs Vi flyttar ifrån Malmö!!!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående ombyggnaden av Lorensborgsgatan, se samlade
kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.1.12 Boende på Gamlegårdsvägen framför i skrivelse 2015-11-27:
Undertecknad bor sedan våren 2014 tillsammans med fru och två barn i ett hus i
södra delen av Gamlegårdsvägen, ungefär i höjd med Sörbäcksgatan. Vi har valt att
inte äga någon egen bil i familjen, utan vi är medlemmar i en bilpool, och
transporterar oss med lokaltrafik och cyklar, bland annat en lådcykel. Vi berörs främst
av ombyggnationen av Kroksbäck och Lorensborgsgatan, och kommer således inte
att lämna synpunkter på de delar som avser Holma/Pildammsvägen, även om de
integrationsrelaterade synpunkterna som framförs och till viss del även de gällande
infrastruktur är tillämpliga även på Holma. Synpunkter lämnas främst på
planprogrammets längre version (Pp 6045 Planprogram Samråd.pdf), så när specifika
sidor hänvisas till så gäller det det dokumentet.
Sammanfattning av mina synpunkter: Jag ställer mig mycket mycket positiv till
planprogrammet i dess helhet. Planprogrammet visar på ett mycket gott förarbete där
boende involverats och en stor mängd olika relevanta perspektiv har vägts in på ett
gott vis. Integrationsmässigt är programmet mycket positivt, och avseende
trafikperspektivet är planprogrammet i huvudsak mycket bra, men inom cykelområdet
finns utrymme för betydande förbättringar.
Utställning av planprogrammet: Kort efter att planprogrammet presenterades för mig
genom att vi fick information i brevlådan, så begav jag mig till stadshusets foajé där
en utställning av planprogrammet (inkl en modell som skulle visa den nya
bebyggelsen och planerna) skulle finnas. Någon sådan utställning fanns dock inte, och
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personalen i stadshusfoajen kände inte till att någon sådan skulle komma heller.
Tråkigt.
Oklarheter gällande områdesindelning: I kartan på planprogrammets sida 8-9 går det att läsa
att området Djupadal börjar direkt väster om Lorensborgsgatan, och även på Malmö
stads hemsida (http://malmo.se/dialogholmakroksback) står det att planprogrammet
innebär förslag på nya gatukopplingar mellan Kroksbäck och Djupadal. Denna
indelning av områden skulle innebära att mitt hus ligger i Djupadal, något jag ställer
mig mycket frågande till. För att få klarhet i frågan har jag undersökt vilka svar som
går att få på frågan ”Hur långt sträcker sig Djupadal?”. Det är en förvånansvärt svår
fråga att få klarhet i, eftersom olika källor ger olika svar. Låt mig redovisa de jag
funnit: ”Områdesfakta Kroksbäck”, samt ”Områdesfakta Djupadal”,
statistikrapporter från Malmö stad.
(http://s1.malmo.se/?q=omr%C3%A5desfakta+kroksb%C3%A4ck&utf8=%E2%9
C%93)
(http://s1.malmo.se/?q=omr%C3%A5desfakta+djupadal&utf8=%E2%9C%93)
Dessa rapporter gavs ut årligen under ett antal år, åtminstone fram till 2007, men ges
mig veterligen inte ut längre. De innehåller information på områdesbasis om
in/utflyttade, hur stor andel som har utländsk bakgrund, ålderfördelning,
utbildningsnivå med mera. Vi finner också kartor över områdena, och där ser vi att
Djupadal tar slut väster om Bellevuevägen, och Kroksbäck sträcker sig från
Bellevuevägen, över Lorensborgsgatan, och till Kroksbäcksparken. Lorensborgsgatan
är alltså den gata som ska förändras mest, och som sägs bygga ihop Djupadal och
Kroksbäck, men som i själva verket bara förändrar gränsen mellan västra och östra
Kroksbäck.
A Skolområde: Skolområdena är lite luriga vad gäller att koppla dem tydligt till
geografiskt område, eftersom skolområden kan ritas om. Malmö stad skriver på sin
hemsida ”Grundskolornas upptagningsområden kan ändras varje år”. Tittar vi på
Kroksbäcksskolan, så går gränsen, precis som i områdesfakta- rapporterna ovan, vid
Bellevuevägen i öst/västlig riktning, samt vid cykelvägen mellan Sorlabäcksgatan och
Ensittarvägen i nord/sydlig.
Detta har det skrivits om i Sydsvenskan, då just denna gräns gör stor skillnad för
huspriserna: http://www.sydsvenskan.se/malmo/skolomradet-avgor-huspriset/
B Valkrets: Ännu ett sätt att sätta geografiska gränser är genom valkretsar, här kan ni
se den för Kroksbäck
V: http://www.val.se/val/val2010/karta/K/valdistrikt/12/80/0507/karta.html
Även här sträcker sig Kroksbäck över Lorenborgsgatan och bort till Bellevuevägen.
C Malmöinitiativets indelning: På Facebooksidan för Malmöinitiativet finns en
Malmökarta där Kroksbäck respektive Djupadal är markerade. Gränsen går vid
Bellevuevägen.
D Prospektet från Bjurfors från när vi köpte vårt hus: Ja, hur tror ni en mäklarfirma
gör i ett fall som detta, skriver de ut området som vårt hus faktiskt hör till utifrån de
flesta indelningar (Kroksbäck), eller det populärare och dyrare villaområdet med det
särskilt goda skolryktet (Djupadal)? Nej, bägge alternativen är fel, enligt Bjurfors
ligger vårt hus i Nya Bellevue (sic)! Jag har sökt, men inte kunnat finna någon annan
källa än Bjurfors som hävdar att mitt hus ligger i Nya Bellevue (med reservation för
att jag inte kollat in andra mäklarannonser). Inte så trovärdig källa med andra ord.
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E Planprogram Holma Kroksbäck från Malmö stad: I detta program går gränsen
mellan Kroksbäck och Djupadal inte vid Bellevuevägen, utan vid Lorensborgsgatan.
Det är en ovanlig indelning som jag inte lyckats finna i andra rapporter/dokument
från Malmö stad. Jag gissar att det ser ut så här i rapporten för att den ska förefalla
slagkraftigare, att det låter som en mer omfattande plan att bygga ihop två olika
bostadsområden i Malmö (bägge med olika men starka/tydliga symbolvärden) än att
en uppdelande väg mellan två områden ska göras om och murar rivas.
F Områdesprogrammet Holma-Kroksbäck (2011) från Malmö stad: I detta dokument
står det på sidan 15 att ”Gemensamma ramar skapas för Holma – Kroksbäck,
Hyllievång samt villastaden i västra delen av Kroksbäck för att ta till vara de positiva
förhållandena vid lyftet av miljonprogramsområdena”. Det förefaller alltså som att
även i detta dokument räknas villorna i väster om Lorensborgsgatan också som
tillhörande Kroksbäck. Sammanfattningsvis om Djupadal/Kroksbäck geografiskt:
Jag vet faktiskt inte vem som bestämmer var gränsen går, kanske är det Malmö stad,
men de/ni tycks inte riktigt veta själva om vi ska utgå från den motstridiga
information som finns på deras webb. Utifrån de flesta indelningar som gjorts så går
dock gränsen vid Bellevuevägen snarare än Lorenborgsgatan. Det vore mycket
uppskattat om styrgrupp eller projektgrupp för planprogrammet kunde klargöra om
det numera är Malmö stads ståndpunkt att det jag ser som västra Kroksbäck numera
räknas som Djupadal, eller om det råkat bli missuppfattningar av de geografiska
områdesindelningarna.
Integrationsrelaterade synpunkter: Som boende i Kroksbäck ställer jag mig mycket positiv
till föreliggande planprogram. Den goda viljan och målen bakom miljonprogrammens
uppbyggnad beskrivs väl i planprogrammet, men också hur miljonprogrammen
resulterat i otrivsamma miljöer, segregation och utanförskap. Det bedöms som
mycket troligt att ombyggnationen av Lorensborgsgatan från infartsled till
stadshuvudgata, i kombination med rivande av bullermurarna utmed denna väg, samt
ökade öppningar mellan östra och västra Kroksbäck, leder till ett större flöde av
människor mellan villa/radhusdelen och lägenhetsdelen av Kroksbäck. Avseende
kriminaliteten i Kroksbäck så bedöms den minska genom ombyggnationen enligt
planprogrammets förslag, på kort sikt på grund av större flöde av människor (såväl
bilar, cyklar som fotgängare) eftersom de som begår kriminella handlingar får mindre
möjligheter att göra detta ”i fred”, och på längre sikt väntas kriminaliteten sjunka på
grund av att det sociala utanförskapet sakta kan brytas genom minskad segregation.
När vi valde att köpa hus i just Kroksbäck så var Områdesprogrammet HolmaKroksbäck (2011) från Malmö stad en stark anledning till detta – vi trodde helt enkelt
mycket på de förslag för minskad segregation som presenterades i
områdesprogrammet. De satsningar som redan görs/gjorts i närmiljön, exempelvis
Hylliebadet, äventyrslekplatsen och badhusparken, ser vi som mycket goda steg i
riktningen mot att höja anseendet för hela området.
Liksom andra medborgare i staden, och liksom Malmö stad, så har vi inga illusioner
om att alla sociala problem automatiskt kommer lösas av ombyggnad, utan även
andra insatser behövs för att förbättra livskvalitet och förutsättningar för boende i
Kroksbäck. Med detta sagt går det ändå att konstatera att den planerade
ombyggnationen ger en mycket bra grund även för andra insatser
I västra Kroksbäck finns hos vissa boende en oro för vad som kan väntas ske efter
planprogrammets genomförande, där de som bor på andra sidan vägen i östra
Kroksbäck påfallande ofta reduceras till de fåtal kriminella som verkar i området (i
sammanhanget är det intressant att nämna hur även andra vägar i Malmö kommit att
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fungera som tydliga uppdelare mellan människor, se exempelvis boken ”De på andra
sidan vägen” av Eigil Söderlind om boende i Almgården och Rosengård och hur de
ser på varandra). Forskning visar att när människor från olika kulturer och/eller
religioner möts i större utsträckning, så minskar motsättningarna generellt dem
emellan, och så även fördomarna. Att utbudet för såväl handel som caféer och
liknande väntas öka i östra Kroksbäck (och även i viss utsträckning längsmed
Lorensbergsgatan) talar för att personer i västra Kroksbäck i ökad utsträckning
kommer träffa människor från östra Kroksbäck, och förhoppningsvis kan oron och
de förutfattade meningarna gradvis avta.
Trafikmässiga synpunkter: Jag ställer mig i huvudsak mycket positiv till planprogrammets
förslag gällande trafik i området, och min bedömning är att trafikmiljön i huvudsak
kommer att förbättras. När kapacitet för biltrafik minskas, så minskar också
trafikmängden. Fenomenet kallas ”supressed traffic”, och är känt inom
trafikforskning sedan länge. Dess motsats kallas ”induced traffic”, och innebär att om
trafikkapacitet byggs ut (exempelvis genom att en motorväg får fler körfält) så
kommer det leda till ökad trafik. Trafikökningen gäller inte bara på kapacitetsökad
gata, utan även på intilliggande (både genom att de som har bil kör mer, och genom
att fler kommer skaffa bil). Genom att bygga om Lorensborgsgatan från infartsled till
stadshuvudgata och samtidigt sänka hastighetsgränsen, så förväntar jag mig att antalet
fordon på vägen minskar, hastigheter kommer att gå ner, bullernivåer kommer att
avta, och området längsmed gatan kommer att bli mer tillgängligt för stadens
invånare. Det är mycket rimligt att anta att dessa förändringar kommer att leda till att
en större andel av dagens bilresor kommer kunna konverteras till cykel, buss- eller
spårvagnsresor. Avseende just spårvägen så ställer jag mig också positiv till
planprogrammets förslag till alternativ dragning av denna linje längsmed
Lorensborgsgatan istället för Hyllievångsvägen av precis de anledningar som anges i
planprogrammet.
Ur ett cyklistperspektiv ställer jag mig tyvärr mer tveksam till planprogrammets
lösningar, och befarar att det sammantagna resultatet av planprogrammet kan bli en
sämre infrastruktur för cyklister än idag.
Det större cykelsammanhanget i Malmö: Nätverket av bilvägar i Malmö är mycket gott ur
ett bilistperspektiv, det finns många stora bilvägar även i centrala delarna av staden,
stora infartsleder, och goda förutsättningar för att köra från punkt A till punkt B utan
att behöva ta nämnvärda omvägar (dvs det finns bilvägar nästan överallt). En
ombyggnad av en bilväg i Malmö leder inte till någon större problematik för flertalet
bilister, då det generella vägnätet är så omfattande, och det blir därmed funktionellt
även att se över biltrafik i ett avgränsat geografiskt område. Vad avser infrastrukturen
för cyklister i Malmö så är läget inte riktigt detsamma; det finns förhållandevis få
riktigt långa cykelvägar som inte innebär passager över eller cykling längsmed bilvägar,
och direkt blandning av cykel- och fotgängartrafik innebär också risker samt minskar
möjligheter att färdas med cykel i högre hastigheter. Ett kanske lite elakt påpekande är
att den brutala bantningen av budget för cykelsatsningar i Malmö från 400 till 161
miljoner rimligtvis påverkat hur väl helhetsgrepp kan tas i satsningar och planering. I
planprogrammet föreslås att det ska finnas väl tilltagna markerade cykelvägar
längsmed Lorensborgsgatan, vilket i sig är positivt. Däremot berör inte
planprogrammet vad som sker med dessa cykelvägar norr om Ärtholmsvägen (där det
idag finns någorlunda bra cykelvägar), eller vidare norrut efter Stadiongatan (där
cykelinfrastrukturen helt nedprioriterats så att det i praktiken finns så mycket som åtta
körfält för bilar längsmed Lorensborgsgatans tre delar, men inga avgränsade
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cykelvägar). Motsvarande avsaknad av ett övergripande perspektiv finner vi för
cykelboulevarden som avses gå ungefär i nuvarande Kroksbäcksstigens sträckning
(dock mer österut). Om Malmö stad verkligen vill göra allvar av ambitionen att
konvertera fler bilresor till cykelresor, och särskilt nu när området runt Hyllie (särskilt
söderut mot och kring Vintrie) planeras att bebyggas kraftigt med många nya
invånare, då vore det ju klokt att ta just ett helhetsgrepp av cykelinfrastrukuren och se
hur de nya Hyllieborna ska kunna ta sig fram till cykelboulevarden. Här har många
chanser redan gått förlorade, exempelvis är cykelvägen i Hyllie längsmed Hyllie
Boulevard otillräckligt avskild från fotgängarstråk, vilket resulterar i att människor
både går och står på cykelvägen (särskilt tågstationen/busshållplatser i centrala Hyllie,
ett problem som kan väntas öka ytterligare framgent allteftersom fler människor
kommer använda Hyllie som resenav). Vidare norrut från Hyllie är cykelvägar dåligt
avskilda och dimensionerade norr om Annetorpsvägen längsmed Hyllie allé, och vid
bygget av Hylliebadet och pågående bygget av badhusparken har ingen hänsyn tagits
till cyklisters behov, utan dessa behöver korsa bilvägar och köra omvägar för att
kunna ta sig till den planerade cykelboulevarden. För transportcykling vet vi att
obruten någorlunda rak väg utan överfarter eller för många korsande stråk är optimala
förutsättningar, men så fragmenterat som cykelinfrastrukturen hanteras just nu så är
det tveksamt om de nya boende i utbyggda Hyllie i någon större utsträckning kommer
att välja cykeln norrut genom Kroksbäck för att ta sig inåt centrum.
Blandning av trafikslag: För att cykling ska kunna vara så snabb och säker som möjligt
förordas avgränsade cykelstråk som inte blandas med vare sig bilar eller fotgängare.
På vägar med blandade trafikslag behöver cyklister givetvis, liksom andra trafikanter,
ta hänsyn till andra och anpassa hastigheter, men om avsikten med planprogrammet
är att öka genomströmningen av cyklister i Kroksbäck så vore det önskvärt med så
avgränsade cykelvägar som möjligt. Planprogrammet verkar tyvärr i rakt motsatt
riktning, då de rena och snabbare cykelvägarna kommer att ha en sträckning längsmed
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen, och de cykelstråk som går genom själva
Holma/Kroksbäck i samtliga fall är blandade med annan trafik.
Norr, söder och öster om Kroksbäcksparken ska både fotgängare och cyklister
samsas på samma vägavsnitt, något som faktiskt innebär en försämring mot idag där
det finns avdelningar mellan cykel- och fotgängartrafik åtminstone på delar av dessa
vägsträckningar. Hyllievångsvägen kommer möjligtvis bli mer tillgänglig för cyklister
genom ombyggnad och omflyttning av busstrafik, men då denna gata förväntas få
mer gågatekaraktär, så är det ändå rimligt att anta att cykelpendlande personer i första
hand kommer att välja cykelvägarna längsmed Lorensborgsgatan eller Pildammsvägen
(givetvis förutsatt att vägsträckningen för cyklisterna är fortsatt god på vägarna
utanför planprogrammets sträckning, något som det tyvärr finns anledning att tvivla
över).
Cykelboulevarden: En viktig del i planprogrammet är just ökad genomströmning av
trafikanter (exklusive bilister), vilket väntas göra området både trevligare och tryggare,
samt ge fler Malmöbor tillgång till Kroksbäcks och Holmas utbud. Cykelboulevarden
är en viktig del i detta, men den är även viktig eftersom den är en del i en längre
cykelsträckning ända från Malmö Opera och ner till Hyllie. I planprogrammet förslås
att cykelboulevarden enbart ska vara till för cyklister, men inget vägavsnitt för
fotgängare längsmed Kroksbäcksparkens västra kant planeras. För att illustrera brister
i cykelboulevardens planering väljer jag att inledningsvis utgå från visionsbilden för
denna som presenteras i planprogrammet.
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Cykelboulevarden ska bli en ”snabb och spännande” cykelväg enligt planprogrammet,
men med dess nuvarande utformning är risken stor att det blir en långsam väg, och
att det spännande främst kommer innebära en förhöjd risk för olyckor. Om vi börjar
till vänster i bilden, så ser vi en person som njuter i en solstol på gräsmattan. Om
personen kommer från västra sidan av Kroksbäck/Malmö, så måste hen gå över och
kanske även en bit på cykelboulevarden, eftersom det inte finns någon väg för
fotgängare här. Vidare höger ser vi att skateboardåkaren far mitt i cykelboulevarden,
åter igen då det inte finns någon vägsträcka för fotgängare, och innebärande en
trafikrisk för cyklister (och sig själv) om cykelboulevarden skulle bli mycket trafikerad
(vilket jag och Malmö stad ju hoppas). Vidare höger (dvs väster om cykelboulevarden)
ligger en massa nya hus med trädgårdar mot Kroksbäcksparken. Det allra troligaste är
att dessa bostäder kommer att marknadsföras som att parken blir en förlängd
trädgård (ja, och även om marknadsföringen inte ser ut så, så kommer de boende
givetvis ha denna avsikt). Detta innebär att cyklister på cykelboulevarden behöver
vara beredda på att barn, vuxna och husdjur plötsligt springer ut från någon av alla
trädgårdar längsmed cykelboulevarden, och rakt ut framför ens cykel. På visionsbilden
kan vi faktiskt i nedre högra hörnet se hur en katt från ett av husen är på väg ut i
cykelbanan. Jämfört med dagens Kroksbäcksstig (där det är förhållandevis få
korsande vägar) så kommer cykelboulevarden att få markant fler korsande vägar,
vilket ytterligare innebär höjd olycksrisk och behov av sänkta cykelhastigheter. I
sammanhanget kan jag också lyfta den planerade ombyggnaden av Kroksbäcksskolan,
där skolgården kommer att minimeras kraftigt, något som kan förväntas leda till att
barn från skolan i ökad utsträckning kommer befinna sig på områden precis utanför
skolgården, vilket i detta fallet innebär bland annat cykelboulevarden (de barn som
bor längs cykelboulevarden som ska gå till skolan har utifrån planprogrammet heller
inte något bättre alternativ än att gå på cykelboulevarden, och detta vid tider på
dygnet där cykeltrafiken kan förväntas vara som intensivast). Gällande just
Kroksbäcksskolan så kan det vara intressant att nämna att ett av förslagen för att lära
fler barn/ungdomar i Kroksbäck att cykla och cykelregler (se Pp 6045 Hållbart
resande i Holma Kroksbäck Samråd.pdf) är att en del av skolgården ska fungera som
cykelskola, något som bör vara svårt att genomföra när skolgården så kraftigt ska
minska, och skolan ska ligga precis invid en hårt trafikerad cykelväg där cyklisterna
avses cykla snabbt (då även mopedtrafik, som det finns rikligt med i området,
kommer att finnas på cykelboulevarden så är dess planerade nära dragning till skolan
ytterligare att betrakta som en risk).
Blickar vi in i cyklismens framtid så är det högst troligt att dagens trend att införskaffa
elförstärkta cyklar kommer öka, så att både vanliga cyklar och lådcyklar kommer att
färdas snabbare framgent. Med nuvarande planerade utformning av cykelboulevarden
är det mindre rimligt att tänka sig att den kan bära en både ökad cykeltrafik, men
också en snabbare cykeltrafik, samtidigt som barn i området både ska gå på, och lära
sig cykla på, cykelboulevarden. I sin nuvarande utformning blir tyvärr inte
cykelboulevarden en snabb och spännande väg, utan en långsam och farlig.
Undertecknad förordar istället tydligt uppdelad trafik mellan cyklister och fotgängare,
samt något större buffert mellan cykelboulevarden och intilliggande
trädgårdar/bebyggelse.
Gällande påfarter till cykelboulevarden har jag ovan nämt brister i anslutning från
Hyllie då kommande badhusparken behöver rundas och bilvägar korsas. Här kan
tilläggas att det i planprogrammet inte framgår om den södra gång- och cykelbron
över Lorensborgsgatan ska vara kvar efter ombyggnaderna eller inte. Om bron ska tas
bort så blir det ytterligare en bilväg som ska korsas för cyklister från västra Malmö
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som vill ta sig till cykelboulevarden, vilket också skulle bryta den någorlunda långa
cykelvägssträckningen som börjar vid Elinelundsvägen, vidare på cykelvägen mellan
Sorlabäcksgatan och Ensittarvägen, och sedan på bron över Lorensborgsgatan och in
till östra Kroksbäck. Avslutningsvis önskar jag att planprogrammet lyfter frågan om
av- och påfarter till cykelboulevarden i dennas korsning av Ärtholmsvägen, detta då
det idag är påfallande krångligt att ta sig som cyklist från Ärtholmsvägen till
Kroksbäcksstigen.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogramsområdet omfattas i sin helhet av Stadsområde
Väster. Delområde Kroksbäck avgränsas i norr av Ärtholmsvägen, i öster av Kroksbäcksstigen
(strax öster om Hyllievångsvägen), i söder av Ensittargången (strax söder om Sorlabäcksgatan) och i
väster av Elinelundsvägen/Bellevuevägen. Området mellan Bellevuevägen och Lorensborgsgatan
tillhör därmed, mycket riktigt, delområde Kroksbäck. Valet av områdesnamn i planprogrammet
kommer av att området gränsar till Djupadal och har liknande bebyggelsekaraktär samt att många
boende inom västra Kroksbäck känner en stark tillhörighet till Djupadal snarare än Kroksbäck.
Men det är helt korrekt att området egentligen tillhör delområde Kroksbäck. För att undvika
missförstånd framöver har planprogrammet justerats vad gäller benämning av villaområdet väster om
Lorensborgsgatan från Djupadal till västra Kroksbäck.
Planprogrammet greppar över ett mycket stort planområde, men någonstans måste gränsen till
planområdet dras. Gränsen i norr går i Ärtholmsvägen varför cykelinfrastrukturen norr om denna
inte behandlas i planprogrammet. Gällande kopplingen mellan den föreslagna cykelboulevarden och
Ärtholmsvägen finns det befintliga ramper som kommer att behållas. En sådan utformning är
nödvändig för att den planskilda gång- och cykelbanan under Ärtholmsvägen ska kunna behållas.
I söder går plangränsen i Bollspelsvägen/Hyllievångsvägen/Påskliljegatan varför
cykelinfrastrukturen söder om dessa inte behandlas i planprogrammet. Cykelboulevarden planeras
dock ansluta till cykelväg längs Hyllie boulevard i sin förlängning söderut mot Hyllie. Hur denna
koppling ska se ut kommer studeras i samband med projekteringsarbete för badhusparken.
Förutom de många nya separerade cykelvägar som föreslås i planprogrammet kommer befintliga
separerade cykelvägar att behållas, bortsett från en sträcka på knappt 200 meter längs
Hyacintgången mellan Påskliljegången och Holmastigen, där gatan kommer att regleras som gågata
för att möjliggöra en nödvändig tillgänglighet för sopbilar och personer med funktionshinder. Idag
kan inte avfallsinsamlingen ske med sopfordon och soporna hämtas med häst, enligt tillfällig dispens.
En sådan lösning är inte långsiktigt hållbar. Gatan kommer enligt förslaget endast ha en mycket
begränsad tillgänglighet enligt regleringsformen för gågata. Framkomlighet ska ske helt på de
oskyddade trafikanternas villkor, vilket kommer säkerställas i gatans utformning. Även
Snödroppsgatans förlängning utformas efter samma princip.
Både i norr, längs Ärtholmsvägen, och i söder, längs Hyllievångsvägen/Påskliljegatan, föreslås
separerade gång- och cykelbanor, vilket innebär att fotgängare och cyklister inte kommer att samsas
på samma vägavsnitt. Istället för den befintliga cykelbanan längs Påskliljegången öster om
Kroksbäcksparken, som idag inte har någon separering mellan gång- och cykeltrafik, föreslås istället
att den s.k. Parkpromenaden anläggs. Genom att utforma en parkpromenad som är kopplad både
till parken och till de nya bostäderna är tanken att hela området kan aktiveras. Utmed
parkpromenaden föreslås en rad viktiga målpunkter och parkkanten utformas därför med särskild
omsorgsfullhet för att främja att naturliga möten sker. Till skillnad från cykelboulevarden, där fokus
är på cyklisterna, prioriteras här istället fotgängarna. På så sätt fungerar parkpromenaden som ett
komplement till cykelboulevarden. Fotgängare och cyklister är två olika trafikslag med olika behov.
Det finns inga planer på att utforma hela Hyllievångsvägen som gångfartsgata. I teckenförklaringen
till kartan över bil- och kollektivtrafiknätet på sid. 42 beskrivs Hyllievångsvägen som
”Lokalgata/gångfartsområde”. Anledningen till det är för att det är för tidigt att redan på
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planprogramsnivå avgöra vilken reglering som de olika gatorna ska få. På sid. 103 i
samrådshandlingen står följande att läsa om Hyllievångsvägen:
”Hyllievångsvägen har även fortsättningsvis funktionen av en lokalgata men kompletteras med
trädplanteringar och en cykelväg på den västra sidan, samt förses med bredare gångytor på båda
sidor. Den planerade bebyggelsen i gatunivå placeras så att gatan får en naturlig förskjutning som
bryter upp den i mindre sekvenser. Ytterligare variation av gatan skapas med hjälp av de torgytor
som föreslås vid Sörbäcksgatans och Norrbäcksgatans slut.”
Syftet med cykelboulevarden är att skapa ett samlande stråk från centrum till Hyllie och vidare
söderut. Det primära är alltså inte att cykelboulevarden blir ett supercykel-stråk, utan att man
erbjuder en möjlighet att med cykel ta sig på ett tryggt och trivsamt sätt hela vägen längs denna
sträcka. För den snabbare cykeltrafiken finns de planerade cykelvägarna längs Pildammsvägen och
Lorensborgsgatan. Längs med cykelboulevarden kommer det att finnas en separerad gångbana.
Visionsbilden ska tolkas precis som det, en visionsbild, och inget färdigt förslag över
cykelboulevardens utformning. Den exakta utformningen av cykelboulevarden, dess placering och dess
avstånd från föreslagen bebyggelse kommer att detaljstuderas i detaljplaneskedet. Ambitionen är att
skapa ett trafiksäkert cykelstråk som dessutom upplevs tryggare än dagens befintliga stråk genom att
det får en naturlig övervakning i och med föreslagen bebyggelse. Därmed är det viktigt att bebyggelsen
hamnar i anslutning till cykelboulevarden. Cykelboulevarden kommer inte att korsas av fler vägar
än den befintliga Kroksbäcksstigen. Det är endast befintliga cykelvägar som kommer att korsa
cykelboulevarden i öst-västlig riktning.
Gällande den södra gång- och cykelbron över Lorensborgsgatan kommer denna att finnas kvar och
den illustreras som en ”friliggande cykelväg” i kartan över gång- och cykelvägar på sid. 40.
Vad gäller utställning av planprogrammet ska planprogrammet i sin helhet samt vepor och modell
ha funnits på plats i Stadshusets foajé under hela samrådsperioden. Vi beklagar om detta inte
stämmer eller om utställningen inte skyltas tillräckligt väl, och därmed inte har hittats vid besök på
Stadshuset. Till nästa utställning av liknande slag ska vi se över hur materialet presenteras.
4.1.13 Boende på Bågängsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Vi är en trebarnsfamilj som sedan nästan två år tillbaka bor på Bågängsvägen.
Generellt är vi positiva till planprogrammet i sin helhet – men vi känner, liksom
många av våra grannar, stark oro vad gäller trafiken och i synnerhet de planer som
presenteras vad gäller Bågängsvägen. På skisserna i planprogrammet får man
uppfattningen att förslaget är att öppna upp till Bågängsvägen från Lorensborgsgatan
och att på så vis göra Bågängsvägen till genomfartsled för biltrafik till och från
Bellevuevägen/Elinelundsvägen.
Efter samtal med [NN] på Stadsbyggnadsnämnden 20151127, fick vi dock svaret att
det i planen ännu inte är klart om sammankopplingen av Lorensborgsgatan och
Bågängsvägen innebär att dessa gator kopplas ihop för biltrafik, eller enbart för cykeloch promenadtrafik mellan östra och västra Kroksbäck.
Som boende på Bågängsvägen, och framförallt med minderåriga barn, är vi mycket
oroade för vad ökad biltrafik på gatan kommer att innebära, och skulle betydligt hellre
se att gatorna endast kopplas ihop för cykel- och promenadtrafik. Vi har redan idag
problem med genomfartstrafik på Bågängvägen, som är en relativt smal gata där
husen ligger nära gatan och där bilar kör fort. Även på det ställe där en vältrafikerad
cykel- och gångbana korsar gatan (vid Skönabäcksgången– Bågängsvägen och
Bågängens park/lekplats) kör bilar utan att sakta ner, trots farthinder. Som
71 (182)

trafiksituationen är redan nu kan våra barn knappast vistas på framsidan av villorna
(mot gatan) och med ökad trafik kommer det att kännas ännu osäkrare att bo på
Bågängsvägen med barn.
Ett troligt resultat av en liknande förändring är också att Bågängsvägen främst
kommer att användas av boende i Djupadal och Limhamn som vill komma till och
från Ringvägen/Emporia snabbare, både då Bågängsvägen i så fall kommer att bli
”första” infarten till Djupadal om man kommer söder ifrån på Lorensborgsgatan och
för att undvika den högt belastade Annetorpsvägen, framförallt då den senare görs
om till stadsgata med ökad köbildning som risk. Detta i sig bidrar inte till någon form
av integration mellan bostadsområdena östra och västra Kroksbäck samt Djupadal,
utan snarare bara orimligt mycket trafik på en villagata som inte är dimensionerad för
genomfartstrafik. Ett cykel- och promenadstråk däremot, kan bidra till möten mellan
människor i de två områdena och vi ser gärna en trevligare väg till Kroksbäcksparken
än de gång- och cykelöverfarter över Lorensborgsgatan som vi, som boende i västra
Kroksbäck, idag använder oss av.
Som hängivna cyklister, som gärna väljer cykeln före bilen, uppskattar vi såklart
Malmö stads arbete med att minska biltrafiken och främja cykeltrafiken i stan och
dess utkanter. Och inte minst att detta är ett uttalat mål i kommunen. Till stor del
bygger också planen för Holma och Kroksbäck på detta tänkesätt, vilket är väldigt
positivt. Därför känns det, förutom de uppenbara riskerna med ökad trafik genom ett
tättbebyggt bostadsområde för barnfamiljer, fel att medvetet öka biltrafiken genom att
göra Bågängsvägen till en genomfartsled.
Vårt konkreta förslag är därför att själva Bågängsvägen spärras av med
återvändsgränd mot cykelbanan vid Skönabäcksgången, på liknande vis som
Stjärnbäcksgatan i samma område är en återvändsgränd.
På så vis kan trafiken styras mot större gator, som Rudbecksgatan, Lorensborgsgatan
och Elinelundsvägen och miljön blir tryggare för oss som bor och rör oss i området.
Detta utesluter inte heller att Bågängsvägen öppnas upp mot Lorensborgsgatan för
cykel- och promenadtrafik som kan bidra till integration mellan områdena.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan samt
öppning mot Bågängsvägen, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan
och Pildammsvägen” respektive ”Gatukopplingar”.
4.1.14 Boende på Gamlegårdsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Kommentarer och synpunkter angående ”Planprogram för Holma och Kroksbäck i
Hyllie Malmö” Enligt områdesprogrammet vill man förbättra levnadsvillkoren, öka
tryggheten och skapa fler jobb. Inom HSB-området på Kroksbäck och även
villaområdet väster om Kroksbäck tror jag nog att man har bra levnadsvillkor och
stor trygghet. Det område där man skulle behöva se över detta är inom MKBområdet.
Inom MKB har man ekonomiskt resursfattiga och fler utrikesfödda personer. Man
vill tillföra området fler och mer varierande resurser vilket ska leda till jämlika
livsvillkor (enligt er beskrivning). Innan man tillför och hoppas att det ska flytta in fler
personer med större resurser måste man titta på hur området ser ut idag. Idag är
området ganska otryggt med kriminalitet, droger, slagsmål med mera. Den yttre
miljön är inte den bästa med mycket mörka områden och överväxta träd och buskar.
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Många vågar inte gå ut efter att mörkret infaller, man vågar inte parkera i garaget.
Många vågar inte gå genom området under dagtid då man får kastat efter sig olika
typer av verbal förnedring.
Om man vill ändra på detta hjälper det inte att bygga nytt, för vem vill betala dyra
boendekostnader för att uppleva detta? Man vill bygga upp nytt näringsliv när butiker
lägger ner idag av olika orsaker. Olönsamhet eller otrygghet?
Man måste börja se vad som finns idag och börja arbeta därifrån. Man måste försöka
involvera de boende och få dessa att vara rädda om sitt område. Engagera föräldrar
och få dessa att engagera sina barn. Engagera pensionärer. Det finns enorma resurser
av människor med olika typer av kunskap. Ta vara på detta. På Holma tar
hyresgästerna själv hand om sina gårdar vilket har lett till att grönskan har blivit både
personlig och omvårdad. De boende har funnit en ny gemenskap. Nedskräpningen
och vandaliseringen har också minskat.
”Man slås av den grönska som finns på Holma respektive Kroksbäck”. Enligt
planprogrammet står det, att det nästan inte rör sig om någon förtätning i de
befintliga bostadsområdena. Är det inte det som man försöker göra? Det hjälper inte
att bygga tätare inom befintligt bostadsområde och förstöra ett fint område där
många trivs, framförallt på HSB-området. Man har flyttat hit för att få de öppna
ytorna. Vill man ha närhet finns det områden som exempelvis Västra Hamnen eller
Hyllie Boulevard. Det måste få finnas olika möjligheter. Om man läser i
planprogrammet vill man bygga hus med olika antal våningar i och runt området.
Detta stämmer inte med att man vill bevara bostadsområdets lugna, vardagliga och
rofyllda karaktär. Att bygga in nya bostäder i området gör att man tar bort grönytor
och lekytor för barnen.
Om man ser till HSB-området vill man bygga in en förskola med 4 avdelningar. Detta
gör att man måste ta en stor del av den lekyta, mötesplatsyta som finns idag. Detta är
inte acceptabelt då man värnar om den fria gröna ytan. Ni skriver att områdets barn
får tillgång till nya lekmöjligheter under övrig tid när förskolan har stängt. Det är
under dagtid som barnen behöver leka, inte på sena kvällar när förskolan är stängd.
Det kommer även att öka på biltrafiken till och från området vid avlämning,
hämtning av barn. Då man även tänker öppna upp för Mobäcksgatan i både östvästlig riktning kommer detta att bli en genomfartsled.
Man vill behålla områdets karaktär men det gör man inte genom att bygga nya
bostäder inom området. Att förlägga hus mellan villor och trevåningshus på
Mobäcksgatan tar bort ytor med grönområde och behövliga parkeringsplatser. Ska
man då också göra en genomfartsled ökar det på med biltrafiken och det leder till
otrygghet bland framförallt barnen i området.
Längs Lorensborgsgatan vill man också göra förändringar. Planförslaget visar på nya
bostäder längs gatan och dessa bostäder byggs framför befintliga trevåningshus
framförallt i den norra delen av området. Dessa nya bostäder tar deras ljus och utsikt.
Man byggde om Lorensborgsgatan för ett antal år sedan för att den skulle bli en
matarled in i staden, och då var det många protester mot detta. Man tog inte någon
hänsyn till vad boende sade utan genomförde ombyggnaden. Nu vill man bygga om
gatan igen och göra den till en stadshuvudgata. Enligt planprogrammet ska där finnas
hus, cykelbanor, trottoarer, kantparkering, träd och körbanor för bil- och
kollektivtrafik. Vi har svårighet att se denna utbyggnad, då vi bor precis sidan om
Lorensborgsgatan. Denna utbyggnad kommer att förändra vårt bostadsområdes

73 (182)

lugna, vardagliga och rofyllda karaktär och det grönområde som finns kvar efter förra
ombyggnaden.
Angående Hyllievångsvägen har man många funderingar. Man har gjort en visionsbild
som visar hur man hoppas det ska se ut. Varför göra en visionsbild som ser helt
annorlunda ut än vad som skulle bli i verklighet? Man har gjort en bild hur det skulle
se ut om man höjer upp Hyllievångsvägen. Enligt ert förslag skulle detta betyda en
kostnad på minst 65-95 miljoner kronor, vilket inte skulle vara försvarbart. Bostäder
på ostsidan av Hyllievågsvägen är en god ide då detta inte medför några förändringar
inom befintligt bostadsområde men att bygga hus på västsidan skapar ett mörkt
boende för de hus som finns idag. Man tar bort allt solljus för dessa boende.
Ett förslag för att bygga bra boende skulle vara att man tar delar av
Kroksbäcksparken, exempelvis vid fotbollsplanen eller sidan om kullarna. Man skulle
kunna bygga 2-4 hus med 12-16 våningar i varje. Affärslokaler med mera skulle kunna
byggas på bottenvåningen.
Dessa hus skulle bli attraktiva med hänsyn till utsikt, närhet till grönområdet runt
omkring och närheten till badet och Hyllie station. Det skulle kunna bli olika storlekar
på lägenheterna som skulle locka både studenter, familjer och pensionärer. Det blir
fler antal bostäder med fler grannar och man kan göra många trevliga
verksamhetslokaler i dessa byggnader. Placering av byggnaderna skulle ge ett betydligt
bättre ljusinsläpp, än vad det skulle bli om man trycker in ett antal bostäder inom
befintligt bostadsområde.
Kroksbäcksparken kommer att kunna minska delningen mellan Holma och
Kroksbäck om man bygger hus i delar av parken. Detta skulle vara ett enkelt sätt att
koppla ihop de olika områdena. Även om man skulle bygga hus i parken skulle det
öka på populationen och göra det tryggare att vara i parken. De gång och cykelvägar
som planeras skulle fortsatt kunna vara.
Det finns mycket mer man skulle kunna kommentera och tycka om detta. Det man
slås av när man läser ert planprogram är hur ogenomtänkt det tycks vara. Visst ska
man ha visioner men de måste dock var förankrade i verkligheten. Ta tag i de
problem som finns i området först innan man börjar planera för något som bara
kommer att bli en vision.
När vi köpte vårt hus i området var det för det fria och idag öppna avståndet till
flerbostadshusen på andra sidan Lorensborgsgatan. Skulle man enligt ert förslag bygga
ett 3-5 våningshus längs Lorensborgsgatan skulle man väsentligt minska den fria
sikten som finns idag. När vi träffade representanter från Stadsbyggnadskontoret vid
Kroksbäcksskolan uttryckte dom, att om man förändrade stadsbilden i närområdet
fick man acceptera detta. Man kunde inte förvänta sig att behålla den vy eller
öppenhet som det var den gång man köpte sitt hus eller sin bostadsrätt. Varför inte
det? Det var ju därför som vi flyttade dit vi gjorde. Vi är inte rädda för förändring
men vi är rädda för tjänstemän och politiker som säger att man lyssnar men har en
helt annan agenda än som man gör sken av.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer:
För svar kring kommunens målsättning om att väva samman stadens olika delar och kring
synpunkten att problem inte kan byggas bort, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning”
och ”Planering för social hållbarhet”.
Under rubriken ”Förtätning” finns även kommentarer kring specifika förslag till bebyggelse inom
området, bland annat på västra sidan om Lorensborgsgatan, i den norra delen av Kroksbäck samt
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längs Hyllievångsvägen, Norr- och Sörbäcksgatan. För mer information om syftet med
planprogrammet och fortsatt planarbete, se samlade kommentarer, rubriken ”Syfte med planprogram
och kommande planprocess”.
En av planprogrammets strategier är att behålla det som idag är bra inom planprogramsområdet.
Detta innebär att man, i huvudsak, har bibehållit befintliga kvarter i sitt ursprungliga skick. De
tillägg som föreslås med ny bebyggelse utgörs av förtätning i områdenas/kvarterens ytterkanter och
längs viktiga stråk.
För bemötande kring synpunkter rörande förslag kring ökat näringsliv, se samlade kommentarer,
rubriken ”Verksamhetsetableringar”.
Förtätning i staden sker ibland på bekostnad av befintliga grönytor. För bemötande kring detta, se
samlade kommentarer, rubriken ”Ianspråktagande av mindre grönytor”.
Angående Mobäcksgatans förlängning mot Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken
”Gatukopplingar”.
Vad gäller förslag och visionsbild för Hyllievångsvägen har planprogrammet, i samrådsskedet, visat
två möjliga alternativ. Det ena innebär att Hyllievångsvägen ligger kvar i befintligt höjdläge och det
andra att den höjs upp. Efter samrådsskedet har frågan utretts ytterligare. Det förslag för
Hyllievångsvägen som nu gäller är att gatan ligger kvar i befintligt höjdläge. Visionsbilden i
programmet har redan sedan tidigare visat gatan i dess befintliga läge, omgiven av ny bebyggelse i
suterräng och med torgytor som släntar upp mot parken. En visionsbild är just en visionsbild och är
framtagen med syfte att ge en känsla av framtida utveckling inom området, inte en exakt utformning.
Detta görs i senare skede.
Planförslaget medger viss förtätning i Kroksbäcksparkens västra del. I samband med framtida
förtätning av staden är det dock viktigt att behålla stora sammanhängande grönområden och parker
som till exempel Kroksbäcksparken, som utgör en bullerfri miljö för avkoppling och rekreation. För
ett utökat resonemang kring ytterligare bebyggelse i Kroksbäcksparken, se samlade yttranden,
rubriken ”Förtätning”. Här finns också resonemang om att en stad är föränderlig och måste kunna
anpassas för att hantera nya utmaningar i samhället, apropå att stadsbilden och den egna
boendemiljön kan förändras över tid.
4.1.15 Boende på Solhemsgatan och Fiskebäcksgatan framför i skrivelse 201511-30:
Efter ett idag, måndagen den 30 november 2015, mycket trevligt och givande samtal
med er [NN], vill undertecknade framföra följande synpunker och förslag till
presenterat planprogram.
Rörande planprogrammet
Det vore ytterst intressant att få en klargörande redovisning av de underliggande
behov som initierat aktuellt planprogram. Vid undertecknads samtal med [NN] idag
kunde hon inte ge mer än generella synpunkter på en strävan mot ökad
kommunikation med angränsande områden (i vårt fall Djupadal). Det torde inte vara
någon obekant, att såväl Holma som Kroksbäck har stora sociala problem, som man
uppenbarligen anser sig kunna påverka i positiv riktning med aktuella planåtgärder.
Det vore därför ytterst angeläget om involverade politiker och andra beslutsfattare
klargjorde den tolkning av ordet kommunikation som varit vägledande för
upprättandet av programförslaget.
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Oaktat denna strävan mot kommunikation, så kan man inte förbise ett antal faktiska
omständigheter som måste vara uppfyllda innan någon form av beslut av föreliggande
programförslag tas i Malmö Kommun.
Varför saknas åtgärder för att eliminera uppenbara problem i Kroksbäck?
Det torde inte vara obekant att forskning, bl. a vid LTH i Lund, intresserat sig för hur
gatumiljöer skapar incitament för diverse kriminella handlingar – speciellt rån. Dålig
belysning i kombination med ohindrade flyktvägar och få övriga människor som kan
vittna är komponenter som lätt kan identifieras i exempelvis den nedsänkta
Norrbäcksgatan, där kommunikation med bostadshusen är ytterst dålig och sker
väsentligen via de centrala korridorerna som förbinder trapphusen och
parkeringsutrymmen och övriga ”källarutrymmen” (notera att dessa ligger i
Norrbäcksgatans plan). Detta är olyckligt och speglar en förfluten tids mera positiva
syn på ett rationellt beteende hos alla hyresgäster, vilket knappast är applicerabart på
dagens situation. Åtgärder för att undanröja dess uppenbara brister ex vis genom en
bättre kommunikation mot bostadshusens entréer vore ett steg i rätt riktning. Det
finns mycket att åtgärda om man i en positiv anda analyserade dessa problem.
Öppningen mot Lorensborgsgatan är definitivt ett steg i rätt riktning, men kan också,
i ett mindre positivt perspektiv, ses som att man erbjuder än bättre ”flyktvägar”. Med
detta vill vi ha sagt att Malmö Kommuns ambitioner hade varit mera trovärdiga om
man initialt fokuserat på dessa kommunikationsbrister.
Förslag till radhusbyggnation väster om Lorensborgsgatan.
Mot bakgrunden att man omvandlar Lorensborgsgatan till en stadshuvudgata utan att
beakta trafikflödena från norr är ytterst betänkligt. Det är inte möjligt att bibehålla
dessa och framledes ökande flöden med föreslagen neddragning av gatans kapacitet.
Vi förutsätter därvid att man inte avser att förbjuda kommunikation med Hyllie
station, Emporia, utfarten till Köpenhamn etc. Än mer betänklig blir det då man
också måste utgå ifrån att alla nya fastigheter väster om Lorensborgsgatan ska ha sin
utfart direkt mot detta trafikflöde, samt också medge att avfallstömning kan ske utan
hinder osv. Det är uppenbart att utan att analysera dessa faktorer är det inte möjligt
att besluta i planfråga. Det bör också noteras att vi förutsätter att de stipulerade 4,5
meterna till närliggande tomtgräns innehålles.
Miljöaspekter av radhusförslaget
Den kanske mest anmärkningsvärda konsekvensen utöver trafikflödena är
miljöaspekterna. Borttagning av aktuell mur gör att bakomliggande fastigheter utsätts
för en oacceptabel bullernivå. Att, som vi blev informerad av [NN] idag, utgå ifrån att
radhusen ska ”agera” som bullerdämpare är inte trovärdigt. Att man idag kan bygga
bort buller är i och för sig inte obekant, men det minskar inte effekterna på
bakomliggande fastigheter helt och hållet – spalteffekter (mellan husen) kan de facto
öka dessa problem. Efterson radhusens konstruktion inte är bekant i detta skede är
det inte heller möjligt att ta beslut om dessas effekter på bullerproblematiken. Någon
sådan analys har inte gjorts ännu.
En annan miljöaspekt är det lämpliga i att exponera de boende i dessa radhus för de
emissioner som är en oundviklig konsekvens av trafikflödet på Lorensborgsgatan. Vi
förutsätter att husen ska ha öppningsbara fönster även mot Lorensborgsgatan. Oaktat
vilket så skapar men en mycket olämplig miljö för speciellt barnfamiljer, inte bara
genom emissioner men även med hänsyn till de olycksrisker som är en oundviklig
konsekvens av den närliggande Lorensborgsgatan.
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Vårt förslag
Vi föreslår att Malmö Kommun gör en seriös omprövning av aktuellt programförslag
innan beslut tas. I denna omprövning måste ovan nämnda faktorer beaktas och
analyseras. Till problematiken hör ytterligare frågor som vi avslutningsvis endast kort
vill nämna här, som:
Har man analyserat vilket marknadsbehov som föreligger för utbudet av
affärsmöjligheter i bottenplanen på fastigheterna på Lorensborgsgatans östra del?
Utan verkliga behov saknas grunderna för att bygga upp dessa facilitetar och därmed
tar man också bort de torgliknande samlingsplatser som handeln skapar och i
slutänden motivet för ökad kommunikation.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentar kring syftet med ett planprogram generellt
och med det nu aktuella planprogrammet för Holma och Kroksbäck, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”. Mer om
planprogrammets bakgrund och syfte finns också att läsa i kapitel 1 i planprogrammet.
I arbetet med planprogrammet har stort fokus legat kring de sociala frågorna i området. Den
föreslagna fysiska strukturen, inkluderande öppning av befintliga gator mot exempelvis
Lorensborgsgatan samt förslag om att möjliggöra verksamheter längs strategiskt viktiga stråk, är
delvis ett resultat av diskussioner med polis, verksamma och boende i området men förslaget lutar sig
också på forskning kring området i sig och kring områden av liknande karaktär. Med ökad
kommunikation med angränsande områden menas, i detta fallet, en strävan efter att överbrygga såväl
fysiska som mentala barriärer mellan områdena. För ytterligare bemötande kring dessa frågor, se
samlade kommentar, rubriken ”Planering för social hållbarhet”.
Angående föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan, bland annat avseende farhågorna om framtida
kapacitetsproblem och förvärrad bullersituation, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Angående bebyggelsen på västra sidan om Loresnborgsvägen
och utformningen av denna, se rubrikerna ”Förtätning” respektive ”Syfte med planprogrammet och
kommande planprocess”.
Vad gäller marknadsbehov och möjlighet till etablering av verksamheter inom området, se samlade
kommentarer, rubriken ”Verksamhetsetableringar”.
4.1.16 Boende på Bågängsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Jag bor sedan några år tillbaka på Bågängsvägen i Malmö. Angående planprogrammet
för Holma och Kroksbäck sa har jag pratat med flera av mina grannar och vi har alla
samma oro. Nämligen trafiken. Det står i planprogrammet att Sörbäcksgatan ska
öppnas upp mot Lorensborgsgatan och få en fortsättning in på Djupadal. Den vägen
på Djupadal som kommer att bli sammankopplad borde väl då vara Bågängsvägen.
I korsningen Skönabäcksgången - Bågängsvägen så är det redan nu mycket trafik som
inte saktar in over det farthinder som finns där. Det är både många cykelpendlare som
tar Skönabäcksgången till arbete i city och barn som tar sig via Skönabäcksgången till
lekplatsen i Bågängsparken och det känns otryggt med mer trafik.
Vårt förslag är att Bågängsvägen spärras med återvändsgränd mot Skönabäcksgången
av likt hur Stjärnbäcksgatan är en återvändsgränd. Detta styr trafiken mot de större
Rudbecksgatan, Lorensborgsvägen och Elinelundsvägen. Vilket skapar en tryggare
miljö för oss som rör oss i området.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan samt
öppning mot Bågängsvägen, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan
och Pildammsvägen” respektive ”Gatukopplingar”.
4.1.17 Boende på Gamlegårdsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Var finns exempel i Sverige på att så kallad socioekonomisk utjämning har lyckats
genom bebyggelse och vägar? Istället för bebyggelse bör pengar satsas på att skapa
sysselsättning för unga människor på Kroksbäck och Holma i form av riktiga arbeten
och utbildning.
Lorensborgsgatan är redan idag trafikmässigt hårt belastad och fungerar som en
pulsåder för trafiken till och från sydvästra Malmö. Malmö stads bullermätningar från
2012 visar på högt buller (mer än 65 dB (A)) längs med Lorensborgsgatan vilket
verkligen ifrågasätter det rätta i att utöka bebyggelsen så nära vägen. Vi vet sedan
länge att bullerexponering gör människor stressade, leder till sömnstörningar samt
försämrad koncentrationsförmåga och inlärningskapacitet. Det leder även till högt
blodtryck vilket i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Hypotesen som ges i
planförslaget att trafiken leds vidare till Trelleborgsvägen om Lorensborgsgatan görs
om till stadsgata ifrågasättes starkt. Finns trafiksimuleringar som bekräftar denna
omförflyttning? Att bilister skulle köra en sådan omväg tror vi inte på. Det blir istället
lika mycket trafik (eller mer om mer bebyggelse) men på en trängre gata.
Vi ifrågasätter även den föreslagna gatuöppningen från Lorensborgsgatan in på
Bågängsvägen. Varför leda in trafik på smala villagator där det endast finns bostäder
och inget annat att besöka? Det finns inte plats för denna trafik och inte heller
parkeringsplatser.
Stort slöseri att riva muren och trädplanteringar som sattes dit för inte så länge sedan.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: I ett planprogram ges förslag till framtida fysisk användning
av marken. I planprogrammet för Holma och Kroksbäck läggs stort fokus även på hur den fysiska
utvecklingen i dessa områden ska kunna bidra på ett positivt sätt till att leda den sociala
utvecklingen framåt. Arbetet med att till exempel skapa sysselsättning för unga i dessa områden bör
drivas parallellt i samarbete med övriga inblandade aktörer. För ytterligare bemötande kring dessa
frågor, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering för social hållbarhet”.
Avseende föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan och trafikbullerhantering kring denna, se
samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan”. För svar kring öppning mot
Bågängsvägen, se rubriken ”Gatukopplingar”.
4.1.18 Boende på Stamhemsvägen anför i skrivelse 2015-11-30:
Ett nytt planförslag för Kroksbäck-Holma-Hyllie har lagts fram under hösten.
Förslaget innebär genomgripande förändringar för boende i området. Framför allt
rörande de trafiktekniska lösningarna och konsekvenserna av dem, dels
Lorensborgsgatans förändring och dels effekterna för Bågängsvägens trafik. Att
öppna Bågängsvägen för genomfartstrafik på den smala gatan är, inte minst ur
miljösynpunkt, förkastligt men även för barnens skolväg mycket negativt.
Men det är kanske framför allt tänkt att Kroksbäcksbor, som redan nu använder
villagatorna till bilparkering, skall ta sig lättare/snabbare fram? De som parkerar här
säger att de är rädda att få sina bilar förstörda om de parkerar i anslutning till sitt
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boende på Kroksbäck och ställer därför bilarna bland villorna, vilket utgör hinder för
sopbilarna och ibland även för möjligheten att ta sig fram när de parkerar på båda
sidorna av gatorna.
Vi har bott här i över 40 år. När vi flyttade hit slutade Lorensborgsgatan vid
Rudbecksgatan. Det fanns då alla möjligheter att ta sig mellan Djupadal och
Kroksbäck utan hinder med cykel, gåendes eller bil via Rudbecksgatan. Tror
emellertid inte att det hade någon som helst effekt på de sociala kontakterna mellan
nämnda områden, om man bortser från skadegörelserna på trädgårdarna och husen.
När man sedan förlängde Lorensborgsgatan byggdes samtidigt två utmärkta gångoch cykelvägar över gatan som förband områdena på ett miljömässigt alldeles utmärkt
sätt. Biltrafiken har alltid kunnat ta sig via Rudbecksgatan till Djupadal. Att öppna
upp Bågängsvägen för genomgående biltrafik samtidigt som man i princip stryper
densamma via Lorensborgsgatan är horribelt. Hur går det ihop med miljötänkandet?
Alla tänkta tillkommande invånare längs Lorensborgsgatan - ska de också parkera här
eller förväntas de inte ha bil överhuvudtaget?
Skrota förslaget i dess nuvarande utformning!!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan samt
öppning mot Bågängsvägen, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan
och Pildammsvägen” respektive ”Gatukopplingar”.
4.1.19 Boende på Gamlebäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-29:
Som boende på Gamlebäcksgatan vill jag lämna några synpunkter:
På västra sidan av Gamlebäcksgatan planeras nybygge av radhus. Om dessa byggs, så
kommer grönytan där att försvinna. Den används ej av boende på Gamlebäcksgatan,
utan av många hundägare, många boende i Kroksbäck. Jag har frågat några av dem,
och även om de bor intill Kroksbäcksparken, så använder de inte den till att rasta sina
hundar, utan just denna grönyta väster om Lorensborgsgatan. Lika många som
använder grönytan för hundpromenader, använder den för löpning. Jag kan inte se att
hundägarnas och motionärernas behov tillgodoses i den nya planen. Ni kanske inte
vet om denna användning?
De flesta som använder Lorensborgsgatan idag, bor vare sig i Kroksbäck eller
Djupadal, utan denna gata används huvudsakligen som infart till Malmö, är ju första
infarten för de som kommit över bron (fråga de på TV-serien Bron-Broen om de
använder Trelleborgsvägen!). Enligt planerna skall såväl Lorensborgsgatan som
Pildammsvägen bli stadsgator - hur skall folk då ta sig in i eller ut ur staden? Vid
17.00-tiden är det alltid köer för att från Lorensborgsgatan komma ut på inre
Ringvägen, trots dubbelfiler. Köer finns inte så mycket på Pildammsvägen, men på
Trelleborgsvägen är det stora köer. Hur skall folk komma in i Malmö? - man får inte
cykla över bron!
Enligt planen skall bussarna/spårvagnarna gå i en mittfil, och som gammal
göteborgare vet jag att man då behöver refuger i gatan, rätt så breda; man skall kunna
vrida på en barnvagn och stiga upp på bussen. Jag kan inte se att några refuger är
inplanerade på Lorensborgsgatan. Det ser mycket trångt ut - skall man gå ut från
trottoaren mitt ut i gatan, då kommer trafikolyckorna att bli många.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående ianspråktagande av grönstråket längs
Lorensborgsgatan för föreslagen ny bebyggelse, se samlade kommentarer, rubriken ” Ianspråktagande
av mindre grönytor”.
Avseende föreslagen ombyggnad av Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken
”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
I samband med framtida utredning kring Pildammsvägens och Lorensborgsgatans ombyggnad till
stadshuvudgator kommer bland annat erforderliga ytor för refuger att säkerställas. I planprogrammet
redovisas en principsektion, det vill säga ett första förslag till hur ytorna principiellt kan disponeras.
4.1.20 Boende på Sorlabäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-29:
Är mycket kritisk till förslaget om Planprogrammet för Holma och Kroksbäck och
tycker också att informationen varit bristfällig.
Att satsa på en ny ombyggnad av Lorensborgsgatan är slöseri med skattebetalarnas
pengar.
Kriminalitet och knarkhandel löses inte genom att flytta problemen till annan plats,
vilket redan konstaterats i PLANFÖRSLAGET!! Det medför i stället att
kriminaliteten får större plats att utbreda sig och att flyktvägarna blir fler. Var finns
logiken? Jag tycker att kriminalitet bör lösas på polisiär väg och inte genom en naiv
mångmiljoninvestering där vår närmiljö hotas.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående ombyggnad av Lorensborgsgatan, se samlade
kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Gällande
möjligheter att hantera kriminalitet i samband med planprogrammet, se rubriken ”Planering för
social hållbarhet”.
4.1.21 Boende på Stamhemsvägen framför i skrivelse 2015-11-29:
I oktober 2015 erhöll vi ett gediget planprogram för Holma och Kroksbäck i Hyllie i
Malmö, 129 sidor att sätta sig in i och ta ställning till. Många positiva, men även en del
negativa planer presenterades. Som boende på Stamhemsvägen tillhör vi en grupp
som förlorar på att vissa delar av planprogrammet genomförs.
2012 köpte vi fastigheten Stamhem 2 och en bidragande faktor till köpet var områdets
karaktär med lugna villagator. En annan att det inte fanns bebyggelse i direkt
anslutning till trädgården mot Lorensborgsgatan. Med det nuvarande förslaget, med
byggandet av radhus mellan vår fastighet och Lorensborgsgatan samt öppnandet av
Bågängsvägen mot Lorensborgsgatan, anser vi att ovanstående faktorer inte längre
gäller och att detta i sin tur riskerar leda till sänkt värde på fastigheten.
2014 drabbades vi och flera andra fastigheter på Stamhemsvägen av översvämningar
pga ett undermåligt avloppssystem. Den planerade bebyggelsen runt
Lorensborgsgatan befarar vi leda till en ökad belastning på ett redan
underdimensionerat avloppssystem.
Lorensborgsgatan är idag en viktig genomfartsled mellan Malmös västra delar och
Inre och Yttre ringvägen bl a till och från Köpenhamn. Dessutom fungerar
Lorensborgsgatan som en naturlig genomfart för trafiken mellan stora delar av
Malmö och det kraftigt expanderande Hyllieområdet liksom trafiken till Bunkeflo
återvinningscentral. Vi tror inte att denna trafik kommer att gå via andra gator om
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Lorensborgsgatan blir en stadsgata. Risken är överhängande att detta i stället bidrar till
ökad trängsel med långsammare trafikflöde och därmed bidra till ökade avgaser för
omkringboende.
Vi ser inga problem med att man öppnar upp mellan Sörbäcksgatan och
Lorensborgsgatan som ett led i att störa den kriminella handeln och därmed öka
tryggheten för de boende på Sörbäcksgatan. Däremot känner vi en oro för att vår
trygghet minskar om man dessutom öppnar upp mellan Bågängsvägen och
Lorensborgsgatan då det finns risk för att kriminaliteten ökar i/flyttar till vårt område.
Vi anser att det finns ett antal frågor som måste utredas vidare innan beslut om
planprogrammet kan tas. I synnerhet rörande Lorensborgsgatans ombyggnad till
stadsgata samt vad bebyggelse med ökat antal hårdytor får för konsekvenser på VAsystemet.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående föreslagen bebyggelse på västra sidan om
Lorensborgsgatan samt föreslaget att öppna upp Bågängsvägen mot Lorensborgsgatan, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” respektive ”Gatukopplingar”. Gällande oron för spridning
av sociala problem, se även rubriken ”Planering för social hållbarhet”. Vad gäller arbetsplatser och
verksamheter inom området, se rubriken ”Verksamhetsetableringar”.
Under samlade kommentarer, rubriken ”Hantering av översvämningar” kommenteras den ökade
belastningen på avloppssystemen som tas upp i yttrandet.
Angående ombyggnaden av Lorensborgsgatan, bland annat farhågor om framtida kapacitetsproblem,
se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.1.22 Boende på Bågängsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Jag vill lämna synpunkter på Planprogrammet för Holma och Kroksbäck:
Hur tror ni att otryggheten försvinner för att man bygger fler hus? Tror ni på fullt
allvar att man kan bygga bort problemen? Nä kriminalitet, otrygghet, utanförskap och
gängbildning krävs helt andra redskap av samhället än att bygga fler hus! Dessutom
hur har ni tänkt på oss som redan bor i området? Hur gagnar det oss skötsamma?
Varför är det alltid så att om man inte sköter sig så ska man få fördel och samhället
ska tycka synd om dessa- Åh de bor så trångt därför blev det utanför samhället och
eller kriminella. Vilket jävla skitsnack! Jag har också bott trång och hade det inte så
fett under min uppväxt. Jag har inte varit och är inte kriminell!
Jag förstår att man måste göra något, men att bygga hus nära in på andra anser inte
jag vara lösningen på ett stort samhällsproblem! Ni verkar helt sakna
verklighetsförankring! Kräv istället av MKB eller vem det nu är som förvaltar husen
att de ska ruta upp lägenheterna och kanske rent av tvingas att bygga
5-6 rummare istället! Om ni ändå hade tänkt att lägga miljoner på att bygga så anser
jag det är bättre ni stöttar upp där!
Vi bor i en lugn gata med inte så mycket trafik och så vill vi fortsätta att ha det-då det
var en av orsakerna att vi flyttade hit 2008.
Sommaren 2014 drabbades vi, precis som så många andra av svåra vattenskador
efterregnet. Det håller vi fortfarande på att reda ut med VA SYD om hur det kunde
hända. Detta är också en orsak till att vi ogillar ert förslag. Då vi fått besked på av VA
SYD att det är för mycket hårda ytor att man bör öka grönytor istället- så är ju det
raka motsatsen. Min fråga är då- hur mycket research har ni egentligen gjort?! Ska vi
bara ha betong runt om oss i stället för grönt o fint? Ja då känns det ju som om vi går
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tillbaka 30 år i tiden! Så länge varken ni eller VA SYD kan garantera att detta inte
skulle kunna hända igen OM ni börjar bygga- ska vi då åter stå med kostnader på 100
000 kr? Tyvärr funkar det inte så i min värld! Kan ni garantera att det inte blir några
sättningar i huset?
Fattar inte heller varför ni ska bygga så nära redan befintliga hus?- samma där ni
verkar inte bry er om oss på ”denna sidan” utan bara Kroksbäck får sitt så kör ni över
resten. Våra husvärden kommer att sjunka i botten. Vem får ta den smällen? Ja inte ni
i alla fall! Har ni räknat på vad det skulle kosta att bygga på höjden på redan befintliga
hus på Kroksbäck? Ni säger att vi Hyllie/Djupadalsbor inte går i Kroksbäcksparken.
Vad fan vet ni om det rent ut sagt? Det var det mest idiotiska!
Man ska värna om miljön & grönområden. Då får jag inte in i mitt huvud hur ni
tänker. Låt bli vårt lilla grönområde här är. Har ni räknat på hur mycket träd ni
kommer att hugga ner pga. bygget? Det är minst 500 st! Dessa planterades för några
år sedan och har knappt hunnit växa upp! Vad kostar inte det? Så jävla bra ekonomi
har inte Malmö stad. Men det är ju klart - det är ju inte era egna pengar.
Ni säger där ska vara butiker? Vem hade ni tänkt skulle handla där, när det finns
redan befintliga köpcenter ett stenkast där ifrån?
Husen som ni tänker bygga-är det nån som kommer att ha råd att bo i dessa? Eller
kommer de att stå tomma och sedan hyras ut till t.ex. socialen och eller
migrationsverket?
Som ni förstår så ställer vi oss väldigt negativa till ert förslag och vi skulle även vilja se
vilken research ni gjort, då vi anser att de verkar vara mycket bristfälligt!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring att möta behovet av bostäder i
Malmö med förtätning, samt kring synpunkten att sociala problem inte kan byggas bort, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” och ”Planering för social hållbarhet”.
Angående hantering av dagvatten och översvämningsproblematik, se samlade kommentarer
”Hantering av översvämningar”. För kommentarer kring ianspråktagande av gröna ytor för
bebyggelse, se rubriken ”Ianspråktagande av mindre gröna ytor”.
Vad gäller etablering av butiker i området, se samlade kommentarer, rubriken
”Verksamhetsetableringar”.
4.1.23 Boende på Skördegatan framför i skrivelse 2015-10-28:
Jag tycker att det är ett extremt dåligt och illa genomtänkt förslag. Det är redan nu
oroligt här med ungdomsgäng från Kroksbäck som drar igenom våra bostadsområden
och går helt respektlöst in i folks trädgårdar och stjäl frukt, förstör träd och uppträder
allmänt vidrigt. Flera barn har rånats på cyklar, mobiler och pengar när de varit på
lekplatsen på Grönbetet eller utanför Konsum. Det blir knappast lugnare såhär. Ni
kämpar hårt för att läget ska bli allt mer polariserat. Hur tror ni att vi ser på
integrationen när ni bara förstör för oss boende? Jag har inte minsta förhoppning om
att ni kommer att lyssna på oss boende utan är säker på att ni kör över oss ytterligare
en gång för den 'goda' sakens skull.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet syftar till att visa hur möjligheterna till en
långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. I detta ingår att göra en
bedömning av var och i vilken omfattning ny bebyggelse lämpligen kan tillkomma som komplement
till det befintliga. Mer om planprogrammets bakgrund och syfte finns att läsa i kapitel 1 i
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planprogrammet. För ytterligare bemötande i frågan, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”.
I övrigt, se samlade kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”.
4.1.24 Boende på Skördegatan framför i skrivelse 2015-10-28:
Att bygga bort problemen går inte. Det handlar om inställningar och attityder. Jag
håller helt med [NN] i lokaltidningen: http://malmo.lokaltidningen.se/kritik-motplaner-for-kroksback-beslutsfattarna-pa-malmo-stad-tror-att-de-kan-bygga-bortproblemen-/20151028/artikler/710289619/1479. "Beslutsfattarna bör först ta tag i
problemen som finns här innan man bygger ihop Kroksbäck med Djupadal".
Bilägare från Kroksbäck ställer redan sina bilar i våra bostadsområden för att de är
rädda för att deras bilar ska brännas upp. Det hjälper inte att bygga nya parker,
cykelstigar eller hus. Inte heller kommer ombyggnationer leda till fler jobb hos de
som bor där.
Ledande politiker och poliser borde studera hur New York styrde upp eskalerande
brottslighet "Lär av New York" http://www.dn.se/ledare/huvudledare/lar-av-newyork/. "Nolltolerans införs där små brott, som graffiti, offentlig fylla och allmän
stökighet, leder till att man blir om inte gripen och lagförd så i alla fall stoppad och
varnad. Poliserna genomför täta visitationer av misstänkta och beslagtar droger och
vapen."
Utanförskap kan lösas genom jobb inte för att man bygger om. Lägg pengarna på
detta istället. Dessutom hur kan man ha råd till detta med tanke på att Malmö får
pengar från andra kommuner för att gå runt? Denna planlösning koppar att öka
biltrafiken genom både Djupadal och Kroksbäck.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet syftar till att visa hur möjligheterna till en
långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. I detta ingår att göra en
bedömning av var och i vilken omfattning ny bebyggelse lämpligen kan tillkomma som komplement
till det befintliga. Mer om planprogrammets bakgrund och syfte finns att läsa i kapitel 1 i
planprogrammet. För ytterligare bemötande i frågan, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”.
I övrigt, se samlade kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”.
4.1.25 Boende på Skördegatan framför i skrivelse 2015-10-28:
Sluta försöka plocka politiska poäng och lyssna på de som bor i områdena... Sluta lägg
pengar på saker som inte leder någonstans... Det finns så mkt annat som behövs fixas
i stadsdelarna.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet syftar till att visa hur möjligheterna till en
långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. I detta ingår att göra en
bedömning av var och i vilken omfattning ny bebyggelse lämpligen kan tillkomma som komplement
till det befintliga. Mer om planprogrammets bakgrund och syfte finns att läsa i kapitel 1 i
planprogrammet. För ytterligare bemötande i frågan, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”.
I övrigt, se samlade kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”.
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4.1.26 Boende på Skördegatan framför i skrivelse 2015-10-30:
Har man köpt hus på Djupadal för att vilja bo här är det helt fel att ändra området till
något annat som försämrar värdet på huset och inte blir bråk och allt som händer i
Kroksbäck bra bara för det. Lägg pengar på viktigare saker som fler lägenheter till
ungdomar och skola mm.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet syftar till att visa hur möjligheterna till en
långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. I detta ingår att göra en
bedömning av var och i vilken omfattning ny bebyggelse lämpligen kan tillkomma som komplement
till det befintliga. Mer om planprogrammets bakgrund och syfte finns att läsa i kapitel 1 i
planprogrammet. För ytterligare bemötande i frågan, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”.
I övrigt, se samlade kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”.
4.1.27 Boende på Rudbecksgatan framför i skrivelse 2015-11-09:
Som vanligt kan man konstatera att politiker är fan ta mig dumma i huvudet.
Kroksbäcks problem kommer från människorna i Kroksbäck, tänka sig! Förstör gärna
Djupadal så flyttar vi och så sitter ni där med den "skötsamma" befolkningen i
Kroksbäck. (Det finns naturligtvis skötsamma där men andelen är, som bekant, för
låg.) Då bor vi f.d. Djupadalare där vi inte betalar skatt i Malmö och är glada att vi
lämnat skiten bakom oss. Välj.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet syftar till att visa hur möjligheterna till en
långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. I detta ingår att göra en
bedömning av var och i vilken omfattning ny bebyggelse lämpligen kan tillkomma som komplement
till det befintliga. Mer om planprogrammets bakgrund och syfte finns att läsa i kapitel 1 i
planprogrammet. För ytterligare bemötande i frågan, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”.
I övrigt, se samlade kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”.
4.1.28 Boende på Midgårdsgatan framför i skrivelse 2015-11-24:
Lorensborgsgatan och även Pildammsvägen Att göra om dessa två vägar till
"stadshuvudgator" samt därmed förtäta området med bebyggelse utmed dessa vägar
kommer att förlama folks möjlighet att ta sig till de olika affärsområdena samt
blockera möjligheterna att med bil ta sig till såväl E6, Inre- som Yttre ringvägen,
Limhamn samt Danmark. Redan idag är köerna ett problem, i synnerhet morgnar och
kvällar, för att ta sig ut ur staden till t ex Inre Ringvägen.
Miljömässigt kommer de tilltänkta husen utmed Lorensborgsgatan att drabbas hårt av
såväl ljud som bilavgaser. Ingen boende vill väl ha det som på Nobelvägen, som
faktisk är en typ stadshuvudgata med hög genomfartstrafik och stora avgasmängder
för de intilliggande bostäderna. På både Lorensborgsgatan och Pildammsvägen finns
ett stort antal vuxna träd. Dessa träd har ju en betydande roll för stadsbilden och vore
förödande om de togs bort. Förutom rent estetisk är vuxna träd viktiga för rening av
stadsluften, det vet alla som värnar om miljön. Vårt samhälle idag är uppbyggt så att
bilar ska kunna ta sig till de olika affärsområdena och måste så förbli eftersom Malmö
Stad har godkänt bebyggelser som Svågertorp, Hyllie/Emporia m fl områden
samtidigt som Malmö Stad utarmat citykärnan genom omöjligheten att besöka city
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med bil. Det är naivt att tro att man ska bygga bort bilismen, tvärtom måste man
prioritera genomfartsvägarna så att biltrafiken "flyter" och därmed slippa köer och
stockningar vilket ger minskade avgaser för de boende. Ett ytterst gott exempel att ta
lärdom av är den nya väg och vägtunneln i Stockholm mellan Norrtull och
Värtahamnen till Lidingö. Här har Valhallavägen och dess boende fått en reduktion
av avgaser som är mer än betydande.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen och deras framtida kapacitet, se samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Vid genomförande av detaljplaner kan möjligheter till ersättningsplantering av träd studeras. Detta
kan säkerställa en långsiktig utveckling av trädbeståndet i området.
4.1.29 Boende på Midgårdsgatan framför i skrivelse 2015-11-27:
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen: Den planerade ombyggnaden av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen verkar inte vara helt genomtänkt. Dessa vägar
byggdes för att folk lätt skulle kunna ta sig till Inre- och Yttre Ringvägen samt till de
stora affärscentra som byggts på senare är. Tanken är god att biltrafiken ska minska
men det är orealistiskt att tro att det går att bygga bort trafiken. Tvärtom tenderar den
hela tiden att öka, eftersom hela samhället är uppbyggt kring bilen. Att cykla till de
stora affärscentran fungerar inte, det kan man göra i innerstan. Om man bygger om
dessa gator till stadsgator, med diverse bebyggelse längs med, kommer de boende att
få stora problem med störande avgaser och motorljud. Förtätningen gör att det
kommer att bildas köer och stockningar. Idag finns det murar som reducerar ljud och
avgaser. En annan fråga är hur det går för de stora träd som idag finns på både
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen. Vuxna träd har en betydande roll för
stadsbilden, både rent estetiskt och som luftrenare och det vore förödande om de
togs bort. Om de styrande politikerna värnar om miljön så måste dessa planer
skrinläggas. De är inte hållbara i ett framtida Malmö. Anpassa gatorna efter trafiken
istället för att försvåra, då blir också miljön bättre.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen och deras framtida kapacitet, se samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Vid genomförande av detaljplaner kan möjligheter till ersättningsplantering av träd studeras. Detta
kan säkerställa en långsiktig utveckling av trädbeståndet i området.
4.1.30 Boende på Sticklingvägen framför i skrivelse 2015-11-29:
Jag förstår inte hur ni resonerar. Ni säger att er ambition är att minska bilinnehavet i
Holma och Kroksbäck, samtidigt vill ni öppna upp för trafik till/från områdena mot
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen!?
Kroksbäck är ett problemområde och det vill ni ändra på genom att öppna upp mot
Djupadal. Är det inte bättre att ha problemen på ett ställe än att öppna upp så det blir
problem på områden som i dag är bra. Vad tycker polisen om förslaget som innebär
fler flyktvägar.
Det låter ju bra när ni skriver:
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”Holma och Kroksbäck ska vara attraktiva och trygga områden där människor med
olika bakgrund och förutsättningar väljer att bosätta sig och vistas".
Kan ni visa på något område där "människor med olika bakgrund och
förutsättningar" har valt att bosätta sig? När jag flyttade till Malmö 1975 bodde jag på
Holma. I dag finns det inte en möjlighet att jag skulle flytta dit och jag är övertygad
om att era ombyggnader inte kan ändra på det.
Vi har och kommer alltid att ha kriminella i samhället om de nu vill bo i vissa
områden så måste det vara det bästa för alla. Jämför Rosengård.
På tal om Rosengård så var väl politikernas avsikt när det byggdes att det skulle vara
ett område för välbärgade personer. Varken det första eller det sista misstaget av
politiker, tyvärr. Rosengård är en annan del av Sverige!
Ni vill även göra om Lorensborgsgatan till stadshuvudgata med biltrafik på de
gåendes villkor. Hör ni inte själva hur dumt det låter? Ni har just byggt om
Elinelundsvägen på ett horribelt sätt. Jag har bott i Hyllie by sedan 1984 och har inte
sett något behov av cykel- och gångbana utmed Elinelundsvägen. Det finns ju redan
andra cykel- och gångvägar som inte går utmed gator när man skall in till stan. Jag har
funderat på att räkna antalet cyklister och gående under en dag på den ombyggda
Elinelundsvägen. Skall jag gissa så är det väl ett 50 tal. Detta då på bekostnad av
miljön när bilar skall stå och vänta bakom bussar som släpper av/på passagerare. Om
ni nu tvunget skulle smalna av vägen hade det då inte varit på sin plats med fickor vid
busshållplatserna?
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: De nya kopplingarna från Lorenborgsgatan och
Pildammsvägen kommer inte att medföra en ökning av bilinnehavet eller antalet resor med bil.
Förslaget innebär dock en viss omförddelning av trafiken. Läs mer om de nya gatukopplingarna in
till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde i samlade kommentarer, rubrik ”Gatukopplingar”.
Lorensborgsgatan ska omvandlas till stadshuvudgata. Gatan kommer även efter ombyggnaden ha en
funktion som huvudgata med separata körfält för bilar, nya körfält för kollektivtrafik samt nya
gång- och cykelbanor. Se mer om detta i samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
I övrigt, se samlade kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”.
4.1.31 Boende på Rudbecksgatan framför i skrivelse 2015-11-27:
Jag är mycket positiv till planprogrammet och de möjliga positiva effekter för att
motverka segregation som det kan bidra till.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Tack för positiv respons!

4.2

BOENDE ÖSTER OM PILDAMMSVÄGEN

4.2.1 Boende på Ludvigsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Planprogrammet fokuserar enbart på Holma Kroksbäck, men innefattar även
påverkan på Kulladal, vilken inte diskuteras i programmet. Följande punkter måste
beaktas i utvärderingen och revideringen av planprogrammet:
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•

Grönstråk och rekreation i närområdet

Sammanhängande grönstråk (grön infrastruktur) utgör spridningskorridorer för fauna
och flora och är viktiga för att bibehålla den biologiska mångfalden. Grön
infrastruktur ska upprätthållas för att bygga hållbart. Likaså är närheten till grön- och
rekreationsområden viktiga för människors hälsa. Det är viktigt att ta hänsyn till
befintlig grön infrastruktur och rekreation i närområdet vid hållbar förtätning av
stadsmiljöer 1, 2, speciellt eftersom man ska planera med hänsyn till de nationella
miljömålen.
¬
Längs cykelbanan på Kulladal finns idag ett sammanhängande grönstråk som
fortsätter längs Pildammsvägen (och därmed ansluter till det viktiga Pildammsstråket)
genom hela staden via Pildammsparken, Slottsparken och Kungsparken ut till havet.
Det finns idag väldigt få sammanhängande grönstråk i staden. Det är först de två sista
åren som småfåglar, fladdermöss och fjärilar kommit tillbaka till området efter
citytunneln och Pildammsvägens ombyggnad. Om man i framtiden bygger i området
lär de inte komma tillbaka eftersom den gröna korridoren som fungerar som
spridning blir fragmenterad.
¬
Det nämns i planprogrammet att ”viktiga grönstråk in i parken ska bibehållas så
att ett kontinuerligt införande av naturliga växtarter och fågel-och djurliv säkerställs”.
Det är minst lika viktigt att befintliga gröna korridorer (längs Pildammsvägen) bevaras
och inte fragmenteras.
¬
Cykelbanan som finns längs Kulladal används idag flitigt som
rekreationsområde. Många människor promenerar, är ute med hunden, joggar och
cyklar här i en bilfri miljö som är kantad av träd och buskar. Detta kan inte ersättas av
bostadshus med gator. Idag finns en kontinuitet av bilfria cykelbanor som löper i stort
sett runt hela Kulladal.
•

Trafik

I planprogrammet nämns inte hur trafikintensiteten i Kulladal blir påverkad av
planprogrammet.
¬
Anslutande gator ska kopplas på Pildammsvägen. Gatorna i Kulladal är väldigt
trånga och det står mycket bilar parkerade. Bilarna som rör sig i området idag är
boende eller besökande till boende i området. Det finns inte plats till mer trafik än
vad det är idag. Man får redan idag ”köra slalom” mellan parkerade bilar.
¬
Justinsgatan (som pekas ut som en anslutande gata) är väldigt trång med bilar
parkerade.
¬
Velandergatan (som även den pekas ut) slutar vid Kulladalsskolan. Idag är det
mycket trafik och trångt här i samband med att barn lämnas och hämtas i skolan. Det
är inte heller bra att mer trafik har möjlighet att köra denna väg.
¬
Hur ska man hantera trafiken i framtiden? Pildammsvägen är idag en smidig
infartsled in till centrum, även om det redan kan vara svårt att komma ut på
Pildammsvägen via rondellen Ärtholmsvägen/Pildammsvägen. Detta är som mest
tydligt vis rusningstrafik samt vid olika stora evenemang på Arenan, Stadion eller inne
i staden. Troligen kommer det att bli ytterligare köbildning in i staden om
Pildammsvägen smalnas av och blir stadsgata.
•
Övriga kommentarer: I planprogrammet står det att
miljökonsekvensbeskrivning inte bedöms behöva upprättas för detaljplaner inom
området. Kommuner, regionala organ och nationella myndigheter är skyldiga att göra
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miljöbedömningar och/eller miljökonsekvensbeskrivningar i samband med
detaljplanering av områden, vilket inte alltid efterlevs . Scenario 1 och scenario 2 är
inte jämförbara. Anslutningen mot villabebyggelsen enligt scenario 1 säger mot hela
planprogrammet. Det känns som att man ska tvingas välja scenario 2 eftersom
scenario 1 är så mycket värre. Ett rimligt nollalternativ vore att inte bygga alls på den
7-12 m smala remsan öster om Pildammsvägen (Kulladal).
Generellt i programmet står att man ska ha kommersiell verksamhet längs
Pildammsvägen. Hur realistiskt är det? Det blir en enorm konkurrens från Emporia
och Mobilia samt dagligvaruhandel på Coop Forum Stadion.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För resonemang kring bevarande respektive ianspråktagande
av grönytor för bebyggelse, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” respektive
”Ianspråktagande av mindre grönytor”. Här återfinns också en beskrivning kring möjlighet till
kompensationsåtgärder i de fall grönytor tas i anspråk. I planprogrammet utpekas för övrigt en
urban länk (sid 49) som möjliggör cykelväg även i fortsättningen till Kulladal. Växtligheten längs
detta framtida stråk kan anpassas för att gynna spridningsmöjligheter för flora och fauna mellan
områdena.
Nuvarande cykelbanan längs med Kulladals västra sida kommer att ersättas med gator för att
skapa tillgänglighet till den planerade nya bebyggelsen. Gatorna kommer att utformas på de
oskyddade trafikanternas villkor och endast trafikeras av motorfordon i begränsad omfattning.
För svar kring hur den föreslagna trafikstrukturen med sammankoppling av gatunätet inom
Kulladal med Pildammsvägen påverkar trafikflödena och trafiksäkerheten inom Kulladal, se
samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”. Angående Pildammsvägens framtida roll,
ombyggnaden av denna till stadshuvudgata samt konsekvenserna av detta, se rubriken ”Ombyggnad
av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
I planprogrammet har bedömningen varit att förslaget inte ses innebära någon betydande
miljöpåverkan med krav på miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11§ miljöbalken.
För planprogrammets samlade konsekvenser, hänvisas till kapitlet konsekvenser i planprogrammet.
Gällande möjligheter för framtida handel och verksamhet längs Pildammsvägen, se samlade
kommentarer, rubriken ”Verksamhetsetableringar”.
4.2.2 Boende på Allansgatan framför i skrivelse 2015-10-08:
Jag har studerat ert förslag till planprogram som jag mottog med posten, och har en
del frågor och synpunkter.
Jag är inte helt säker på att jag helt har förstått allt, men som jag tolkat det, kommer
planen betyda väsentliga förändringar just för mig (och några av mina grannar),
eftersom våra hus vetter rakt ut mot Pildammsvägen. Jag har dessutom hörntomten
närmast den nuvarande rondellen mot inre ringvägen.
Det fanns två modeller som var möjliga i förhållande till att göra om Pildammsvägen
som jag förstod det, och båda alternativ skulle enligt min uppfattning betyda en
väsentlig försämring för mig, och värdet på mitt hus.
Kommer den nuvarande jordvallen att bevaras oavsett modell? Den skyddar idag vårt
boende mot oväsen, och ger även en väldigt mysig grönska och ett lugn som skulle
försvinna om den tas bort.
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Enligt planen skulle det även byggas 3-6 våningshus mitt emot mitt hus längs med
Pildammsvägen. Detta är för mig oacceptabelt, eftersom det förmodligen skulle
skymma sikten från min trädgård, och ta bort eftermiddags och kvällsolen från min
tomt. Detta var en av de primära orsakerna till att jag valde att köpa just detta hus.
Jag är positiv till idén bakom planerna, om att öppna upp Holma och Kroksbäck.
Men jag önskar inte något extra bygge av hus precis framför min tomt och mitt hus,
då jag valde att bosätta mig här just pga. lugnet och grönskan omkring (har endast ett
hus som gränsar till min tomt.)
Jag skulle gärna vilja veta mer och förstå mer omkring dessa planer, och hur de
specifikt påverkar just mig och mitt hus.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: I samband med ytterligare utredningar kring Pildammsvägens
läge (scenario 1 respektive scenario 2 i samrådshandlingen), efter att planprogrammet var ute på
samråd, förordas nu scenario 1 (ombyggnad i befintligt läge) i planprogrammet. Den illustration för
scenario 1som presenterades i planprogrammets samrådshandling har därefter bearbetats något, med
viss revidering av föreslagen bebyggelse som följd. Det förslag till bebyggelse öster om Pildammsvägen
som nu finns i planprogrammets godkännandehandling omfattar en blandning av radhus och
flerbostadshus i 2-4 våningar. För fler kommentarer kring detta förslag, kring förtätning inom
området generellt samt kring fortsatt planeringsarbete, se samlade kommentarer, rubrikerna
”Förtätning” respektive ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
Vad gäller befintlig bullervall längs Pildammsvägen och framtida hantering av buller kring gatan, se
samlade kommentarar, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.2.3 Boende på Ellen Diedensgatan framför i skrivelse 2015-10-18:
Bra att befintligt område förtätas istället för att ta nya oexploaterade ytor tas i anspråk.
Det är dock viktigt att Kroksbäcksparken behålles och utvecklas ytterligare.
Sedan Inre Ringvägen byggdes ut från Trelleborgsvägen till Emporia har bullret i
Kulladal ökat, bullerdämpande åtgärder behövs. Ytterligare planteringar t.ex av träd
skulle kanske kunna göras mot Inre Ringvägen som del av bullerskyddet, dessa skulle
tillföra grönska och visst vindskydd.
Bra om även t.ex. affärer och restauranger kan etableras på de nya stadsgatorna.
En analys över hur buller och trafiksituationen förväntas bli behöver göras och
presenteras med kartor där skillnaden i trafikintensitet och buller före respektive efter
genomförande presenteras för såväl Holma/Kroksbäck som intilliggande områden
som Kulladal. Vi anser även att man måste titta på trafiksituationer som uppstår när
många personer ska transporteras till/från stora event som fotbolls/ishockey
matcher, konserter etc som är på stadionområdet resp. Arenan.
Seniorboende som lägenheter med generösa balkonger/markuteplatser behövs inom
området.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Detta planprogram omfattar i huvudsak inte områden i
anslutning till Inre Ringvägen. För information kring bullersituation och eventuella möjliga åtgärder
i detta område hänvisas därför till Gatukontoret.
Gällande möjligheter för framtida handel och verksamhet längs Pildammsvägen, se samlade
kommentarer, rubriken ”Verksamhetsetableringar”.
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Avseende föreslagen ombyggnad av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan till stadshuvudgator,
vägarnas framtida kapacitet, samt bullersituationen i anslutning till vägarna, se samlade
kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Angående
förslagets påverkan på trafiksituationen inom Kulladal, se rubriken ”Gatukopplingar”.
Den typ av boende som föreslås i yttrandet, seniorboende, ryms inom den i planprogrammet föreslagna
bebyggelsen. Huruvida det framöver blir aktuellt med etablering av seniorboende inom området styrs
dock av efterfrågan.
4.2.4 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-10-17:
Fick idag en informationsfolder från er i brevlådan angående framtida utbyggnad av
Holma/Kroksbäck. Har läst igenom den samt även läst igenom det som står på
Malmö stads hemsida.
Det som slår mig är att ni är väldigt utförliga med vilka konsekvenser detta får för
Holma samt Kroksbäck men närliggande bebyggelse som Kulladal har ni helt
utelämnat. Har ni gjort någon konsekvensanalys för de boende i villaområdet
Kulladal? Kulladal kommer ju förändras radikalt från som idag vara endast
småhusbebyggelse till att även innefatta höghus.
Jag tänker t ex på fastigheterna Montören 1,2,3,4, Konduktören 1,2,3, samt Ritsaren
12 som drabbas hårdast.
De kommer att få femvåningshus byggda inom 10 meter från fastighetsgränsen enligt
den information som ni publicerat. Även övriga närliggande småhus på Kulladal
kommer att drabbas av insyn från dessa höghus.
Så jag undrar helt enkelt om ni tagit i beaktande och utrett vilka konsekvenser detta
får för området samt fastigheterna på Kulladal? Om så är fallet så vill jag gärna ta del
utav vilka slutsatser ni kom fram till. Gärna via mail om handlingarna finns digitalt.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Efter samrådet har ytterligare utredningar avseende
trafikbuller längs Pildammsvägen, samt förväntat trafikflöde genom Kulladal, utförts för
planprogrammet. Även studier angående närhet till grön- och rekreationsområden för boende på
Kulladal i samband med planprogrammets genomförande har utförts. Planprogrammet har
kompletterats med resultatet av dessa studier under avsnitt om konsekvenser av förslaget. Se även
samlade kommentarer, rubrikerna ”Konsekvensbeskrivningen”, ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan
och Pildammsvägen”, ”Gatukopplingar” samt ”Ianspråktagande av mindre grönytor”.
Vad gäller föreslagen förtätning med bebyggelse på västra sidan om Pildammsvägen, se rubrikerna
”Förtätning” samt ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
4.2.5 Boende på Ellen Diedensgatan framför i skrivelse 2015-10-28:
Snälla glöm inte tänka på infrastrukturen nu när ni ska ha in fler boende på Holma
och Kroksbäck. Som det är idag är det kö mellan 16 -17.30 på inre ringvägen. Alla de
som bor i Limhamn och vi på Kulladal, Holma, Kroksbäck kör ju samma väg. Jag
orkar inte med ännu mer köer. Det är ju naturligt att fler boende ger fler bilar. Då
måste ni bygga om inre ringvägen på något smart sätt. Har Emporia dessutom något
jippo blir det ännu värre.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Pildammsvägen och dess
framtida kapacitet, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
4.2.6 Boende på Justinsgatan anför i skrivelse 2015-11-09:
Jag har varit inne på Malmös hemsida och tagit del av planen för utveckling av
Holma-Kroksbäck. Jag bor på Justinsgatan och har fått hemskickat information, men
av den framgår inte hur Kulladal kommer att påverkas. Det kanske ni kan tänka på
när ni skickar ut information till andra områden framöver.
I huvudsak tycker jag att planen ser spännande ut. Idag fungerar Pildammsvägen med
bullervallen som en mur mellan stadsdelarna med bara en egentlig öppning, så det
finns en poäng med att öppna upp.
Justinsgatan har redan ganska mycket genomfartstrafik men är också ett stråk för
gående och cyklister eftersom cykelbanan från Holma mynnar ut i ena änden av
gatan.
Om det blir möjligt att komma in i området på fler ställen längs med Pildammsvägen
så kommer Södertorpsvägen-Justinsgatan-Majgatan att avlastas, men det riskerar att
öka genomfartstrafiken till Per Albin Hanssons väg speciellt på Velandergatan och
Justinsgatan. Om man öppnar upp för biltrafik hoppas jag att man anlägger farthinder
(som på Ärtholmsvägen och Södertorpsvägen idag) eftersom kombinationen smala
gator, många parkerade bilar och många barn i området är en potentiellt farlig
kombination.
Lycka till med det fortsatta arbetet. Hör gärna av er med förklaringar
och/kommentarer.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.7 Boende på Ekåsgatan framför i skrivelse 2015-11-11:
Jag vet inte vart jag ska börja eller om det ens är lönt, att försöka få er till att förstå,
vilka totalt idiotiska planer detta är! Om ni vill förbättra Holma/Kroksbäck, gör det
gärna, men inte på vår och våra barns säkerhet och bekostnad tack! Att ta bort vallen
och bygga hus/lägenheter in på Kulladalsområdet, löser inte problematiken, den bara
utbreder sig och förstör ännu ett område, är det vad ni vill? Att låta Velandergatan bli
en genomfartsled, som avslutas vid en skola, är nog det mest enfaldiga jag hört på
länge! Är ni medvetna om problematiken på Holma? Det enda som har räddat vårt
område, är att det bara finns cykelvägar genom området! Inte är det bara bra ur rent
hälsomässig syn, det är också smart att INTE låta 2 gator i ett lugnt villaområde
öppnas upp till ett av de mest kriminella områdena i Malmö, varav en slutar vid en
skola!! Cykelvägar uppmuntras, motionera ska vi göra, ändå vill ni ta bort en av de
finaste och mest välbesökta cykel och gångvägarna i södra Malmö! Hur tänker ni?
Spelar det någon roll, att vi har ett högt antal barn som cyklar i området både till
Kulladalskolan, som till andra skolor i området? Kan ni föreställa er hur mycket mer
trafik som kommer att belasta Kulladalsområdet? Vår räddning har varit vallen och
Pildammsvägen. Ni förändrar inget till det bättre på Holma genom dessa idiotiska
planer, ni sprider ut det till områden som faktiskt inte förtjänar att reda upp andras
skit. Det finns inget i detta som kommet att göra vår miljö bättre, genom att bygga
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fler gator! Tvärtom! Min personliga rädsla är att ni inte bryr er, det är så fel och
skrämmande. Jag fasar för min och mina barns trygghet, synd att ni inte gör
detsamma. Detta kommer inte till att bli mer integration, detta kommer bara till att
leda till fler bekymmer.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar och kring farhågorna om att detta ska leda till en spridning av sociala
problem och kriminalitet, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” och ”Planering för
social hållbarhet”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Cykelbanan längs med Kulladals västra sida kommer att ersättas med mindre gator för att skapa
tillgänglighet till den planerade nya bebyggelsen. Gatorna kommer att utformas på de oskyddade
trafikanternas villkor och i huvudsak endast trafikeras av motorfordon i begränsad omfattning. Hur
gatorna kommer utformas i detalj kommer att studeras vidare för att säkerställa trafiksäkerheten.
Den planskilda gång- och cykeltunneln i Mellanbäcksgångens förlängning läggs igen for att
möjliggöra ny bebyggelse och en tätare stadsstruktur. Tunneln ersätts med en hastighetssäkrad
övergång i plan. Gång- och cykeltunneln strax norr om Hyllie trafikplats kommer att finnas kvar.
Möjligheten att, som gående och cyklist, ta sig mellan Holma och Kulladal och vidare utan att
passera större gator kommer således finnas kvar. Därtill planeras också nya gång- och cykelstråk
längs Pildammsvägens båda sidor.
4.2.8 Boende på Majgatan framför i skrivelse 2015−11−15:
Vill härmed protestera mot planerna att bygga på Kulladalssidan om Pildammsvägen.
Redan idag åker man slalom mellan bilar på Justinsgatan och Velandergatan, vidare ut
på Södertorpsvägen. Trafiksituationen kommer bli ohållbar.
Genom att ta bort grönområdet mellan Majgatan och Pildammsvägen kommer ni att
skapa mycket goda förutsättningar för översvämningar i framtiden. Detta har vi i
Kulladal varit förskonade ifrån, men kan bli en spännande ny upplevelse.
Knarklagningen som finns i Holma pga av rättsstatens kapitulation inför det
mångkulturella experimentet kommer sprida sig och risken för ökad kriminalitet är
överhängande. Vidare kommer jag att ha 3 st 3-våningshus precis bakom min tomt,
där de boende kommer titta rätt ner på min tomt och in i mitt vardagsrum. Håll er på
Holmasidan om Pildammsvägen så kanske Malmö lyckas behålla några av de få
skattebetalare de faktiskt har.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Dagvattenutredningar kommer att genomföras i samband med framtagande av kommande
detaljplaner inom området. Se vidare samlade kommentarer, rubriken ”Hantering av
översvämningar”.
För bemötande kring förtätning, men även farhågor kring spridning av kriminalitet, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” och ”Planering för social hållbarhet”.
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4.2.9 Boende på Gotthardsgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Vad är detta för trams? Varför skulle vi på Kulladal vilja integreras med Holma och
Kroksbäck. Nä stoppa dessa planerna. Vi på Kulladal vill fortsätta vara Kulladalare
och inget annat!!!!!!! Stoppa genast denna planering!!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
4.2.10 Boende på Ekåsgatan framför i skrivelse 2015-11-22:
Jag upplever det som starkt negativt om man avser att öppna upp för biltrafik genom
Kulladal i riktning mot Holma. Jag tror att det kommer att skapa ökad trafik på
villagatorna i Kulladal och det är inget som de boende där önskar. Jag ser också att
man avser att bebygga det gröna stråket längs Pildammsvägen, om man gör det så är
det jätteviktigt att storleken på de husen är så låg att man inte uppfattar det som att
man får stora byggnader precis utanför villaområdet på Kulladal. Priset för
förtätningen kan annars lätt bli att man annars förstör västra Kulladal.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Avseende bemötande till synpunkter på utformning av ny bebyggelse, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning” och ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
4.2.11 Boende på Velandergatan framför i skrivelse 2015-11-22:
Nej tack till ökad trafik. Bygg på asfalt, inte gräs. Vi har både inre och yttre ringvägen
med massor av asfalt. Se Tornby i Danmark, Öresundstunneln. Det går att bygga på
asfalt med minskat buller som bonus. Bygg högre för att minska kostnad, garage på
första våningsplan, etc.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende framtidens trafikflöden och bullersituation, se
samlade kommentarer, rubrikerna ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen” och
”Gatukopplingar”.
För kommentarer kring vilka ytor som tas i anspråk för ny bebyggelse, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning” och ”Ianspråktagande av mindre grönytor”.
4.2.12 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-11-22:
Planen ser bra ut men jag är orolig för att biltrafiken kommer att öka på Kulladal. Det
går rykten här på Kulladal att Justinsgatan och Velandergatan ska öppnas upp för
bilinfart från Pildammsvägen. Är det så? Redan är PA Hanssonsväg starkt trafikerad
och används som genomfartsled, risken finns att fler väljer den vägen om
Pildammsvägen byggs om. Ökad biltrafik på PA Hanssonsväg medför också ökad risk
för Kulladalsskolans elever. Hastighetsbegränsningen utanför skolan är det redan
många som inte respekterar.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
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4.2.13 Boende på Majgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Det står överallt; "Planprogrammet för Holma och Kroksbäck" men det berör oss i
västra Kulladal på alla högsta grad! Att ha flervåningshus in på knutarna, omvandla
Welandergatan för mer biltrafik utan hänsyn till Kulladalskolan etc tycker vi inte om!
Precis strax efter infarten via Pildammsvägen har blivit klar är det dags att riva hela
rubbet. Broarna på cykelbanor mot Snödroppsgatan etc etc etc! Hur mycket har det
inte kostat? Det är några byggherrar som tjänar mest på detta! Inte vi som bor i
Malmö Kommun och betalar skatt som slösas bort. Det är gott om plats fortfarande
runt om Hyllie! Varför inte bygga där!??
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring strategier för bostadsutbyggnad inom
Malmö stad, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”. Malmö har ett antal större
utbyggnadsområden, varav Hyllie är ett. Förutom dessa större nybyggnadsområden krävs det dock
även att förtätning sker inom befintliga bebyggelseområden, där så bedöms lämpligt, för att behovet av
nya bostäder ska kunna tillgodoses.
Gällande Pildammsvägen ombyggnad till stadshuvudgata, bland annat resonemang kring ekonomisk
försvarbarhet, samt de nya gatukopplingarna in till Kulladal, se samlade kommentarer, rubrikerna
”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen” respektive ”Gatukopplingar”.
Planprogrammets konsekvensbeskrivning har kompletterats rörande förslagets konsekvenser för
Kulladal. Se vidare samlade kommentarer, rubriken ”Konskevensbeskrivning”.
4.2.14 Boende på Justinsgatan framför i skrivelse 2015-11-21:
Hej Malmö stad! Jag har både synpunkter och några frågor. Jag skulle vilja att man
tydligt visar på översikten vilken typ av trafik som skall tillåtas på vilka vägar. Kan ni
skicka en karta där det är utmärkt vilka av trafikslagen buss/bil/cykel/gående som
kommer tillåtas eller ha egna körfält på respektive gata?
På skisserna så ser det ut som att det är fler vägar avsedda för biltrafik inne i området,
men försämrad genomfart på lederna (Lorensborgsgatan, Pildammsvägen) är det
verkligen genomtänkt? Kommer det att kännas tryggt med mer biltrafik inne i
området? Har ni övervägt hur många barn som idag har gårdarna och stigarna inne på
dessa områden som sina lekplatser?
Det ser ut som att Hyacint- och Snödroppsgatan ska kopplas ihop med Justins- och
Velandergatan. Ska biltrafik tillåtas där? Som boende på Justinsgatan skulle det i så fall
vara en avsevärd försämring, särskilt med tanke på hur smal gatan är med mycket
bilar parkerade. Idag är gatan huvudsakligen en cykelled.
Vad är tidramen för ändringen? Tänker ni er att det här blir en trevlig stadsplanering
att ha 2030 när vi har självkörande bilar, ökad kollektivtrafik och andra förändringar
som ändrar trafikmönster, eller är idén att den trafik som fn. går på de stora lederna
skall dirigeras om? Hur är planerna för övrig förtätning av innerstaden som kommer
leda till ökad trafik på dessa leder? Hur ser planerna ut för bebyggelsen utan för yttre
ringvägen kring Pildammsvägen? Byggs det där så kommer trafiken därifrån och in i
stan öka ytterligare.
Hur är den långsiktiga planen för ett område som Kulladal? Det ser ut som att ni
tänker bebygga längs med hela Majgatan, det som tidigare var en cykel-led och lite
träd på andra sidan kommer då bli hus med direkt insyn i trädgården, det framstår
som en avsevärd försämring för de boende där.
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På det hela taget är jag mest fundersam på hur ni har tänkt att hantera trafiken från de
leder som idag är kopplade på inre ringvägen. Det blir inte "mysigt" för att man sätter
några träd och hoppas att folk ska köra långsamt, med nuvarande trafikmängd
kommer det att fortsätta vara en billed, om det kommer fler korsningar så är det
troliga att lederna kommer uppfattas som ännu mer trafikerade pga alla bilar som
kommer stå på kö där under pendlingstid. Jag ser inte så många alternativ för dessa
bilister, möjligen Trelleborgsvägen, och då blir problemet hur trafiken ska ta sig dit
och om den vägen kommer klara detta. Har ni bra beräkningar hur trafiken kommer
påverkas av ytterligare bebyggelse och kontor kring Hyllie?
På lång sikt (2030+) så är det här säkert jättebra, nu så känns det här mest
ogenomtänkt.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Föreslagen trafikstruktur redovisas på s. 40-43 i
planprogrammet. Gällande den övergripande trafikutveckling som eftersträvas i Malmö stad,
övergripande trafikflöden och gällande Lorensborgsgatans och Pildammsvägens ombyggnad till
stadshuvudgator, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”. För svar kring gatukopplingarna in till Kulladal och konsekvenserna av dessa, se
rubriken ”Gatukopplingar”.
Cykelbanan längs med Kulladals västra sida kommer att ersättas med gator för att skapa
tillgänglighet till den planerade nya bebyggelsen. Gatorna kommer att utformas på de oskyddade
trafikanternas villkor och i huvudsak endast trafikeras av motorfordon i begränsad omfattning.
Gällande föreslagen bebyggelse på östra sidan om Pildammsvägen, se även samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning” och ”Ianspråktagande av mindre grönytor”.
Enligt etappindelningen i planprogrammet för kommande detaljplaneläggning av området ligger
planläggning av området för ny bebyggelse mellan Kulladal och Pildammsvägen i en etapp 3.
Möjligheter finns dock att i ett tidigare skede anordna säkra korsningspunkter över Pildammsvägen
och gång- och cykelvägar mellan Holma och Kulladal över Pildammsvägen, i samband med
ombyggnad av densamma till stadshuvudgata. För fler kommentarer kring hur planprocessen ser ut
och vad som krävs för att byggnation ska kunna startas, se samlade kommentarer, rubriken ”Syfte
med planprogram och kommande planprocess”.
4.2.15 Boende på Velandergatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Jag är glad att man strävar efter att förnya de gamla miljonprogrammen. Jag hoppas
att ni tar med i era beräkningar att målet inte får vara att få in så många bostäder som
möjligt. Det bästa är att mixa höghus(miljonprogram) med radhus, villor och
bostadsrätter. Att effektivisera/förtäta bostadsområden kommer inte att förändra den
sociala strukturen i dessa områden. Det gäller att istället skapa en större spridning på
de olika sociala grupper som bor i området.
Jag förstår att anledningen till detta arbete är att minska de sociala problemen i dessa
områden men tror att man gör fel om man tror att enbart parker och nya fasader ska
lösa några problem. Blotta närheten till Kulladal kommer inte att förändra något,
uppblandningen måste ske närmare än så.
Mitt förslag är att inte bygga stora höghus utan hellre riva något av husen från
miljonprogrammen och bygga radhus eller mindre lägenhetshus med bostadsrätter.
Förmodligen ett mindre populärt förslag då det innebär färre bostäder men bättre om
man vill ta itu med de sociala problem som kan finnas i områden som Holma och
Kroksbäck. Kan vara en omöjlig ekvation, men ni önskade synpunkter och åsikter :-)
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Själv bor jag i Kulladal och trivs mycket bra där. Jag välkomnar era planer på att
arbeta med Holma och Kroksbäck men det jag kan känna mig bekymrad över är om
det finns planer på att öka biltrafiken i området. Det finns mycket barnfamiljer där
och för Malmös bästa ska man sträva efter bättre cykelförbindelser än fler bilvägar.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring att blanda olika typer av bostäder
inom området som ett sätt att komma till rätta med sociala problem, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning” samt ”Planering för social hållbarhet”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Planprogrammet innehåller flera nya cykelförbindelser, både genom området för planprogrammet och
längs med Pildammsvägen, Lorensborgsgatan och Ärtholmsvägen.
4.2.16 Boende på Södertorpsvägen framför i skrivelse 2015-11-24:
Jag protesterar mot planerna att bygga höghus som tar bort ljudvallen mot
Pildammsvägen samt öka genomfartstrafiken på Kulladal.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring den föreslagna bebyggelsen på östra
sidan om Pildammsvägen och kring borttagandet av befintlig bullervall, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning” respektive ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.17 Boende på Södertorpsvägen framför i skrivelse 2015-11-24:
Jag protesterar mot planerna att bygga höghus alt höghus och radhus intill villorna på
Kulladal. Detta kommer innebära ökad trafik, minskad säkerhet. Kulladal är ett av
Malmös äldre villaområde med många barnfamiljer. Området uppskattas just för sin
atmosfär och lugn. I dagens läge finns en säker cykelbana den bör kvarstå, så även
avståndet och ljudvallen till Pildammsvägen.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring den föreslagna bebyggelsen på östra
sidan om Pildammsvägen, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” samt
”Ianspråktagande av mindre grönytor”. Se även rubriken ”Syfte med planprogram och kommande
planprocess” för kommentarer kring fortsatt planläggning och studier av bebyggelsens utformning.
Angående befintlig bullervall, se rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Cykelbanan längs med Kulladals västra sida kommer att ersättas med mindre gator för att skapa
tillgänglighet till den planerade nya bebyggelsen. Gatorna kommer att utformas på de oskyddade
trafikanternas villkor och till största del endast trafikeras av motorfordon i begränsad omfattning.
Möjlighet att som gående och cyklist röra sig på ett trafiksäkert sätt mellan de olika områdena
kommer att bestå. Därtill planeras också nya gång- och cykelstråk längs Pildammsvägens båda
sidor.
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4.2.18 Boende på Justinsgatan framför i skrivelse 2015-11-24:
Kulladal är en av få villaområdena i Malmö som har bra rykte och där gemena man
har råd att investera i. Nu vill ni att området skall knytas ihop med områden som ej
har särskilt bra rykten och där mycket stök sker. Fin tanke att alla människor skall
kunna umgås på ett naturligt sätt på gemensamma mötesplatser men tror knappast att
fler vägar mellan områdena bidrar till detta. Känns mer som ett påtvingat samspel.
Dessutom finns det flertalet mötesplatser runt hela Malmö dit man kan söka sig vb.
Emporia ligger endast några minuter därifrån. För att inte tala om den ökande
trafiken där barn leker. Trafiken skall väl helst vara så långt ifrån bostäder som
möjligt, ex som Pildammsvägen med bullerskydd. Skall ni absolut ändå genomföra
detta projekt så är det väl bättre att radhus etableras då detta redan finns i området.
Ganska naturligt att man antingen vill bo i ett villaområde, radhusområde eller
lägenhetsområde, förstår ej varför skall blandas.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar och förslaget att bygga nya bostäder på östra sidan om Pildammsvägen,
se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”,
”Förtätning” respektive ”Planering för social hållbarhet”.
Avseende befintlig bullervall, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan
och Pildammsvägen”.
4.2.19 Boende på Justinsgatan framför i skrivelse 2015-11-24:
Är emot projektet. Man flyttar till ett villaområde, så som Kulladal, för att man söker
en trygg miljö och så lite trafik och ljudnivå som möjligt. Nu enligt eran plan kommer
trafiken öka markant på bl a Justinsgatan och höghus skall byggas precis intill. Eran
plan innebär att fler folk skall samlas på diverse mötesplatser, vilket ofta bidrar till
stök kvällstid. Även inbrott lär stiga. Finns redan flertalet mötesplatser i staden att vid
behov söka. Att man vill bygga om på Holma och Kroksbäck är jättebra då området
är i renoveringsbehov, men själva Kulladal bör ej beröras. Här finns en jättefin
sammanhållning och området växer i popularitet, efter detta lär flertalet personer
avskräckas från att köpa villa i området. Det är väl bra att det finns olika typer av
områden i Malmö, för olika typer av budget, så olika typer av personer kan välja hur
de vill leva, måste väl inte göra Malmö till en stad för en och samma människa// Arg
malmöbo
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar, se samlade kommentarer, rubrikerna ” Syfte med planprogram och
kommande planprocess”, ”Förtätning” respektive ”Planering för social hållbarhet”. Under rubriken
”Förtätning” finns även fler kommentarer kring den förerslagna bebyggelsen öster om
Pildammsvägen.
Vad gäller förslagets påverkan på bullersituationen längs Pildammsvägen och trafiksituationen inom
Kulladal, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen” respektive ”Gatukopplingar”.
4.2.20 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-11-24:
Vill inte ha mer biltrafik i Kulladal, som ju är ett lugnt villaområde. Vill inte att
Hyacintgatan förlängs till Irisgatan/Justinsgatan, och inte heller att Snödroppsgatan
förlängs till Velandergatan. Vill inte heller att det byggs höghus mellan
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Pildammsvägen och Majgatan. Passar inte in i bebyggelsen, och det är knappast
lämpligt att ha hus så nära en stor in/utfartsled.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
För kommentarer kring den föreslagna bebyggelsen på östra sidan om Pildammsvägen, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” samt ”Ianspråktagande av mindre grönytor”. Se även
rubriken ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” för kommentarer kring fortsatt
planläggning och studier av bebyggelsens utformning.
4.2.21 Boende på Ekåsgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Hejsan! Ni kan väl inte mena allvar med era planer! Öppna upp Velandergatan
kommer att sluta i katastrof och i olyckor, den är redan hårt trafikerad som den är för
att ligga i ett villa område + att det är ofantligt många barn som går där till och från
skolan, jag hoppas att ni tänker till en gång extra om denna planering! Även på Per
Albin Hanssons väg är det mycket hård trafik redan, och det är väldigt få som håller
40 km där utan dom kommer mycket fortare än så! Så jag ber er inte bara för min
egen skull utan även för mina barn skull att tänka om en gång extra!
Ni kan verkligen inte öppna upp Velandergatan så som ni tänkt er, ni måste tänka på
alla barnen som går på Kulladalsskolan! Snälla ta ert förnuft till fånga och öppna inte
upp Velandergatan.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.22 Boende på Justinsgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Jag vill börja med att säga att jag är fullt medveten om att det krävs fler bostäder i
Malmö och att jag vet att politiker delvis valt att infria detta genom att förtäta staden.
Däremot förstår jag inte hur man tänker när man samtidigt som man förtätar
dessutom stryper in- och utfarterna till Malmö. Som boende på Justinsgatan, Kulladal
tänker jag nu främst på Pildammsvägen som föreslås göras smalare. Pildammsvägen
är redan idag hårt trafikerad och lider av köbildning vid rusningstid. Enligt mig blir
trafiksituationen ohållbar på Pildammsvägen med en väg med endast en fil i varje
riktning. Det kommer högst troligt bli värre köbildning som resulterar i större utsläpp
och en stressigare miljö. Somliga säger att om det blir svårare att köra bil, så kommer
man automatiskt att välja att åka kollektivt istället. Det tror jag inte ett dugg på. Det är
idag alldeles för krångligt, tar alldeles för lång tid och är för dyrt att åka kollektivt för
att detta resonemang skulle hålla.
Jag förstår det som att det är tänkt att öppna upp för biltrafik från Holma direkt in på
Justinsgatan, vilket skulle bli en klar försämring för oss boende både på Justinsgatan
men också på övriga Kulladal eftersom det skulle leda till ökad trafik. Kulladal är idag
ett mycket lugnt område, vilket är en av de absolut största anledningarna till att många
villägare valt att bosätta sig just här. Om man väljer att göra Kulladal till en
genomfartsled skulle detta gamla villaområde förlora sitt lugn och sin charm, vi
boende skulle utsättas för mer luftföroreningar, mer buller, vi kommer inte kunna låta
våra barn leka ute på de idag lugna villagatorna och kanske inte ens våga låta dem gå
själva till kompisar på området eller till skolan. Jag (och jag vet att många med mig)
skulle känna mig lurad av Malmö stad om era nuvarande planer genomförs. Jag har
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gjort min livs största investering och köpte ett hus på en lugn villagata och inte på en
genomfartsled.
Dessutom vill jag höja min röst för de boende på Majgatan som riskerar att få höghus
som grannar istället för grönska och en cykel-/gångbana. Detta kan väl ändå inte vara
rimligt?!?! En av anledningarna till att köpa ett fristående hus med egen trädgård är att
få lite avskildhet och det får man definitivt inte med en massa lägenheter vars boende
tittar rakt ner på en när man avnjuter sitt kaffe på uteplatsen/ ligger och solar/ badar i
poolen/ rensar ogräs eller vad man nu har för sig i sin trädgård. Jag hoppas verkligen
att Ni, Malmö stad tänker igenom era planer ett par gånger till och att Ni försöker
sätta er in i situationen för oss boende som påverkas av era nuvarande planer. Det
krävs inte mycket för att förstå att planerna innebär en orimlig försämring för oss på
Kulladal.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Pildammsvägen och dess
framtida kapacitet, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Vad gäller föreslagen ny bebyggelse mellan Pildammsvägen och Kulladal, se samlade kommentarer,
bland annat rubrikerna ”Förtätning” samt ”Ianspråktagande av mindre grönytor”.
Cykelbanan längs med Kulladals västra sida kommer att ersättas med gator för att skapa
tillgänglighet till den planerade nya bebyggelsen. Gatorna kommer att utformas på de oskyddade
trafikanternas villkor och till största del endast trafikeras av motorfordon i begränsad omfattning.
4.2.23 Boende på Velandergatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Det blir mer trafik blir massa problem. till barn o vuxna.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.24 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Som granne och villaägare i Kulladal tycker jag verkligen dessa planerna är fullständigt
förnedrande mot alla som bor här i kvarteren. Vi som alla har köpt villor här för att
kunna bo i ett fridfullt område utan höghus och mycket trafik, får ju verkligen ett
sämre boende i min mening. Varför trycka in fler boende på en yta som redan nu är
fullbelagt? Vad är meningen med att bygga högre i ett villakvarter när hela Hyllie
byggs på bar mark? Vill Malmö stad verkligen trycka in oss i en hörna och skapa mer
trafik där våra barn går till skolan och dagis utan att behöva vara rädda pga. den ökade
trafiken? Det finns ytterligare ytan att förverkliga söder om där det nya Hyllie byggs
och att fullständigt köra över villaägarna i Kulladal är verkligen en förnedring av ett
gammalt fint kvarter.
Tack
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller strategier för förtätning inom Malmö och lokalt
inom planprogramsområdet, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”. För syfte med
planprogrammet, se även rubriken ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
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Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.25 Boende på Ekåsgatan framför i skrivelse 2015-11-25:
Jag vill absolut inte att Kulladal ska sammankopplas med Holma och Kroksbäck. Vill
inte ha en mer trafikerad gata på Velandergatan!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.26 Boende på Majgatan framför i skrivelse 2015-11-25:
Planprogrammet fokuserar enbart på Holma Kroksbäck, men innefattar även
påverkan på Kulladal, vilken inte diskuteras i programmet. Följande punkter måste
beaktas i utvärderingen och revideringen av planprogrammet:
Grönstråk och rekreation i närområdet: Sammanhängande grönstråk (grön infrastruktur)
utgör spridningskorridorer för fauna och flora och är viktiga för att bibehålla den
biologiska mångfalden. Grön infrastruktur ska upprätthållas för att bygga hållbart1,2.
Likaså är närheten till grön- och rekreationsområden viktiga för människors hälsa.
Det är viktigt att ta hänsyn till befintlig grön infrastruktur och rekreation i närområdet
vid hållbar förtätning av stadsmiljöer1, 2, speciellt eftersom man ska planera med
hänsyn till de nationella miljömålen.
• Längs cykelbanan på Kulladal finns idag ett sammanhängande grönstråk
bestående av träd- och buskbevuxna gräsytor (med inslag av örter), som
fortsätter längs Pildammsvägen (och därmed ansluter till det viktiga
Pildammsstråket) genom hela staden via Pildammsparken, Slottsparken och
Kungsparken ut till havet. I Grönplan för Malmö stad3 står det felaktigt att
östra sidan av Pildammsvägen endast består av gräsytor. Det finns idag
väldigt få sammanhängande grönstråk i staden. Det är först de två sista åren
som småfåglar, fladdermöss och fjärilar kommit tillbaka till området efter
citytunneln och Pildammsvägens ombyggnad. Om man i framtiden bygger i
området lär de inte komma tillbaka eftersom den gröna korridoren som
fungerar som spridning blir fragmenterad.
• Det nämns i planprogrammet att ”viktiga grönstråk in i parken ska bibehållas
så att ett kontinuerligt införande av naturliga växtarter och fågel-och djurliv
säkerställs”. Det är minst lika viktigt att befintliga gröna korridorer (längs
Pildammsvägen) bevaras och inte fragmenteras.
• Cykelbanan som finns längs Kulladal används idag flitigt som
rekreationsområde. Många människor promenerar, är ute med hunden,
joggar och cyklar här i en bilfri miljö som är kantad av träd och buskar.
Detta kan inte ersättas av bostadshus med gator. Idag finns en kontinuitet av
bilfria cykelbanor som löper i stort sett runt hela Kulladal.
Trafik: I planprogrammet nämns inte hur trafikintensiteten i Kulladal blir påverkad av
planprogrammet.
• Anslutande gator ska kopplas på Pildammsvägen. Gatorna i Kulladal är
väldigt trånga och det står mycket bilar parkerade. Bilarna som rör sig i
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området idag är boende eller besökande till boende i området. Det finns inte
plats till mer trafik än vad det är idag. Man får redan idag ”köra slalom”
mellan parkerade bilar.
• Justinsgatan (som pekas ut som en anslutande gata) är väldigt trång med bilar
parkerade.
• Velandergatan (som även den pekas ut) slutar vid Kulladalsskolan. Idag är det
mycket trafik och trångt här i samband med att barn lämnas och hämtas i
skolan. Det är inte heller bra att mer trafik har möjlighet att köra denna väg.
• Hur ska man hantera trafiken i framtiden? Pildammsvägen är idag en smidig
infartsled in till centrum, även om det redan kan vara svårt att komma ut på
Pildammsvägen via rondellen Ärtholmsvägen/Pildammsvägen. Detta är
som mest tydligt vis rusningstrafik samt vid olika stora evenemang på
Arenan, Stadion eller inne i staden. Troligen kommer det att bli ytterligare
köbildning in i staden om Pildammsvägen smalnas av och blir stadsgata.
• Om man smalnar av Pildammsvägen finns det stor risk att trafikintensiteten
ökar på Per- Albin Hanssons väg som går förbi dagis, minigolfbana,
idrottsplats och Kulladalsskolan.
Stadsbildsförändring: Kulladal är småskaligt. Om man bygger högre hus i anslutning till
villabebyggelsen i Kulladal kommer stadsbilden i området att förstöras. Kulladal
känns som en by i staden. Det vore synd att förstöra detta, eftersom det är en av
anledningarna till att Kulladal är så mysigt.
I scenario 2 föreslås våningshus 3-6 våningar i södra delen angränsande till Kulladal.
Detta skulle förstöra karaktären i denna del av villaområdet. Skuggning från
våningshus skulle ha stor negativ påverkan på angränsande villatomter. Befintliga träd
på villatomter och grönområde skulle ta stor skada/dö av att planerad bebyggelse
gränsar direkt till villatomterna, i många fall är träden väldigt gamla. Dessutom
kommer alla trädgårdar på Kulladal längs den planerade bebyggelsen få full insyn i
trädgården, vilket vi inte har idag. I Kulladal är känslan av trygghet stor jämfört med
andra stadsdelar. Om man öppnar upp mot Holma och Kroksbäck kommer
trygghetskänslan i Kulladal att minska. Villapriserna på Kulldal kan komma att
påverkas negativt. En anledning till att man väljer Kulladal att bo i är att det är som
en mindre by och att tryggheten är relativt stor.
Hårdgjorda ytor: I samband med det stora regnet som kom i augusti 2014 var villorna i
Kulladal i stort sett opåverkade. Detta kan säkerligen till stor del förklaras av att
området kantas av grönområden med bra infiltration. Om man hårdgör dessa ytor
måste man undersöka att man inte får någon påverkan på Kulladal.
Ekosystemtjänster: Ekosystemtjänstanalysen som är gjord i planprogrammet är enbart
baserad på Holma och Kroksbäck. Om man gör samma analys för östra sidan om
Pildammsvägen (Kulladal) får man, enligt samma kriterier som i planprogrammet, istället
-12 poäng i sammanvägd bedömning (tabell nedan). Detta måste utredas och beaktas
vid revidering av planprogrammet.
Reglerade tjänster
Pollinering
Klimatanpassning
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-1(+1)
0 (+1)

Trafikbuller
MKN Vatten
MKN Luft

-1(0)
-1(0)
0 (0)

Försörjande tjänster
Matproduktion
Färskvatten
Energi

0(-1)
-1(-1)
0(+1)

Kulturella tjänster
Hälsa
Sinnliga upplevelser
Sociala interaktioner
Naturpedagogik
Symbolik och andlighet

-1(+1)
-1(+1)
-1(+1)
0(+1)
0(0)

Stödjande tjänster
Biologisk mångfald
Ekologiskt samspel
Habitat/värdefulla naturtyper
Livskraftigt ekosystem i marken
Sammanvägd bedömning

-1(0)
-1(0)
-1(+1)
-1(-1)
- 12

Övriga kommentarer: I planprogrammet står det att miljökonsekvensbeskrivning inte
bedöms behöva upprättas för detaljplaner inom området. Kommuner, regionala
organ och nationella myndigheter är skyldiga att göra miljöbedömningar och/eller
miljökonsekvensbeskrivningar i samband med detaljplanering av områden4, vilket inte
alltid efterlevs5.
Scenario 1 och scenario 2 är inte jämförbara. Anslutningen mot villabebyggelsen enligt
scenario 1 säger mot hela planprogrammet. Det känns som att man ska tvingas välja
scenario 2 eftersom scenario 1 är så mycket värre. Ett rimligt nollalternativ vore att
inte bygga alls på den 7-12 m smala remsan öster om Pildammsvägen (Kulladal).
Generellt i programmet står att man ska ha kommersiell verksamhet längs
Pildammsvägen. Hur realistiskt är det? Det blir en enorm konkurrens från Emporia
och Mobilia samt dagligvaruhandel på Coop Forum Stadion.
Innehållet i yttrandet stöds av ytterligare 20 personer boende på Majgatan,
samt av 5 personer boende på Allansgatan.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För resonemang kring bevarande respektive ianspråktagande
av grönytor för bebyggelse, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” respektive
”Ianspråktagande av mindre grönytor”. Här återfinns också en beskrivning kring möjlighet till
kompensationsåtgärder i de fall grönytor tas i anspråk.
Nuvarande cykelbanan längs med Kulladals västra sida kommer att ersättas med gator för att
skapa tillgänglighet till den planerade nya bebyggelsen. Gatorna kommer att utformas på de
oskyddade trafikanternas villkor och endast trafikeras av motorfordon i begränsad omfattning.
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Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, ”Gatukopplingar”. Avseende föreslagen ombyggnad av
Pildammsvägen och dess framtida kapacitet, se rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
Angående omfattning och utformning av föreslagen ny bebyggelse öster om Pildammsvägen, i
anslutning till Kulladals villabebyggelse, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”. När det gäller insynsskydd kan detta
exempelvis åstadkommas genom att motsvarande växtlighet planteras inom egen fastighet.
För kommentarer kring ökad hårdgöring av ytor och möjligheter att hantera översvämningar, se
samlade kommentarer, rubriken ”Hantering av översvämningar”.
Avseende ekosystemtjänster. Ett bostadsområde som utgörs av enskilda villatomter har inledningsvis
mycket goda förutsättningar för att få höga poäng i en ekosystemtjänstanalys. Vid en förtätning i ett
sådant villaområde, där det närliggande allmänna grönområdet tas i anspråk för ny
bostadsbebyggelse, ses detta naturligtvis som en försämring (-12 p). Vid en förtätning kvarstår det
samtidigt för de enskilda villatomterna en fortsatt möjlighet att utveckla flertalet av
ekosystemtjänsterna, jämfört med en tätare urban bebyggelsestruktur. Den uträkning som gjorts i
yttrandet, bedöms inte ta hänsyn till detta sistnämnda. Ekosystemtjänst bör ses i ett mer långsiktiga
perspektiv.
I planprogrammet har bedömningen varit att förslaget inte ses innebära någon betydande
miljöpåverkan med krav på miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11§ miljöbalken.
För planprogrammets samlade konsekvenser, hänvisas till kapitlet konsekvenser. Efter samrådet
har Ekosystemtjänstanalysen kompletterats med konsekvenser som även berör närområdet som
exempelvis Kulladal.
Gällande möjligheter för framtida handel och verksamhet längs Pildammsvägen, se samlade
kommentarer, rubriken ”Verksamhetsetableringar”.
4.2.27 Boende på Velandergatan respektive Majgatan framför i skrivelse 201511-20:
Våra synpunkter enligt nedan avser den del av Planprogrammet som berör Holma:
Planprogrammet är helt koncentrerat på Holma men dess kraftiga påverkan på den
befintliga bostadsmiljön i Kulladal och följderna av detta behandlas knappast alls i
Planprogrammet. Här måste till ytterligare förtydliganden och fördjupningar innan vi
kan ta ställning. På sidan 3 i Planprogrammet står att innevånarna i Holma har deltagit
i flera dialoger och enkäter genom åren och att delar av detta planprogram, under
arbetets gång, har diskuterats i mindre grupper med boende och fastighetsägare men
vi berörda fastighetsägare/sakägare på Kulladal har över huvud taget inte varit
inbjudna att delta i dessa diskussioner.
Bebyggelse/stadsbild: På sidan 7 i Planprogrammet står "Gränsen mellan nytt och
befintligt kommer kräva särskild omsorg så att den upplevs som koppling och inte
som en ny barriär i området. Därför förordas det en etappindelning i östvästlig
riktning till de omkringliggande villaområdena. De nya tilläggen ska med sin
utformning och lokalisering bidra till att även sammanlänkningen inom området blir
så sömlös som möjligt" På sidan 37 i Planprogrammet redovisas, norr om
Velandergatan, till viss del den sömlösa kopplingen med radhus mot villabebyggelsen
på Kulladalssidan men på delen söder om Velandergatan övergår omsorgen och
sömlösheten i kopplingen mellan ny och gammal bebyggelse till en brutal barriär med
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3-5 våningshus. Vi motsätter oss kraftigt denna horribla bebyggelseutformning! Det
blir ju en ny barriär i området! Låt istället radhusbebyggelsen fortsätta även söder om
Velandergatan så att det blir en sömlös koppling i rätt skala mellan ny och befintlig
bebyggelse.
Trafik: Det är mycket svårt att läsa ut av Planprogrammet hur eller i vilken omfattning
den nya bebyggelsen öster om Pildammsvägen skall trafikförsörjas. Planprogrammet
visar matningar från Pildammsvägen och via Velandergatan och Justinsgatan på
Kulladalssidan. Detta är smala trånga villagator for boende och besökare som
knappast tål högre trafikbelastning. Justinsgatan är särskilt smal och Velandergatan är
ett högt frekventerat cykelstråk och med många barn i rörelse från och till
Kulladalsskolan. Även Majgatan som länkar till Velandergatan och Justinsgatan
kommer att drabbas av kraftigt ökad trafik. Om trafikmatningen skall ske från
Kulladalssidan medför detta betydande olägenheter för alla berörda boende (buller,
avgaser, störningar m.m.).Vi motsätter oss således biltrafikmatning från
Kulladalssidan till den nya bebyggelsen och förutsätter att denna helt anordnas från
Pildammsvägen. Cykel och gångtrafikmatningen är däremot helt ok.
Övriga synpunkter och kommentarer: Ovanstående synpunkter berör Pildammsvägen i
Scenario 2 (nytt läge). Pildammsvägen i Scenario 1(befintligt läge) med ny
högbebyggelse mot Kulladal är på total kollisionskurs mot hela Planprogrammets
intentioner och helt absurd och vi kräver att detta alternativ skrotas. Ett Scenario 3
som blir mycket mer ekonomiskt samt tilltalande för den fina grönzonen öster om
Pildammsvägen är att låta Pildammsvägen ligga kvar i befintligt läge och endast bygga
ut väster om Pildammsvägen. Pildammsvägen byggdes för övrigt ut till fyrfilig väg för
några år sedan med tillhörande omfattande bulleravskärmning för att kunna möta den
stora trafikmängden som rullar där idag. Vad kommer det att kosta att nu ändra läge
på vägen och vem skall betala detta? Dessutom blir de stora nedlagda kostnaderna för
den ovan nämnda utbyggnaden av Pildammsvägen efter endast några år en ren
förgävesinvestering. Om planerna är att bygga om Pildammsvägen till stadshuvudgata
mellan Holma och Kulladal hur ser då planerna ut för Pildammsvägen in mot city på
delen mellan Ärtholmsvägen och Stadiongatan respektive mellan Stadiongatan och
John Ericssons väg. Blir det även ombyggnad till stadshuvudgata här inom rimlig
närtid? Om så inte sker faller ju ideén med stadshuvudgata mellan Holma och
Kulladal platt till marken.
Planprogrammet har inte heller beaktat Citytunnelns komplicerade system för att
bibehålla grundvattennivåer samt det slutna systemet for återinfiltrering av uppumpat
grundvatten. Systemet för återinfiltrering av grundvatten är viktigt av många skäl, inte
minst för att säkra och bevara växtligheten i närområdet. Det markbaserade
återinfiltreringssystemet är beläget under större delen av det markområde som nu
avses att tas i anspråk.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Med anledning av de många synpunkter som kommit in till
stadsbyggnadskontoret under samrådet om avsaknad av konsekvensbeskrivningar för områden som
ligger intill Holma respektive Kroksbäck, har konsekvensbeskrivningen kompletterats för att
omfatta även Kulladal och området väster om Lorensborgsgatan. Se även samlade kommentarer,
rubriken ”Konsekvensbeskrivningen”.
För kommentarer kring den föreslagna bebyggelsen på östra sidan om Pildammsvägen, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” samt ”Ianspråktagande av mindre grönytor”. Se även
rubriken ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” för kommentarer kring fortsatt
planläggning och studier av bebyggelsens utformning.
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Föreslagen gatustruktur för området öster om Pildammsvägen redovisas på sidorna 40-43 i
Planprogrammet. Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på
trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”. Under
samma rubrik återfinns även kommentarer kring trafik till de nya bostäder som föreslås öster om
Pildammsvägen.
Angående ombyggnaden av Pildammsvägen till stadshuvudgata och konsekvenserna av detta, se
samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Hela
Pildammsvägen, hela vägen in till centrum, ska på sikt enligt Översiktsplanen omvandlas till
stadshuvudgata.
En rapport har inför samrådet tagits fram avseende förutsättningar för bebyggelse (exempelvis kring
möjligt antal våningar) ovanpå det område där Citytunneln löper (ÅF Infrastructure AB).
Påverkan på grundvatten med mera i samband med byggnation längs Pildammsvägen kommer dock
utredas närmare i kommande planeringsskeden.
4.2.28 Boende på Justinsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Jag och min familj, som bor på Justinsgatan på Kulladal, blev väldigt obehagligt
överraskade av nyheten att ni vill öppna upp Justinsgatan och Velandergstan för
genomfartstrafik till Holma/ Kroksbäck. Det kommer att med säkerhet innebära en
försämring av gatumiljö och säkerhet för oss boende och våra barn, både i den nära
geografin och på barnens skolväg. Vi har redan idag problem med bilar som kör fort
på gatan. Fartgupp har såvitt jag vet avslagits begäran för. Jag är uppriktigt orolig för
att detta kommer innebära en större risk för olyckor och jag tror också att det skulle
innebära att Justinsgatan blir ett genomfartstråk som ökar risk för skadegörelse och
otrygghet. Jag vill på detta sätt protestera mot era planer å mina och min familjs
vägnar.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.29 Boende på Pilåsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Ang. Pildammsvägen som stadshuvudgata: Har det gjort någon miljöutredning på hur
trafiksituationen är idag på sträckan mellan Ärtholmsvägen och fram till rondellen till
Inre Ringvägen? Malmö stad har valt att kraftigt exploatera Västra Hamnen och
pendlarna in och ut från det området tar i många fall Pildammsvägen som route
genom stan eftrsom den har få rödljus.
Hur ska pendlartrafiken minska av att det blir en stadshuvudgata?
Verkligheten för oss som bor här är att Pildammsvägen en kraftigt trafikerad
matarled, och det behovet knappast lär försvinna bara för att gatan får träd och
cykelväg. Här finns Mobilia och Malmö stadion i närhet som kräver infartsleder.
Sänkt hastighet och övergångsställen bidrar till att hindra flödet, vilket kan skapa
trafikstockning och därmed ökad miljöbelastning.
Det finns också en fara att trafikanter istället väljer Per Albin Hanssons Väg genom
Kulladal, vilket innebär att denna redan mycket trafikerade väg mitt i tätbefolkat
område blir ytterligare belastad. Här finns också förskolor, skola och sporthall med
många barn i rörelse att ta särskild hänsyn till. Vilka åtgärder kommer ni att ta för att
förhindra att boende på Kulladal och Holma får sämre luftkvalitet och trafiksäkerhet?
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Pildammsvägen och dess
framtida kapacitet, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”. För att säkerställa trygga
och trafiksäkra skolvägar till Kulladalsskolan kommer trafiksituationen att bevakas särskilt.
4.2.30 Boende på Fosiedalsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
På det stora hela ser det spännande ut. Jag tycker dock det är svårt att utröna huruvida
"stråken" som binder samman Kulladal och Holma planeras att vara bil- eller
cykelvägar. Det vore synd om detta leder till ökad genomfartstrafik genom Kulladal
och Holma. Cykelvägar är att föredra, det ligger dessutom i linje med en offensiv
miljöprofil och kan stärka Malmös varumärke internationellt.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Föreslagen gatustruktur för området öster om Pildammsvägen
redovisas på sidorna 40-43 i Planprogrammet. Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal
och dess påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken
”Gatukopplingar”. Under samma rubrik återfinns även kommentarer kring trafik till de nya
bostäder som föreslås öster om Pildammsvägen.
4.2.31 Boende på Fosiedalsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Programmet ser väldigt positivt ut, det behövs verkligen mer kommunikation mellan
Holma och Kulladal. Och gärna mycket cykelväg och minimalt med bilvägar.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Tack för positiv respons!
4.2.32 Boende på Ekåsgatan framför i skrivelse 2015-11-24:
Efter att noga läst era planer inför framtiden uppskattar jag verkligen inte att ni vill
öppna upp Velandergatan mellan Holma och Kulladal. Det är idag en liten trygg gata
där barn och vuxna kan röra dig tryggt utan en massa trafik. Barnen går till och från
skola och rör sig även där efter skoltid för lek. Ska ni ta bort detta? Och vi som bor i
området, vill inte ha mer trafik än det som förekommer idag. Av den anledningen har
vi bosatt oss här! Jag ber er att tänka om och lyssnar på dem dom bor i området, för
på detta vis som ni föreslår kommer det leda till en stark trafikerad gata mitt i ett villa
område!! Vilket inte är acceptabelt.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.33 Boende på Ekåsgatan (samma avsändare som 3.3.33) framför i skrivelse
2015-11-30:
Ni planerar att bygga ihop Kulladal-Holma-Kroksbäck-Djupadal. Att öppna
Velandergatan mot Holma, har ni funderat på hur detta drabbar dem som bor i
området, att det är en minimalisk minoritet i bästa fall som anser att detta vore
positivt! Vill vi bo vid en gata som kommer att bli starkt trafikerad? Vill ni att folk ska
behöva flytta? Alla barnfamiljer som bor i området och är ute kring och vid
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Velandergatan, det kommer att bli en ständig oro över den starka trafiken. För att inte
prata om all köbildning! Det är en omöjlighet att bygga bort bekymren på
Kroksbäck/Holma. Dessa bekymmer med våld och kriminalitet måste lösas innan
man öppnar upp för ett större område. Ni flyttar problemen, och bekymren kvarstår!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Vad gäller bemötande kring att hantera problem med våld och kriminalitet innan Holma och
Kroksbäck öppnas upp mot omgivande villaområden, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering
för social hållbarhet”.
4.2.34 Boende på Ekåsgatan (samma avsändare som 3.3.33) framför i skrivelse
2015-11-30:
Förslag Vi på Djupadal kräver en omfattande utredning samt en rapport av ansvarig
inom Malmö stad angående denna kraftiga förändring av stadsdelen Djupadal. I
nuläget protesterar vi på det bestämdaste mot dessa ombyggnadsplaner. Vi som bor
på Djupadal/Hyllie anser att vi är helt överkörda eftersom ingen förhandsinformation
förekommit. Informationen fick vi genom lokalpressen och det är inte rätt kanal. Det
talas mycket om dialog och samråd men det verkar mest vara tomma ord. Vi anser att
vi borde vara involverade i framtagningen av programmet. Dessutom har nämndens
ordförande, […], i lokalpressen uttalat ”Att villaägare är oroliga är inget jag tar hänsyn
till. Vi låter oss inte styras av rädsla”. Det är häpnadsväckande att en ordförande kan
uttala sig så. Bakgrundsinfo Malmö stad vill lyfta Kroksbäck genom att bygga ihop
området med grannen Djupadal samt i vissa beröringspunkter, Kulladal. Till detta
ställer vi oss, som bor på Djupadal, oerhört kritiska. Detta eftersom vårt område är
ganska lugnt idag. Inga problem blir mindre för att man delar ut dem på större
område. Beslutsfattarna måste först ta tag i och lösa problemen som finns på
Kroksbäck. Först därefter kan man fundera på att bygga ihop området med Djupadal.
Man kan inte bygga bort problem genom att flytta ihop dem med grannområde. Man
kan inte heller göra dem mindre för att området blir större. Garagebränder,
handgranater och inte minst narkotikabruk som idag äger rum på Kroksbäck måste
stagneras först. Det finns idag stora problem med knarklangning vid
Lorensborgsgatan/Rudbecksgatan/Bellevuegården. Hur har man tänkt lösa detta
innan man riskerar att spridningen blir ännu större?
När husen byggdes väster om Kroksbäck valde vi och många andra att bo just väster
om Kroksbäck. Detta var av olika anledningar som vi själv valt. Hade vi velat bo på
Kroksbäck hade vi skaffat ett boende där. Nu vill styrande förändra villkoren för alla
oss som INTE valt Kroksbäck. Var ligger rättvisan i detta? Ska vi flytta från
Djupadal? Det finns faktiskt flera som på grund av detta har planer på att flytta. Ska
folk flytta för att politiker ändrar förutsättningar efter behag? Är detta ett rättvist tänk
att skyffla undan människor till förmån för andra? Man skall bygga nya hus på båda
sidor om Lorensborgsgatan. Vem skall bo i dessa hus?
Kommer man vara ärlig mot dessa nya hyresgäster och berätta om allt våld som
händer på Kroksbäck? Betänker man de redan befintliga husens läge mot de nya med
både höjd och bredd?
Att öppna upp Velandergatan för att slå samman Djupadal, Krocksbäck, Holma med
Kulladal är inte heller väl genomtänkt eftersom denna gata ligger i ett idag lugnt
villakvarter. Ett villakvarter som består av väldigt många barnfamiljer.
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Många barn är ute och leker vid Velandergatan, de går till och från skolan, och även
till och från vänner samt har aktiviteter efter skoltid.
Risken för olyckor ökar.
Öppningen bidrar till en tätare trafik i området och medför också mer trafikbuller och
framför allt mer avgaser!
Avgaser och trafikbuller önskar vi alla att man försöker begränsa inne i stan och ej
möjliggöra i nya område.
Emporia, Hylliestation och Svågertorp drar redan idag mycket trafikanter till sig, och
därför ser vi öppningen av Velandergatan som ytterligare en faktor av stark trafik med
miljöpåverkning Även trafikmiljön kommer kraftigt att försämras med ökad trängsel
och ökade utsläpp. Här hjälper det inte med smala gator och extra gupp. Trafiken kör
långsammare med längre väntetider. Detta i sig genererar både köer och större utsläpp
av avgaser.
Sammanfattning: Som framgår av ovanstående kommentarer så ställer vi oss helt
avvisande till planförslaget. Merparten av innehållet i planförslaget innebär en
AVSEVÄRD försämring för oss boende i Hyllie/Djupadal och Kulladal. Åter så
avvisar vi helt denna plan eftersom den inte innebär någon som helst förbättring för
oss boende. Den visar enbart på starkt hån, nonchalans och ignorans för de som
redan bor i dessa, nu, utsatta områden.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående genomförda dialog- och samrådsinsatser, se
samlade kommentarer, rubriken ”Samråd och dialog”.
För svar kring kommunens målsättning om att väva samman stadens olika delar och kring
synpunkten att problem inte kan byggas bort genom att slå ihop områden, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning” och ”Planering för social hållbarhet”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”. För fler kommentarer kring
trafiksituationen, buller osv, se även rubriken ” ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
4.2.35 Boende på Majgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Med tanke på att kostnaderna för markarbete verkar överstiga priset för tomträtterna
så ser jag det inte som ekonomiskt försvarbart att bygga på östra sidan av
Pildammsvägen.
Ytterligare kostnader kan tillföras om detta skulle genomföras, t ex att lösa den ökade
trafikbelastning som kommer att uppstå samt alla utredningar som kommer att
behöva genomföras pga överklaganden.
När man ser till kommunens redan ansträngda ekonomi så tycker jag att detta bör
stoppas omedelbart.
Integrationen fungerar redan. Barn från Holma går i Kulladalsskolan och spelar
fotboll i Kulladals ff bland annat, dessutom så fungerar östra sidan av Pildammsvägen
som ett trevligt promenadstråk för familjer både från Kulladal och Holma. Skulle
planerna genomföras får barnen en mycket otryggare väg till skola och
fritidsaktiviteter pga den ökade trafikbelastningen.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring Pildammsvägens ombyggnad till
stadshuvudgata, se samlade kommentarer, rubriken ” ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
För kommentarer kring kommunens målsättning om att väva samman stadens olika delar, samt
kring bebyggelsen på östra sidan om Pildammsvägen, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte
med planprogram och kommande planprocess”, ”Förtätning” och ”Ianspråktagande av mindre
grönytor”. Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.36 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Att bygga höghus i ett villakvarter är ju verkligen att förstöra det lugna o fina som
verkligen är i Kulladal.
Det finns många delar i Malmö t ex. Hyllieområdet där det finns stora möjligheter att
bygga på ännu högre höjder. Låt där få finnas några smultronställen kvar i Malmö.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller övergripande strategier för förtätning inom
Malmö, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
4.2.37 Boende på Justinsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Vi vill absolut inte ha någon sammanslagning av Holma, Kroksbäck och Kulladal. vi
anser att det vore mkt olyckligt och en klar försämring, mer trafik mm.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring kommunens målsättning om att
väva samman stadens olika delar, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess” och ”Förtätning”. Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och
dess påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken
”Gatukopplingar”.
4.2.38 Boende på Kjellsgatan framför i skrivelse 2015-12-01:
Missade sista datumet för att lämna synpunkter på förslaget att bygga ihop HolmaKroksbäck-Kulladal. Jag bor med min familj på Kjellsgatan på Kulladal och vi ställer
oss positiva till idérna som presenteras i förslaget, ett trevligt initiativ att öka
mötesplatser i området och göra det mer stadsmässigt, utnyttja befintlig mark och
samtidigt minska trafiken som ökar avstånd och trivsel. Pildammsvägen är en trist rest
från 70-talet och får gärna förpassas till historien! Tack på förhand.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Tack för positiv respons!
4.2.39 Boende på Södertorpsvägen framför i skrivelse 2015-12-01:
Jag är mot förslaget att vallen mot Pildammsvägen rivs. Vi som bor på andra sidan
har idag en lugn miljö. Vi är inte intresserade av att få bebyggelse direkt bakom våra
hus och definitivt inte av höghus. Citytunnelns tunnelrör har jag idag 10 meter
utanför vårt hus. Finns ju en anledning att de ligger där de ligger. För att i möjligaste
mån undvika att ha tunneln under hus. (Min uppkoppling strejkade därav sent
skickat, men hoppas ni kan ta till er synpunkterna ändå).
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Stadsbyggnadskontorets kommentar: Vad gäller rivning av befintlig bullervall längs Pildammsvägen
samt förslag till ny bebyggelse på östra sidan om Pildammsvägen, se samlade kommentarer,
rubrikerna ” Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen” respektive ”Förtätning”.
En rapport har inför samrådet tagits fram avseende förutsättningar för bebyggelse (exempelvis kring
möjligt antal våningar) ovanpå det område där Citytunneln löper (ÅF Infrastructure AB).
Påverkan på grundvatten med mera i samband med byggnation längs Pildammsvägen kommer dock
utredas närmare i kommande planeringsskeden.
4.2.40 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-11-30:
I mina ögon är er planering att bygga ihop Holma med ett villaområde som Kulladal
helt galet. För att göra detta ska ni flytta en helt ny vägsträcka som fungerar ypperligt i
dagsläget och är mycket smidig att använda. Jag anser att ni nog får titta åt andra
hållet om Holma där det faktiskt finns stora grönområden med kullar som delar
Kroksbäck och Holma. Ser det som att det skulle vara mer ekonomisk att flytta jord i
stället för gator och att det finns en mycket större areal att använda för att bygga
höghus eller radhus där. Naturligtvis kan ni även sträcka er ut mot Emporiahållet för
att hitta plats att bygga nya bostäder. Det finns säkert tillräckligt med plats att lämna
kvar en kulle att åka pulka på om vintrarna ändå. Mig veterligen används inte
grönområdet i så stor utsträckning med anledning av att kullarna gör det svårare att
utöva olika lekar och annat där.
Er planering med genomfartsled från de nya husen genom Kulladal är även den helt
galen då det kommer att bli en betydligt större påfrestning på våra redan illa tilltagna
och smala gator. Många familjer har både två och tre bilar som innebär att man måste
parkera på gatan och om man ska öka mängden trafik lär det blir ännu trängre än nu.
Dessa gator är även en av flera som våra barn använder när det ska till och från skola,
buss, idrottsplats osv. Med andra ord är denna ökade trafikmängd en fara för
skolbarnen då inga övergångsställen finns på dessa vägsträckor.
Jag önskar av hela mitt hjärta att ni verkligen inte gör allvar av dessa planer. Måste
finnas flera ställe i Malmö med gamla industritomter som bara står och skrotar som
man kan bygga på. Tänk om och tänk rätt. Om ni genomför dessa planer kommer ni
att förstöra ett bostadsområde som är ett av Malmös äldsta och mest bevarade där det
fortfarande finns kvar en trivsam känsla för området.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: För kommentarer kring kommunens målsättning om att väva
samman stadens olika delar samt kring strategier för utbyggnad och förtätning, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” och ”Förtätning”.
Undre rubriken ”Förtätning” finns även resonemang kring förslaget att bygga mer i
Kroksbäcksparken.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriker ” Gatukopplingar”.
4.2.41 Boende på Fosiedalsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Jag tycker charmen och känslan av en liten "oas i staden" bland villorna som vi har på
Kulladal riskerar att försämras. Öppnar man upp mer så ökar trafik och annan
genomströmning. Det var för charmen som jag bestämde mig för att bosätta mig på
Kulladal.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring kommunens målsättning om att
väva samman stadens olika delar samt kring strategier för utbyggnad och förtätning, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” och ”Förtätning”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.42 Boende på Ekåsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Att bygga ihop Holma med Kulladal anser jag inte vara en bra idé.
Vi har flyttat ut till Kulladal för att finna lugnet och tycker att det är olämpligt att
bygga nya Höghus/lägenheter tätt intill Kulladal. Det kommer förstöra känslan av
Kulladals villaområde som nu är en trevlig och fin stadsdel utan höga hus. Stackars de
som bor i villorna precis sidan om Holma.
Att spara på åkermark är ett väldigt märkligt argument dessutom.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring kommunens målsättning om att
väva samman stadens olika delar samt kring föreslagen ny bebyggelse på östra sidan om
Pildammsvägen, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande
planprocess” och ”Förtätning”.
4.2.43 Boende på Kjellsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Är absolut emot förslaget!!!!!!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Noteras.
4.2.44 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Har nu läst igenom eran broschyr ”Planprogram för Holma och Kroksbäck i Hyllie i
Malmö”. 130 sidor där ni går igenom konsekvenserna för Holma och Kroksbäck vid
eventuell utbyggnad av området.
Vad jag förstår så går huvudtesen ut på att knyta ihop Holma och Kroksbäck med
villaområdena Kulladal och Djupadal. Att riva barriärerna som Pildammsvägen samt
Lorensborgsgatan innebär för nämnda områden.
Ni beskriver även processen som föregått det ni kommit fram till. Att invånarna i
Holma och Kroksbäck varit delaktiga och få ge sina synpunkter på en rad områden bl
a genom undersökningar, medborgardialoger mm som ni låtit göra.
Nu undrar jag, om vi tar exemplet med Holma-Kulladal. När har ni kontaktat de
boende på Kulladal för att höra vad de boendes där tycker? Vilka medborgardialoger
har ni haft med oss på Kulladal? Var finns konsekvensanalyserna för hur detta
påverkar villaområdet Kulladal? Enligt [NN] så är alla konsekvensanalyser ni gjort
för Kulladal med i ovan nämnda broschyr. Alltså har ni inte gjort några.
Kulladal som är ett egnahemsområde som började byggas redan i början på 1900talet
och är ett av Malmös äldsta egnahemsområden med därtill egen karaktär. Enligt det
förslag som ni skickat ut så kommer en del egnahemsägare på Kulladal få
nybyggnation av 3-4våningshus så nära som 10meter från sin fastighet! Tex
fastigheterna Montören 1, 2, 3, 4,Konduktören 31, 33, 37.
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Tycker ni inte det hade varit på sin plats att då utreda konsekvenserna för dessa
villaägare? Tycker ni inte det varit på sin plats att utreda tex hur trafiken kommer
påverkas på Justinsgatan samt Velandergatan som enligt erat förslag ska bli
infartsvägar från tilltänkta Pildammsvägen? Varför har ni varken haft dialog med oss
boende på Kulladal som ni haft med boende på Holma och varför har ni inte gjort
några konsekvensanalyser för hur detta påverkar området Kulladal?
Ni vill genomföra stora nybyggnationer för att försöka öka interaktionen mellan två
områden, Holma och Kulladal, men ni gör bara konsekvensanalyser för det ena
området, Holma? Detta är enligt oss inte seriöst.
Slutsats.
Vi ställer oss väldigt negativa till det förslag som framförs i ” Planprogram för Holma
och Kroksbäck i Hyllie i Malmö” då ingen konsekvensanalys gjorts för området det
berör, Kulladal, samt att som i förslaget börja bygga 3-4 våningshus i ett så pass
gammalt egnahemsområde som Kulladal är, kommer förstöra områdets karaktär och
levnadssättet/stilen som de boende där har för all framtid. Sammanfattningsvis så är
det ett dåligt underbyggt förslag med ideer som skulle förstöra ett av Malmös äldsta
egnahemsområden.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Med anledning av de många synpunkter som kommit in till
stadsbyggnadskontoret under samrådet om avsaknad av konsekvensbeskrivningar för områden som
ligger intill Holma respektive Kroksbäck, har konsekvensbeskrivningen kompletterats för att
omfatta även Kulladal och området väster om Lorensborgsgatan. Se även samlade kommentarer,
rubriken ”Konsekvensbeskrivningen”.
Vad gäller föreslagen bebyggelsestruktur mellan Pildammsvägen och Kulladal och vidare möjligheter
för fastighetsägare att påverka densamma i kommande planering, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.45 Boende på Lyckebogatan framför i skrivelse 2015-11-29:
Hur kan ni göra detta. Trafiken är tuff redan. Justingatan trång med parkerade bilar.
Förstöra cykelbanan där så många skolbarn kommer på. Detta kommer inte att
fungera. Låt Kulladal vara ifred. Genomför inte detta. Detta kommer att förstöra
Kulladal. Hälsningar upprörd villaägare
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Den planskilda gång- och cykeltunneln i Mellanbäcksgångens förlängning läggs igen for att
möjliggöra ny bebyggelse och en tätare stadsstruktur. Tunneln ersätts med en hastighetssäkrad
övergång i plan. Gång- och cykeltunneln strax norr om Hyllie trafikplats bibehålls. Möjligheten att
ta sig mellan Holma och Kulladal och vidare utan att passera större gator kommer således finnas
kvar.
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4.2.46 Boende på Gotthardsgatan framför i skrivelse 2015-11-29:
Nya bostäder är något som Malmö behöver. Men att förstöra ett lugnt, barnvänligt
villaområde med en så mycket ökad biltrafik tycker jag är rena vansinnet. Låt oss ha så
lite biltrafik som möjligt i vårt barnvänliga lugna område!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.47 Boende på Velandergatan framför i skrivelse 2015-11-29:
Har tagit del av ert planprogram över Holma/Kroksbäck och har försökt att följa era
tankegångar. Hittar dock ingen information kring trafikkonsekvenserna samt
medföljande säkerhet på Velandergatan, vid öppnandet av genomfart från Holma.
Hur ser ni på detta? Behöver gatan förändras, breddas eller beläggas med farthinder?
Om barn från Holma/Kroksbäck fortsätter att placeras på Kulladalsskolan hur
påverkas genomfartstrafiken av nybebyggelsen och jäktade föräldrar vid
morgonlämningen? Som skolrådsrepresentant under många år måste jag belysa det
alltid aktuella problemet av barnens säkerhet då trafiken har tilltagit och både ansvar
och respekt (många fall föräldrar) har kraftigt försämrats. Velandergatan används idag
av många barn som promenerar samt cyklar både till och från skolan om dagarna.
Ytterligare ökad trafik är inte att rekommendera. Väl medveten om att ni vill jobba
för minskad biltrafik och hållbar utveckling. Hur tror ni att trafiken kommer att
förskjutas då både Pildammsvägen och Lorensborgsgatan ska minskas? Var ser ni att
trafik till det växande Hyllieområdet ska ta sig fram? Eller för den delen trafik till och
från motorvägen i båda riktningarna? Hänvisas vi till Trelleborgsvägen?
Vilken byggherre ska kontrakteras för radhusen samt höghusen, den nya bebyggelsen?
Blir det hyresrätter eller bostadsrätter? Vem godkänner arkitekturen? Kommer ni att
säkerställa att det inte byggs fler opersonliga, svarta och mörkbruna lådor i stan som
blockerar ljuset och rymden i vår kuststad?
Kommer ni att behålla de etablerade träden längs Pildammsvägen? Vad händer med
de naturliga grönområdena som behövs mellan bebyggelsen?
Vid önskad ökning av cykeltrafiken, så behövs fler smarta lösningar för
parkeringsområden för cyklarna. Gott om ytor och ställ som funkar för allt ifrån
pendlarnas racercyklar till barnens mindre cyklar. Även smartare och kvickare
cykelbanor längs med huvudstråken, så att den ökande cykeltrafiken också blir säker. I
dagsläget uppmuntras redan cykling men det finns på tok för få
parkeringsmöjligheter, överallt i stan.
I övrigt så är vi många grannar som känner oss oroliga för tilltagande trafik på
Velandergatan och det är som sagt svårt att utläsa och förstå vad det kan innebära för
oss Kulladalare då fokuset i detta läge verkar ligga på Holma Kroksbäck.
Vi vill också uppmärksamma er på att vi har heller inte alla fått någon inbjudan till
möte eller information i brevlådan denna tid då ni hållit öppet för synpunkter utan det
vara av en ren händelse som vi fick nys om projektet. Då det kommer att beröra
många av oss så hoppas vi nu på utförliga svar.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Träden längs Pildammsvägen kommer sparas i högsta möjliga
mån. Sannolikt kommer dock inte alla att kunna bevaras. Återplantering, både med träd och
annan form av vegetation bör ske både längs Pildammsvägen och andra gator och gårdar. I
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planprogrammets principsektion för Pildammsvägen visas förslag till trädplantering i gaturummet. I
planprogrammets illustrationer syns också förslag till gröna stråk och ytor med trädplanteringar
genom områdena.
Vad gäller föreslagen bebyggelsestruktur mellan Pildammsvägen och Kulladal och vidare möjligheter
för fastighetsägare att påverka densamma i kommande planering, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriker ”Gatukopplingar”.
Den planskilda gång- och cykeltunneln i Mellanbäcksgångens förlängning läggs igen for att
möjliggöra ny bebyggelse och en tätare stadsstruktur. Tunneln ersätts med en hastighetssäkrad
övergång i plan. Gång- och cykeltunneln strax norr om Hyllie trafikplats kommer att finnas kvar.
Möjligheten att ta sig mellan Holma och Kulladal och vidare utan att passera större gator och till
stor del separerat från biltrafik kommer således finnas kvar.
Lämpliga ytor för cykelparkering ses över i detaljplaneläggning, bygglov och projektering av allmän
plats.
4.2.48 Boende på Majgatan framför i skrivelse 2015-11-29:
I upprättat förslag på planprogram för Holma och Kroksbäck står att läsa ”/…/
Målsättningen är att bevara det som är bra, samtidigt som nya byggnader med
bostäder, kontor, service och nya arbetsplatser tillkommer.” Att det sker en
upprustning av Holma- och Kroksbäcksområdet är uteslutande positivt och mycket
av det som berör Holma- och Kroksbäckområdet i planförslaget är övergripande
goda investeringar. De förslag som ligger på andra sidan Pildammsvägen och gränsar
till Kulladal, bland annat den del av Kulladal som vi bor i, uppfattar vi inte syftar till
ovan beskrivna målsättningen av planförslaget, det vill säga att bevara det som är bra.
Mycket av det som finns i Kulladal idag är redan bra. Förslaget som berör Kulladal,
kommer göra Kulladal sämre i flera avseende, vilket inte ska vara målsättningen enligt
ovan. Enligt planförslaget planeras bland annat flerfamiljshus på 3-5 våningar precis
utanför vår tomt, där det idag finns en gång- och cykelbana, en allmänning samt äldre
träd som uppnått en ålder då de anses oersättliga, se bilaga 1.
Vid kontakt med planarkitekt [NN] samt utifrån rekommendationer från villaägarnas
riksförbund, inkommer vi härmed med våra yttrande mot förslag på planprogram
rörande Kulladal. Vi hänvisar huvudsakligen i detta yttrande till plan- och bygglagens
andra kapitel, Lag (2014:477). Till yttrandet bifogar vi en karta över de befintliga
hushåll som berörs samt planerad nybyggnation som berörs enligt förslaget på
planprogram, se bilaga 1. Vi anser att byggnationerna i förslaget inte är
ändamålsenliga utifrån bristande hänsyn till: 5§1 Skuggning av befintlig byggnation
och ny byggnation blir en oangelägenhetskonsekvens utifrån upprättat förslag på
planprogram, se bilaga 1. De högre hyreshusen kommer att skymma övrig planerad
nybyggnation, där påfallande hög grad av nybyggnation blir utan utsikt, skuggad avsamt utan kvällssol utifrån valet av placering av de högre flerfamiljshusen. Vissa av de
planerade radhusen kommer endast att ha tillgång till sol fram till klockan 12.00,
därefter kommer husen att skuggas. Utifrån upprättat förslag på planprogram, skyms
utsikten samt omöjliggör möjlighet till kvällssol i redan befintlig bebyggelse samt
skapas oangelägenhet i form av insyn från byggnader med en högre bostadsnivå.
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5§3 Som en konsekvens av upprättat förslag på planprogram, blir ökad
trafikbelastning i Kulladal en begränsning till möjligheterna av trafiksäkra flöden.
Förslaget utgår från att utryckningsfordon ska passera genom Kulladal, vilket kräver
ombyggnation och breddning av befintlig väginfrastruktur. En viktig södergående
utryckningsväg kommer att gå förlorad i samband med ombyggnation av
Pildammsvägen.
5§4 Nybyggnationen möjliggör varken- eller förebygger luftföroreningar och buller i
de närliggande ytorna eller i det berörda området (Kulladal). Snarare är sannolikheten
stor att nybyggnationerna skapar minskat luftflöde, där konsekvensen blir ökade
luftföroreningar i det tättbebyggda området.
6§1 Plan- och bygglagen menar att ”/…/ brott i övergång mellan områdens
landskapsbilder bör vara anpassad för att bibehålla en god helhetsverkan utifrån
stadsbilden och nuvarande kulturella värde.” Det upprättade förslaget är en diametral
motsats till det plan- och bygglagen menar. Då det upprättade förslaget har 3-5
våningshus i angränsning till nuvarande äldre två våningshus.
6§6. Upprättat förslag på planprogram föreslår en ökad trafikbelastning i tättbebyggt
område (Kulladal), för att ge plats åt ytterligare bostäder. Ökad trafikbelastning i
Kulladal behöver utredas för att överhuvudtaget ses som ett alternativ. Är det möjligt
att öka transporterna genom Kulladal och kommer utryckningsfordon kunna använda
dessa genomfarter i liknande utsträckning som Pildammsvägen används i dag?
Lag (2014:477) ”Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.” Detta följs inte då det i anslutning till
detaljplan nr.173 (Kulladal), planerar att byggas flerfamiljshus på 3-5 våningar. Viket
varken tyder på varsamhet eller respekt, gentemot angränsande befintlig bebyggelse.
Slutligen finns det skyddsvärda träd i angränsning till det föreslagna området,
Kulladal. Träden är avgörande för att bibehålla det unika kulturlandskap som Kulladal
i dag bidrar med till Malmö Stads mångfasetterade stadsbild. I dagsläget står det flera
äldre lönnträd vid de västra yttretomtgränserna i Kulladal. Träd som är känsliga för
ombyggnation och som inte är ersättningsbara, utan har uppnått en ålder samt
kulturhistoriskt värde som bör avgöras av Länsstyrelsen.
Sammanfattning: Sammanfattningsvis önskar vi att ni tar vårt yttrande i beaktande
enligt hänvisade paragrafer ovan.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller föreslagen bebyggelsestruktur mellan
Pildammsvägen och Kulladal och vidare möjligheter för fastighetsägare att påverka densamma i
kommande planering, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande
planprocess” samt ”Förtätning”. Utöver detta kan nämnas att påverkan på solinfall, landskapsbild
och kulturmiljö är aspekter som kommer omfattas av framtida arbete med detaljplaneläggning inom
området.
Angående ombyggnaden av Pildammsvägen till stadshuvudgata, påverkan på bullersituation,
mängden luftföroreningar m.m, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se rubriken ”Gatukopplingar”. Vad gäller påverkan
på framkomlighet för räddningstjänst så kommer frågan att bevakas vid kommande
detaljplaneläggning och gatuprojektering.
Träden längs Pildammsvägen kommer sparas i högsta möjliga mån. Sannolikt kommer dock inte
alla att kunna bevaras. Återplantering, både med träd och annan form av vegetation bör ske både
längs Pildammsvägen och andra gator och gårdar. I planprogrammets principsektion för
Pildammsvägen visas förslag till trädplantering i gaturummet. I planprogrammets illustrationer syns
också förslag till gröna stråk och ytor med trädplanteringar genom områdena.
4.2.49 Boende på Kjellsgatan framför i skrivelse 2015-11-29:
Det är viktigt att värna om att hålla nere trafiken på Kulladal. Förslaget i
planprogrammet kan sannolikt leda till ökad trafik inne på Kulladal, vilket inte är
acceptabelt i ett område som ska vara ett lugnt bostadskvarter.
Samrådskretsen för planprogrammet har varit otillräcklig. Boende på Kulladal har inte
fått information om planprogrammet trots att det kommer påverka vår boendemiljö
och transportvägar till och från området.
Informationen i planprogrammet är bristfällig. Bl.a. saknas tydliga skalenliga kartor,
t.ex. reella flygbilder över hur området ser ut idag och hur föreslagen bebyggelse
planeras rymmas inom detta område. Detta framgår inte av den fiktiva
planillustrationen som presenterats.
I planprogrammet nämns dagvattenhantering i allmänna ordalag. Det framgår dock
inte hur man konkret ska lösa hanteringen av spill- och dagvatten då antalet hushåll
och verksamheter ökar samtidigt som det blir mer hårdgjorda ytor. Idag finns ett stort
problem med gamla kombinerade ledningar som inte klarar av att hantera kraftig
nederbörd, vilket orsakat t.ex. källaröversvämningar vid upprepade tillfällen. Det
krävs noga utredningar och uträkningar för att säkerställa tillräcklig dimensionering av
ledningsnätet, dels för att klara nuvarande belastning och för framtida planer. Hur kan
man bygga ut och öka belastningen ytterligare om systemet inte ens klarar nuvarande
belastning? Hanteringen av spill- och dagvatten kräver en övergripande helhetsbild
och styrning.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
Angående information om planprogrammet i samband med samrådet under hösten 2015, se samlade
kommentarer, rubriken ”Samråd och dialog”.
Ett planprogram kan utformas på olika sätt. Kartor och illustrationer kan vara väldigt enkla men
också väldigt detaljerade. I de illustrationer som presenteras i planprogrammet för Holma och
Kroksbäck, på sidan 45 respektive 63, är befintlig bebyggelse gråmarkerad och ny bebyggelse vit.
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Angående dagvattenhantering, se samlade kommentarer, rubriken ”Hantering av översvämningar”.
4.2.50 Boende på Södertorpsvägen framför i skrivelse 2015-11-30:
Jag tycker inte det är någon bra idé eftersom det inte var så många år sedan ni byggde
rondellen här och vore lite att kasta pengar i vatten dessutom behövs det en stor gata
som pildamsvägen så att köerna inte blir för långa. Jag har själv växt upp i Kulladal
och vet med det att folk som kommit till Kulladal från Holma har oftast vandaliserat
mer än något annat.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Pildammsvägen och dess
framtida kapacitet, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
4.2.51 Boende på Justinsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Vi vill absolut inte ha någon sammanslagning av Holma, Kroksbäck och Kulladal. vi
anser att det vore mkt olyckligt och en klar försämring, mer trafik mm.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För kommentarer kring kommunens målsättning om att
väva samman stadens olika delar samt kring strategier för utbyggnad och förtätning, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” och ”Förtätning”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se rubriken ”Gatukopplingar”.
4.2.52 Boende på Ärtholmsvägen framför i skrivelse 2015−11−15:
Vad ni gör inom Holma och Kroksbäck bryr jag mig inte om, men rör inte
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan. Först bygger man Västra Hamnen och
Dockan med bostäder och kontor sedan stryper man alla tillfartsvägar dit. Många
företag är irriterade på detta och kommer att flytta där ifrån.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen och deras framtida kapacitet, se samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.2.53 Boende på Kulladalsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Jag finner inte detta gott. Genom att göra detta ökar det till större yta med förstörelse,
bråk och stök. Trygghetskänslan för den äldre samt yngre generation minskar. Låt det
vara!!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Se samlade kommentarer, rubrik ”Planering för social
hållbarhet”, med flera.
4.2.54 Boende på Rosengränd framför i skrivelse 2015-11-30:
Jag är inte intresserad av att Holma kommer närmre Kulladal och tycker att det är
bättre att man fokuserar på att få Holma och Kroksbäck att bli ett bättre och därmed
tryggare område än att ytterligare ett område eventuellt blir otryggt. Jag kan inte heller
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se att det skulle kunna gå bra med affärer på Pildammsvägen med tanke på närheten
till både Emporia och Mobilia.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ytterligare studier kring underlag för verksamheter längs
Pildammsvägen och i övriga delar av planprogramsområdet kommer tas fram i samband med
kommande detaljplaner inom området. I planprogrammet visas i vilka lägen inom området som
placering av sådan verksamhet är önskvärd. Se också samlade kommentarer, rubrik
”Verksamhetsetableringar”. Angående övriga synpunkter, se samlade kommentarer, rubrik
”Planering för social hållbarhet”.
4.2.55 Boende på Gudmundsgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Som boende på Kulladal motsätter jag mig starkt de tänkta planerna att bygga ihop
Holma och Kulladal. Mina skäl;
- Är detta ett integrationsprojekt? Säg det då!
- Om Malmö stad behöver förtätas ställer jag mig mycket tveksam till. Malmö är känt
för sina öppna ytor, inte minst genom smeknamnet "Parkernas stad". Ska vi leva upp
till det så bygg mer grönytor istället för mer hus och kontor!
- Börja också fyll upp de stora tomter som i åratal stått tomma bla kring Sorgenfri och
Industrigatan. Det finns också flera industriområden kvar i innerstan som inte hör
hemma i en modern storstad. Bygg hus och kontor där istället om det nu är så viktigt
att förtäta staden.
- Vi som bor på Kulladal har köpt hus här för att det är en lugn stadsdel utan mycket
trafik (undantaget korsningen vid Kulladalsskolan - se vidare nedan) Att leda in ny
trafik här när det redan finns utmärkta genomfartsleder förbi Kulladal kan jag inte
finna en enda vettig anledning till.
- Framförallt vad det gäller planeringen för Velandergatan. Denna mynnar fram vid
Kulladalsskolan med många småbarn. Det är ett välkänt faktum att trafiken redan är
ansträngd här på morgonen och kvällen. Det kan ni fråga Polisen om som ofta har
kontroll här. Små barn på Kulladalsskolan behöver inte MER trafik här.
- Sen ifrågasätter jag kostnaden som vi skattebetalare får betala för detta projekt. Sista
sträckningen av Pildammsvägen har helt nyligen byggts. Nu ska den rivas upp och
flyttas?! Det kan inte vara försvarbart rent ekonomiskt!
- Bättre och mer ekonomiskt måste det väl då vara att bygga de planerade husen på
Holmasidan och låta vägen vara kvar?
Detta känns som helhet som ett rent politiskt skrivbords-projekt!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående synpunkter kring föreslagen bebyggelse, förslag om
att istället bygga någon annanstans, med mera, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess påverkan på trafikflöde och
trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubrik ”Gatukopplingar”.
Omvandlingen av Pildammsvägen till stadshuvudgata är fastlagd i den kommuntäckande
översiktsplanen. Förtätning med nya bostäder och verksamheter är nödvändig för att kunna bemöta
Malmös befolkningstillväxt och för att undvika att jordbruksmark tas i anspråk för stadens
utveckling. För ytterligare bemötande kring detta, se samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”. Efter samrådet har Pildammsvägens läge studerats
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ytterligare, vilket resulterat i att planprogrammet nu förordar att behålla Pildammsvägen i befintligt
läge. Vägens nuvarande sträckning kommer således inte att påverkas.
4.2.56 Boende på Rosengränd framför i skrivelse 2015-11-30:
Hej, Våra hus i Kulladal kommer att minska i värde om kulladal och holma slås ihop.
Vem kommer att kompensera oss för det, Malmö kommun ? Kulladal har ett bättre
ryckte en holma hos Malmöbor. Jag vill inte så ihop dessa två område.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Mer om planprogrammets bakgrund och syfte finns att läsa i
kapitel 1 i planprogrammet. I övrigt hänvisas till samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Planering för social hållbarhet”.

4.3

BOENDE I KROKSBÄCK

4.3.1 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-10-07:
Tänkte att jag skulle in och tycka till om informationen, som vi fick i brevlådan, men
kom ej in på sidan. Det kanske går att tycka här. Vansinne är min första tanke. Hur
kan ni gå in och förstöra ett befintligt område som HSB Kroksbäck med att bygga
inne på en gård som är aktiv, idag? Bygga hus framför befintliga bostäder och
dessutom ovanpå ett garage med parkeringsplatser, ovanpå. Det måste finnas andra
platser att bygga på, än att inskränka på trivseln hos oss som bor här.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För mer information om syftet med planprogrammet och
fortsatt planarbete samt förslag till förtätning, se samlade kommentarer, rubriken ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” respektive ”Förtätning”.
4.3.2 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-10-07:
Någon bebyggelse inom HSB Kroksbäcks område kan ni glömma. Enligt styrelsen
för föreningen så accepteras inte detta och alla vi medlemmar stödjer styrelsen. Släng
förslaget i papperskorgen där det hör hemma.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För mer information om syftet med planprogrammet och
fortsatt planarbete samt förslag till förtätning, se samlade kommentarer, rubriken ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” respektive ”Förtätning”.
4.3.3 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-10-07:
Jag ser i huvudsak positivt på den planerade förtätningen i Holma och Kroksbäck,
men det finns ett par detaljer som oroar mig i mitt närområde:
1. Vad är det för nya små byggnader på södra sidan av Mobäcksgatan? Om det är så
att man planerar att minska möjligheterna att parkera bilar här så kommer det att bli
fullständigt kaos på Mobäcksgatan. Vi har redan idag en parkeringssituation som är
kaotisk och dessutom farlig för barn, eftersom det varje natt står bilar parkerade hela
vägen runt i korsningen mellan Mobäcksgatan och Kilbäcksgatan. Bilisterna som
parkerar där trotsar alltså trafikregeln som säger att man inte får parkera närmare en
korsning än 10 meter, och varken parkeringsvakter eller polis tycks intressera sig för
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detta. Det är egentligen inget som oroar mig personligen eftersom barnen i min familj
är vuxna, men man kanske måste tänka lite på andra också! Dessutom finns bilar
parkerade i vändzonen de flesta nätter, vilket bekymrar mig mer. Detta motarbetas
dock av parkeringsvakterna, som "lappar" bilarna regelbundet, men böter verkar inte
räcka för att avskräcka. Med bilar parkerade i vändzonen blir det ofta besvärligt för
oss med infart från vändzonen. Jag gissar att även sophämtare, ambulans, brandkår
och andra samhällsfunktioner har synpunkter på bilar som parkeras i vändzonen. Själv
har jag gott om parkeringsplats för både egna bilar och besökare på tomten, och
utnyttjar endast undantagsvis gatan för att parkera på.
2. Jag oroas lite för följderna av ombyggnaden av Hyllievångsvägen, eftersom jag
utgår från att man skall fylla igen den nuvarande försänkningen så att vägen hamnar i
nivå med omgivande bebyggelse. Jag oroas av detta eftersom jag är rädd för att det
kommer leda till översvämning i min och mina grannars källare vid kraftiga regnväder.
Nu fungerar hela vägen som tillfälligt vattenmagasin vid kraftiga regn, vilket gjorde att
vi klarade oss från källaröversvämningar vid förra årets skyfall i slutet av augusti. Om
försänkningen fylls igen utan att man ordnar med alternativa vattenmagasin så får vi
räkna med problem.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För svar kring att öppna upp Mobäcksgatan mot
Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”. De nya byggnader som i
samrådshandlingen föreslogs längs Mobäcksgatans södra sida var tänkta som möjlig
radhusbebyggelse. Angående denna bebyggelse, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
Avseende översvämningsproblematiken vid Hyllievångsvägen, se samlade kommentarer, rubriken
”Hantering av översvämningar”.
4.3.4 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-10-14:
Jag är i stort sett positiv till den uppfräschning som planeras i området. Idag har
området oförtjänt dåligt rykte. Muren mellan Kroksbäck och Djupadal som vissa
kallar Berlinmuren förstärker känslan av det "fina" och "fula området. Jag tror Malmö
skulle gynnas av att dessa två stadsdelar mer öppnas upp mot varandra.
Lorensborgsgatan är idag en hårt trafikerad gata och det kommer nog bli svårt att
förändra det. Det måste även fortsättningsvis finnas bra möjligheter att ta sig över
gatan via gång och cykelbroar så som idag. Jag tror inte det kommer bli så trevligt att
bo ut mot den gatan. Det måste ju finnas en anledning till att man byggt ljudmurar
längs de villor som ligger ut mot Lorensborgsgatan idag. När det gäller förändringar i
denna typ av områden finns det säkert lärdom att ta av tidigare liknande projekt i
Malmö och andra städer.
Jag är inte positiv till att man ska bebygga den mark som tillhör bostadsrättsförening
HSB kroksbäck då jag själv bor där. Jag är helt emot byggandet av radhus på
Mobäcksgatan och en förskola mitt på gården. Vår förening är en bra välskött
förening som tar hand om vår utemiljö och nyligen har det satts upp basketkorgar
och fotbollsmål där det på ritningen finns en förskola. Barnen här vill såklart ha kvar
sin fina gård och även vi vuxna som bor här. De som bor på Mobäcksgatan får hela
utsikten förstörd om det byggs radhus där. Det är en underbar miljö att idag få titta ut
över mobäcksgatan från köket och att se barnen leka på gården genom
vardagsrumsfönstret. Jag bor och rör mig dagligen i området och bidrar gärna med
mer åsikter eller om ni vill besöka området lite mer nära så är det bara att ni hör av er.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller tankar kring ombyggnaden av Lorensborgsgatan,
se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Angående föreslagen bebyggelse längs Mobäcksgatan och inne på bostadsrättsföreningens gård, se
samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
4.3.5 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-10-15:
Man kan bara ta sig för huvudet och hoppas man slipper vomera. Något mera korkat
förslag har väl aldrig kläckts av en levande? Individ!! Jag har bott på HSB Kroksbäck
sedan 1970 och kan bara se detta förslag som totalförstördes av ett underbart område.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Se samlade kommentarer, rubriken ”Syfte med planprogram
och kommande planprocess”, med flera.
4.3.6 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-10-16:
Har läst broschyren vi fick, och nu undrar jag vad i hela friden dom har i huvudet
som sitter och planerar något så urbota dumt, som att bygga inne på ett
bostadsrättsområde, jag tycker att Malmö kommun har så mycket annan plats att göra
detta på. Inte nog med detta utan det skulle vara en förskola, är ju helt galet. Har
jobbat inom kommunen i 40 år med barn men inte ens en 5-åring hade en sådan
galen idé som detta är. Man skall väl inte förstöra ett så fint område som vi har på
Kroksbäck bara för deras idiotiska planer. Nej nu får Ni verkligen tänka om.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående tidigare föreslagen förskola på HSB’s område, se
samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
4.3.7 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-10-27:
Hur tänkte Ni nu?? Ang förtätning av bostadsområde. Har tagit del av förslag till
byggnation i Kroksbäck. Att bygga om Lorensborgsgatan till stadsgata verkar vara en
dålig idé med tanke på att man via denna lätt tar sig till bron och Köpenhamn. Gatan
är väldigt livligt trafikerad. Byggnation längs Lorensborgsgatan verkar lite märklig
eftersom det här finns både parkeringsplatser ute o under jord. (flera hundra platser).
Förtätning är nog bra men tänk till lite.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, ”Syfte med planprogram
och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
När det gäller tankar kring ombyggnation av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen, se samlade
kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.3.8 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-10-27:
Jag tycker inte att ert planering är lämplig för vårt område. Att bygga tätt våra
nuvarande bostadsområde är för oss som bor här påverkan på vår trivsel och miljö
som förstörs. Vi har fina gröna miljöer runt om oss som ni vill förstöra med era
byggnadsplaner. Snälla kom och prata med boende på Kroksbäck. Alla är oroliga som
bor här, vill inte ha något bygge på våra parkeringsplatser, vi vill inte att ni planerar
utan kontakt med oss. Vi håller på att skriva under våra klagomål på era planer.
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Det är så fint att sitta på sitt kontor och rita planer men hur det blir för oss som bor
här behöver ni undra lite. Jag hoppas att ni lyssnar på oss boende och våra önskemål.
Vill inte ha era byggnader i vårt område.
Samt samma datum:
Hej har läst om era planeringar på Krocksbäck o Holma. Jag bor på Kroksbäck på
Mobäcksgatan är ointresserad om något ny byggnad här.
Vi bor här för att vi inte vill bo i något tättbyggt område. Era planeringar kommer att
förstöra vår trivsel och miljö. Jag hoppas verkligen på att ni lyssnar på oss och avstår
från planer att bygga mer här runt våra bostäder.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
4.3.9 Boende på Norrbäcksgatan framför i skrivelse 2015-10-27:
Fattar inte hur ni tänker. Bor i Bostadsföreningen Kroksbäck. Utemiljön ha nyss blivit
klar med fin lekplats och basket fotbolls plan och det vill ni riva bort och bygga
dagis.... Tog ni inte kontakt med vår Bostadsrättsförening innan och hörde vad dom
tyckte innan ni tryckte era påkostade broschyrer.
Sedan ser det ut som ni ska bygga både på den nya parkeringen på Norrbäcksgatan
och på taket på vårt parkeringshus..... hur tänkte ni där??? Nej er planering verkar inte
genomtänkt och då har jag bara tittat på vårt område ..... Är resten lika galet tror jag ni
får lägga ner.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
Angående kontakter med boende i området inför framtagandet av planprogrammet, se samlade
kommentarer, rubriken ”Samråd och dialog”.
4.3.10 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-10-27:
Skriver angående nybyggeplaneringen in och runt om vårt brf Kroksbäck HSB i
Malmö. Hur tänkte ni egentligen? Vad är det fel på er? Stoppa detta vansinnet med
detsamma. Är detta ett skämt? Rent och praktisk ni slaktar vårt förening med en
förskola mitt i föreningen (vårt grillplats, fotbollsplan och lekplast försvinner). Nya
byggnader runtom hela vårt förening 10-15 meter utanför våra fönster all utsikt
försvinner samt alla våra parkeringsplatser och garaget, herregud vem kan ha kommit
på detta iden? Vad sysslar ni med? Vem har ritat detta? Vårt Brf är en pärla mitt i
kaoset på Krockbäcks område och är en drivande faktor för stabilitet i alla områdena
på Krockbäcks. HÅL ER UTANFÖR MIN BRF, I STÄLLET TA OSS SOM
EXEMPEL OCH FÖRSÖK ANPASSA/FÖRBÄTTRA MKB OMRÅDENA TILL
EN BÄTTRE BOENDE OCH MILJÖMESIG OMRÅDE.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.

122 (182)

För kommentarer kring att förbättra MKB’s område istället för att bygga inom
bostadsrättsföreningen, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering för social hållbarhet”.
4.3.11 PRO Kroksbäck framför i skrivelse 2015-11-04:
Vi i PRO KROKSBÄCK ser med förfäran hur ni tänker förstöra vårt fina område En
förskola inne på varan gård är otänkbart. Var skall våra fina barn leka var skall vi
pensionärer ha våra fina träffar på sommaren med boulspel .m.m. Tycker verkligen att
ni skall ta ert förnuft till fånga o lämna våra fina förening HSB KROKSBÄCK
ORÖRD!!!!!!!!!!!!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående tidigare föreslagen förskola på HSB’s område, se
samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
4.3.12 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-04:
Jag bor inom HSB Kroksbäck och protesterar mot de planer som ni har för vårt
område. Kom hit och se vilket underbart område ni vill förstöra.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
4.3.13 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-05:
Detta måste vara ett Aprilskämt, mitt i November. Fullständigt vansinne. Att komma
på sådana ideer och bygga i befintliga bostadsområde och förstöra för människor,
som trivs med den omgivning vi valt. Ta bort den fria, luftiga atmosfär, som finns
idag, och tro att öka trygghet med detta är helt vansinne. Man ökar trivsel och
trygghet med att ta bort otrygga element, inte tillföra mer möjlighet till otrygghet.
Bygg där det finns mark.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
Angående strategier för att öka trivsel och trygghet i ett område, se samlade kommentarer,
rubrikerna Förtätning” och ”Planering för social hållbarhet”.
4.3.14 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-10:
Jag vill härmed informera er att jag instämmer med det som Eva Jones skrivit nedan.
Jag bor på första våningen på Mobäcksgatan 25 och kommer att få min utsikt helt
förstörd om det byggs hus framför mina fönster.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Se kommentar till 3.4.15.
4.3.15 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-05:
Som boende på Mobäcksgatan i HSB Kroksbäck vill jag protestera kraftigt mot det
planförslag stadsbyggnadskontoret presenterat för mitt område. Här följer några
synpunkter, några specifikt för mitt bostadsområde och några generella.
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Den ”förtätning” ni föreslår kommer att förstöra livskvalitén runt och i HSB
Kroksbäck. Många idag gröna barriärer runt omkring och inne på området kommer
gå förlorade. Enligt planen skall t.ex. alla nuvarande parkeringar tas i anspråk för
bebyggelse. Var skall vi parkera?
Mobäcksgatan är en återvändsgata med villor på ena sidan och HSB Kroksbäck på
den andra. Från mitt köksfönster till gatan är det ca 20-25 m. Det är en gräsmatta
samt en parkering längs gatan. Här föreslår ni "radhus och lägenheter med
verksamheter". Hur katten skall dessa få plats? De kommer att förstöra utsikten och
ligga helt tätt på våra fönster. Samma förslag gäller Norrbäcksgatan. Där har
föreningen nyligen anlagt en snygg, säker parkering för våra boende. Skall denna
investering gå förlorad nu? Och vårt garage längs Lorensborgsgatan verkar ni vilja
bygga bort, med högre hus. Hur kul är det för dem som har utsikt åt det hållet! Och
som sagt; var skall vi parkera?
Visst, parkering är kanske inte världens viktigaste grej, men det finns ingen förklaring
i planprogrammet hur detta ska lösas. Dessutom kommer alla nya bostäder behöva
parkering. Och eftersom bussar och tåg tydligen inte kan fås att fungera och hålla
tiden - till ett överkomligt pris - så kommer man att behöva bil.
Inne på vår fina innergård föreslår ni en förskola och en odefinierad park/plats. Här
finns idag boulebana och grillplats, bollplan samt en ny lekplats som är mycket
populär. Allt har under årens lopp bekostats av oss boende i HSB Kroksbäck. Skall
detta bara bort nu? Varför inte lägga en förskola på parksidan istället? Här finns natur,
lekplatser etc.
Generella synpunkter:
Det har byggts mycket i Hyllie på senare tid (badet, runt stationen) vilket gjort att
bussen ofta försenats och fått ta olika vägar. Det började för tre (3) år sedan. Hur
skall detta avhjälpas med stadshuvudgator och begränsningar i trafiken? Har också
läst att en superbuss ska sättas in. Hur skall den komma fram i rondellen vid Hyllie?
De vanliga ledbussarna har problem med detta. Se till att allmänna kommunikationer
fungerar, annars kommer folk inte att låta bilen stå.
Den nya planen kommer att ge oerhörda störningar i flera bostadsområden under
lång tid. Inte bra livskvalitet för de boende. Räcker det inte med allt som byggs mellan
Kroksbäck och Hyllie området, runt badet etc.?
Lorensborgsgatan byggdes ut och fick tjusiga bullermurar, säkert inte billiga. Nu vill ni
riva en del av dessa för att bygga hus. Vilket oerhört resursslöseri. Och det är mina
skattepengar som slösas bort.
Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan skall öppnas mot Lorensborgsgatan. Hur kan
detta hjälpa på buskörning och oroligheter.
Jag ser fram emot ert svar på ovanstående.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
För bemötande kring parkeringsfrågor, se samlade kommentarer, rubriken ”Parkering”.
Angående ombyggnad av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan till stadshuvudgator och
framkomlighet för kollektivtrafik i samband med denna ombyggnad, se samlade kommentarer,
rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
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Vad gäller föreslagen öppning av Sörbäcks- och Norrbäcksgatan mot Lorensborgsgatan, se samlade
kommentarer, rubriken ”Gatukopplingar”.
4.3.16 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-11-10:
Denna plan här i Kroksbäck är helt galen. Vi har här ett färdigt byggt område sedan
länge. 1967. En fin luftig park har vi också. Där kan vi andas in frisk luft, fri från
avgaser. Har bott här sedan sep mån 1973 i HSB. Trivs bra i området. Vi önskar ej få
ett nytt Rosengård här. För det lär det bli om ni skulle bygga fler hus här. Folk flyttar
härifrån om så skulle bli fallet. (Inklusive jag) Säger definitivt ett stort nej till era
planer.
Vi har här inom HSB vävstuga, boule m m. Ett bageri inom MKB-området hade
passat bra. Finns mycket duktiga damer på området som hade möjlighet att tjäna sina
egna slantar.
PS Den eller de personer som står för busstrafiken på Hyllieholmsgatan måste fått
fnatt. Nr 34, 11, 5, 7 och nu 8:an har kört här under ett 40 tals år. Är det att förvirra
gamla tanter som jag? Inget tack till de personer som la ner 33:an från Rudbäcksgatan,
så att det blev längre till minneslunden nu när man är gammal. Många saknar 33:an
här. Jag glömmer ej att ni sålde SAAB-s tomt 1 kr. Kommunens pengar strös på
många fel sätt. Hade ni motat Olle i grind hade vi inte haft denna kostnad för alla de
immigranter på den egna tomten.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, ”Syfte med planprogram
och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
4.3.17 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015−11−15:
Undertecknad har bott i Brf. Kroksbäck sen 1968, vårt område är välskött och vi som
bor här trivs alldeles förträffligt. Att Malmö stad ska klampa in i vårt område och göra
fler fadäser är inte acceptabelt.
Att MKB har problem i många av sina områden är ingen nyhet, men att "förtäta" och
tro att detta skulle skapa större trygghet är utopisk.
Att vara rädd om vår åkermark! Malmö stad säljer ut mark till en massa spekulanter.
Vad är det för mark som hela spektaklet Hyllie är byggt på? Europas bästa åkerjord!
Att det sitter en miljöpartist, detta flummiga lilla parti, som ordförande i
stadsbyggnadsnämnden och som dessutom gör arroganta uttalanden, är inte
demokratiskt. Malmö stad har styrts för länge av ett gäng amatörer som slösar bort
våra skattepengar. Byggnaden Malmö Live kostade skattebetalarna 1,3 miljarder!!! Ett
"skryt- bygge", som förhoppningsvis tillfredsställer några miljöpartister.
Nu är det och har varit länge, ett stort behov av att Malmö stad ser över och förnyar
sitt avloppssystem. Finns det pengar till detta? Avlopp måste väl vara en väsentlig
fråga för miljöpartiet, eller hur [Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande]?
En av Malmös vackraste byggnader "Gamla Stadion", har fått stå och förfalla, så det
är väl bara att jämna den med marken och "förtäta" området.
Så (o)ansvariga politiker i Malmö, lägg planerna av förtätning av Holma-Kroksbäck i
papperskorgen. Det är inte en förtätning av området som behövs för att tillvaron ska
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bli tryggare, utan satsning på helt andra nivåer. Synpunkter från en medborgare som
betalar era löner.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen, övergripande
strategier för utbyggnad samt föreslagen bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
För bemötande kring trygghetsfrågor inom området, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering
för social hållbarhet”. Avseende vatten- och avloppsfrågor, se rubriken ”Hantering av
översvämningar”.
4.3.18 HSB Brf Kroksbäck, via styrelsen, framför i skrivelse 2015−11−16:
Betr. synpunkter på Planprogram för Holma och Kroksbäck i Hyllie i Malmö
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Kroksbäck i Malmö lämnar nedanstående
synpunkter på utsänt planförslag.
Bostadsrättsföreningen (brf) Kroksbäck, beskrivning
Bostadsrättsföreningen omfattar fastigheterna Kroksbäck 1,2,3 och 4 i kvarteret 453
Kroksbäck i Malmö. Föreningen är belägen i norra delen av flerbostadsområdet
Kroksbäck. Södra delen av flerbostadsområdet tillhör MKB.
Den totala tomtytan uppgår till 57 316 kvm. Byggnadsytan uppgår till 9 584 kvm.
Byggnadsbeståndet består av 4 åttavåningshus och 5 trevåningshus med en
sammanlagd lägenhetsyta på 37 923 kvm samt en affärsbyggnad på 639 kvm. Totalt
har föreningen 459 lägenheter och tillhör de större föreningarna i Malmö. Inflyttning
skedde till största delen 1966.
Under senare år har omfattande renoveringar och förbättringar skett. Åren 20092011 genomfördes ett stort renoveringsprogram med bl. a. nya ytterfönster,
fasadrenovering, nya miljö- och cykelhus, nya lekplatser, nya uteplatser och
uppfräschning av grönområdena. Total kostnad för dessa åtgärder var ca 55 mkr.
De senaste 5 åren har detta arbete fortsatt. För att nämna en del av de åtgärder som
gjorts så har renovering skett av samtliga tvättstugor, torkrum, mangelrum i alla husen
liksom renovering av garaget.
Parkeringsplatserna på Norrbäcksgatan har byggts om med utökat grönområde och
avgränsning mot gatan, källarna målats, nytt låssystem och nytt elektroniskt
bokningssystem till tvättstugorna har installerats. På det delvis nya grönområdet vid
Norrbäcksgatan har planterats mer än 800 nya buskar och träd. Stor satsning har även
gjorts på alla våra andra grönområden. Den totala kostnaden för alla dessa åtgärder
kan beräknas till ca 25 mkr hittills.
Hösten 2014 installerades fibernät till alla våra huskroppar och alla lägenheter har
tillgång till digital tv och bredband.
Merparten av våra föreningslokaler/fritidslokaler har likaså renoverats och satsning
har skett och sker på fritidsverksamheten. Våra medlemmar renoverar också flitigt
sina lägenheter.
Vår förening, som ingår i det s.k. miljonprogrammet, är idag trots sin ålder en mycket
modern förening som kan erbjuda alla sina boenden en hög standard på gemensam
utrustning och en mycket fin utemiljö. För barnen finns två moderna lekplatser och
två bollplaner. Tillgång finns även till boulebana samt en större grillplats.
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Vår förening ingår som en självstyrande enhet inom det riksomfattande HSB
kollektivet.
Avgränsning
Våra synpunkter berör i huvudsak flerbostadsområdet Kroksbäck och endast
marginellt Holmaområdet. När vi nedan skriver om vår förening, vårt område, vi etc.
så menas bostadsrättsföreningen Kroksbäck om inget annat anges. Vi tillåter oss
också att nedan ställa en del rent retoriska (?) frågor.
Arbetsmetodik
I föreliggande planförslag talas det vackert om samråd och information. Vi kan då
konstatera att hela planförslaget tillkommit långt över våra huvuden. Något direkt
samråd har inte skett med vår förening. Det är minst sagt märkligt att en förening,
som existerat i 50 år, inte är involverad i en sådan här omfattande plan.
Före sommaren blev delar av styrelsen under en kort stund förevisade en modell på
förslaget. Redan då framförde vi våra betänkligheter. I stort sett har inget förändrats
och våra synpunkter har inte beaktats.
Vår ordförande deltog i ett möte om sociala konsekvenser av förslaget. Den skrivning
som följde på detta möte har vi i stort sett helt refuserat. Enligt vår åsikt bygger den
till stor del på rent önsketänkande. Man kan faktiskt med rätta fråga sig om vi lever i
samma verklighet?
I stadsområdes Västers tidskrift nummer 2 från juni 2015 finns en helsida om
planerna för Holma och Kroksbäck. En artikel publicerades utan att vår förening haft
en chans att informera våra boenden om planerna. Detta ledde till många kritiska
synpunkter från våra boenden och en alienation gentemot planerarna. I artikeln anges
även att befintlig vårdcentral flyttas till det nya torget. Vid kontakt med Region Skåne
vid den tidpunkten blev svaret att ingen flyttning var aktuell. Hur kan man
överhuvudtaget gå ut med en sådan tidningsartikel utan något som helst samråd? Det
här tycker vi visar på att dialog och samråd endast är fina ord utan mening.
I det här sammanhanget bör också nämnas det uttalande som
stadsbyggnadsnämndens ordförande gjorde i lokalpressen den 28 oktober 2015. Om
uttalandet ”Att villaägare är oroliga är inget jag tar hänsyn till. Vi låter oss inte styras
av rädsla” är korrekt så är det häpnadsväckande. Hur kan man överhuvudtaget göra
ett sådant uttalande? Ett sådant uttalande sänker ju allt vad dialog och samråd
innebär. Vår förhoppning är att stadsbyggnadsnämnden korrigerar detta uttalande.
Allmänna synpunkter
När man läser planprogrammet får man lätt den uppfattningen att hela Kroksbäck är
ett problem. Så är ingalunda fallet. Låt oss se på var är det ett problem och varför.
Var är det ett problem:
Kroksbäck består ju av dels villaområden och dels flerbostadsområdet.
Flerbostadsområdet måste absolut delas upp i dels bostadsrättsområdet dels det
kommunala bostadsområdet (hyreshusområdet, MKB).
Villaområdena: I dessa områden finns det egentligen inga påtagliga problem
Bostadsrättsområdet: Här är situationen densamma. Det är ett lugnt område med
ringa problem. Vi upplever att de boende här känner sig inte bara trygga utan även är
stolta över sitt område. Många av de problem som nämns i planförslaget har vi inte
inom vårt område.
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Hyreshusområdet: Det är egentligen här som problemen finns och där insatser bör
göras. Området har stora sociala problem.
Varför problem:
Egentligen kan vi koncentrera oss på hyreshusområdet. Här finns stora sociala
problem med stor arbetslöshet, utanförskap, kriminalitet och en relativt stor
narkotikahandel.
Man kan då med rätta ställa sig frågan varför man ska förändra det som redan
fungerar och det till det sämre? Det verkar minst sagt litet absurt. Att försöka, som
planen förespråkar, bygga ytterligare hus på MKB området riskerar att cementera de
problem som redan finns. Det går inte att bara bygga bort problemen. De
grundläggande problemen måste lösas först. Att bara bygga nytt och inte först lösa
alla sociala problem kan resultera i att området kan förfalla och på sikt bli ett verkligt
getto. Man kan naturligtvis också fråga sig om det går att få en bättre social
sammansättning med en annan kategori av boenden. Men… vilken kategori av
människor kommer att flytta till ett område med stora problem?
Men låt oss gå vidare:
Arbetstillfällen
Området måste tillföras fler arbetsplatser. Ja, det är säkert så. Men… varifrån ska
dessa arbetsplatser komma? Malmö har en arbetslöshet som överstiger snittet i hela
Sverige. Det fattas arbetsplatser i hela Malmö, ja i hela Sverige. Lever vi verkligen i
olika verkligheter?
Det finns och har funnits mindre affärer inom MKB området. Någon finns kvar men
hur är det med lönsamheten? Att skapa mindre affärer typ Rosengård tillför ju inte
området en större mängd arbetsplatser.
Utanförskap
Utanförskapet är sannolikt mycket omfattande i MKB området. Det blir naturligtvis
så med en omfattande arbetslöshet, dåliga kunskaper i svenska. Att inte kunna
svenska utestänger sannolikt många från ett tillträde till arbetsmarknaden.
Kriminalitet
Än en gång (det verkar tjatigt nu) så finns problemen inom MKB området. Det är
kanske en naturlig utveckling med de stora sociala problem som finns? I planförslaget
nämns att narkotikahandeln har flyttat på sig när Hyllievångsvägen byggts om. Ja, om
Sörbäcksgatan byggs om kommer handeln förmodligen att fortsätta på annan plats.
Det är väl ganska så naturligt om inget görs åt grundproblemen.
Nybyggnation inom MKB området
Detta är redan kommenterat ovan. När man ser på planerna så slås man genast av
intrycket att man ”bygger in” problemen i stället för att lösa dem. Som också nämnts
ovan så kan det knappast bli en bra boendemiljö med en huskropp framför ens
fönster.
Byggnation i Kroksbäcksparken och Hyllievångsvägen
Åter måste man ställa sig frågan: Varför ska man slå sönder ett grönområde, som efter
de senare årens renovering blivit allt bättre? Vi i brf Kroksbäck motsätter oss all
denna byggnation. I synnerhet den byggnation, som direkt gränsar till vårt område vid
Hyllievångsvägens kant. Att Hyllievångsvägen upplevs som otrygg kan mycket väl
bero på de stora sociala problem, som finns inom MKB området. Det finns många
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andra platser i Malmö där folklivet är begränsat men de upplevs ändå inte som
otrygga.
Övrigt
För ett obestämt antal år sedan så talades det mycket om problemen på Rosengård.
Det talas fortfarande om problemen där. Men med åren har antalet problemområden
i Malmö snarare vuxit än reducerats. Från att åtminstone mest ha varit Rosengård så
har andra områden tillkommit såsom Lindängen, Kroksbäck, Holma, Bellevuegården
och inte minst Seved. För att nämna några. Trots satsningar så har problemen inte
lösts. Så kommer det inte heller att bli i Kroksbäck med föreliggande förslag.
Ovan har nämnts problemen i MKB området. Vi vill poängtera att vi inte på något
sätt anklagar MKB för att vara någon dålig hyresvärd utan de är, skulle man kunna
säga, ett offer för omständigheterna. MKB och dess personal är värda all respekt.
Som framgått av ovanstående resonemang så är vi även i detta stycke helt
motståndare till planförslaget. Vi vill än en gång peka på den fullständiga brist på
samråd och dialog som föregått planen. Hur en stor kommun som Malmö kan agera
på detta sätt är för oss en gåta.
Bebyggelse inom vårt område
Inom vårt område planeras en ganska så omfattande byggnation. På vårt grönområde
mellan huskropparna är inritat en förskola med, som vi uppfattar det, ett antal
tillhörande parkeringsplatser. Detta förslag skulle helt slå sönder den fina utemiljö,
som genom åren byggts upp. Av vilken anledning ska man förstöra en fin utemiljö,
som föreningen satsat mycket pengar på att bygga upp? Parkeringsplatser i en annars
bilfri miljö? Vi avvisar helt detta förslag.
I vårt områdes ytterkanter mot Mobäcksgatan, Lorensborgsgatan, Norrbäcksgatan
och Hyllievångsvägen planeras nybyggnation av bostadshus. Byggnationen är i stor
utsträckning planerad på våra parkeringsytor. Längs med Lorensborgsgatan dessutom
ovanpå, tycks det, på vårt garagetak. Är detta verkligen god planering att bygga hus
precis intill befintliga? Boende i de befintliga husen får i stället för en förhållandevis
fri utsikt en husvägg att se på. Har planerarna överhuvudtaget varit ute och sett på
området. För oss tycks hela denna del av planen vara en ren skrivbordsprodukt. Vi
avvisat helt all denna planerade byggnation.
Vår affärsbyggnad
Föreningen har en affärsbyggnad i sydvästra hörnet av vårt område. Tills i mars förra
året inrymdes här en livsmedelsaffär. I mars brann affären och totalförstördes. Sedan
dess har byggnaden sanerats och stått tom. I fastigheten finns även en befintlig
frisörsalong, som undgick att skadas av branden och som har varit i full gång hela
tiden. Under de senaste 5 åren har vi i denna fastighet (exklusive frisörsalongen) haft
hela tre hyresgäster. Trots att läget är bra har dessa hyresgäster haft svårt att få
lönsamhet i sina affärer. Som ovan nämnts under allmänna synpunkter så ifrågasätter
vi att antalet arbetsplatser kommer att väsentligt ökas. Under hösten 2015 har
kontrakt tecknats med Region Skåne om att inrätta en vårdcentral i byggnaden. Vi
anser att detta kommer att bli ett lyft för hela området och visar samtidigt att
fastighetsägarna kan påverka sin egen situation på ett positivt sätt utan påtvingad hjälp
utifrån. I föreliggande plan betecknas denna byggnad som en arkitektonisk viktig
hörnbyggnad med tillhörande torg. Någon form av samlingsplats med tillhörande torg
kommer inte att byggas här.
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Mobäcksgatan
Mobäcksgatan är förmodligen den gata inom flerbostadsområdet som är allra lugnast.
Det är i dag en återvändsgata och samtidigt huvudentrén till vårt område. I
planförslaget ska gatan öppnas upp dels mot Lorensborgsgatan dels mot
Hyllievångsvägen. Varför detta? Det finns ingen som helst anledning att öppna upp
gatan. Varför ska man få genomfartstrafik på denna gata när en större gata finns
alldeles i närheten. Det lugn, som råder idag på denna gata, skall så förbli. Vi avvisar
helt denna plan.
Norrbäcksgatan
Att öppna upp denna gata har varit uppe tidigare. Och alltid avvisats. Vi vidhåller vad
som sagts tidigare att gatan ska förbli en återvändsgata med en lugn trafikmiljö.
Det är väldigt konstigt att man hela tiden i planförslaget kommer med förslag, som
försämrar för de boende i stället för att göra miljön bättre. Att nu få genomfartstrafik
kommer inte att förbättra situationen för de boende vid gatan. Åter så avvisar vi helt
denna plan eftersom den inte innebär någon som helst förbättring för de boende.
Lorensborgsgatan
För denna gata förslås stora förändringar. Det är ganska så underligt med hänsyn till
att gatan med sin förlängning invigdes december 2003. Ombyggnaden av gatan
föregicks av omfattande protester som om vi minns rätt, gick ända upp till regeringen.
Kommunen ville absolut ha en stor infartsled till stadens centrum.
Att nu, bara drygt ett decennium senare, komma med förslag som åter ändrar gatans
struktur, verkar minst sagt underligt. Hur kan kommunens planering vara så dålig?
Ombyggnaden kostade på sin tid oerhört mycket pengar. Att redan nu ändra gatans
utseende kommer att åter kosta mycket pengar. Och det för en kommun vars
ekonomi redan är synnerligen ansträngd. Det är ett enormt slöseri med kommunens
pengar. Alla kommunens invånare borde reagera på denna plan och detta enorma
slöseri med pengarna.
Vi anser att gatan fungerar bra. Bullernivån underskrider, enligt en undersökning
daterad 2014-09-16, de riktvärden för trafikbuller både med dagens trafikmängder och
med en prognostiserad framtida ökning av trafiken. Mätningen är utförd vid
Mobäcksgatan. Vi i föreningen föregår opinionen och säger nej till ändringen!
Kvartersnära återvinningsstation
Den station, som beskrivs i planförslaget, blir inte av på Kroksbäck. Den är enligt VA
Syd flyttad till Lindängen.
Sammanfattning
Som framgår av ovanstående kommentarer så ställer vi oss helt avvisande till
planförslaget. Merparten av innehållet i planförslaget innebär en AVSEVÄRD
försämring för de boende och det inte bara i vår förening utan för hela området. Hus
som planeras byggas intill befintliga vilket gör att utsikten från befintliga hus
försämras, grönområden som bebyggs, innergård som förstörs o s v. Det är
anmärkningsvärt att stadsbyggnadskontoret lägger fram en plan som innebär
försämringar i stället för förbättringar.
Än en gång vill vi påpeka att de stora sociala problemen inom MKB området måste
lösas först. Det går inte att sopa dess problem under mattan och tro att endast
omändring av hela området löser problemen. Hela planförslaget kan sammanfattas i
två ord: SKRIVBORDSPRODUKT och ÖNSKETÄNKANDE.
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Vi kommer därför med alla till buds stående medel att kämpa mot planen. Självklart
kommer vi, om nödvändigt, att både informera och be om hjälp av vår centrala HSB
organisation.
Blir ovanstående planförslag verklighet så måste vår förening se till att hela vårt
område avskärmas från kringliggande område.
Som även framgått ovan så reagerar vi mot den totala brist på dialog och samråd, som
föregått planen. Information har gått ut i media utan någon som helst
förhandsinformation till vår förening. Vi har ställts inför fullbordat faktum. Så ska en
stor kommun inte agera!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen samt
samrådsförfarande och spridning av information, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” respektive ”Samråd och dialog”.
Angående föreslagen bebyggelse inne på HSB’s gård samt längs Mobäcksgatan och
Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
För bemötande kring trygghet och sociala frågor, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering för
social hållbarhet”.
Angående planering för framtida arbetsplatser och verksamheter, se samlade kommentarer, rubriken
”Verksamhetsetableringar”.
Förslaget innebär inte att ytterligare grönytor i Kroksbäcksparken tas i anspråk, utan en
omfördelning mellan parkmark och idag bebyggd mark vid Kroksbäcksskolan föreslås. Ny
växtlighet kommer planeras in i området i samband med kommande detaljplaneläggning inom
området. Se också samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
Vad gäller trafik längs Norrbäcksgatan, se samlade kommentarer, ”Gatukopplingar”. Angående
ombyggnad av Lorensborgsgatan, se rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”.
Den kvartersnära återvinningsstationen som diskuterats i samrådshandlingen finns med även efter
samrådet, som ett förslag till möjlig framtida verksamhet och mötesplats inom Kroksbäck.
4.3.19 Boende på Norrbäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-18:
OM planerna går " i lås"- Vänligen ta emot min idé med "bravur" !
Vi behöver ett ställe åt äldre, pensionärer. Därför föreslår jag: att Ni istället för en
förskola, inne på HSB- området- låter bygga:
SERVICE- HUS, evt. även SERVICE-boende,( max 3 våningar) HSB området bebos
av många äldre. Vi behöver ett centra för alla äldre. Ex. Restaurant med "dagens" på
menyn. Även plats för te, kaffe med kaka. Lokal att hyra, vid festligheter.
Service- även i form av massage, gym, pool- för alla som kommit upp i åren. Folk
behöver vattengympa, gympa, massage etz. Även typ " arbetsterapi"- åt alla äldre. Ex.
måla tavlor, skapa (aktivera den högra hjärnhalvan), Kursverksamhet mm.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Inkomna förslag till nya funktioner inom
bostadsrättsföreningens område kan inarbetas i kommande detaljplaner inom området, efter initiativ
från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen. Huruvida det framöver blir aktuellt med den typen av
funktioner/boende som föreslås i yttrandet styrs av efterfrågan. Se även samlade kommentarer,
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rubrikerna ”Förtätning”, ”Verksamhetsetableringar” samt ”Syfte med planprogram och kommande
planprocess”.
4.3.20 Boende på Norrbäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-19:
Min make och jag bor på HSB Kroksbäck, Norrbäcksgatan 29, 216 24 Malmö. Vi
önskar, att det byggs ett äldreboende- servicehus, här på HSB Kroksbäck. Ett ställe
med Restaurang, kaffe- te- fika-ställe. En Swimming-pool för äldre, med
vattengympa, rehabträning mm. Vi är många äldre- och vi behöver ett service-centra
här!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Inkomna förslag till nya funktioner inom
bostadsrättsföreningens område kan inarbetas i kommande detaljplaner inom området, efter initiativ
från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen. Huruvida det framöver blir aktuellt med den typen av
funktioner/boende som föreslås i yttrandet styrs av efterfrågan. Se även samlade kommentarer,
rubrikerna ”Förtätning”, ”Verksamhetsetableringar” samt ”Syfte med planprogram och kommande
planprocess”.
4.3.21 Boende på Norrbäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-18:
Jag och min fru bor i HSB Kroksbäck sedan nio år och trivs ganska bra. Ända tills vi
fick ta del av detta förslag! Skulle planerna bli verklighet kommer vi och många andra
som bor i området att se oss om efter ett annat boende.
Vi studerade den broschyr som sänts ut. Då kunde vi konstatera att det som
presenterades hade oerhört mycket fokus på förskolor, byggande av nya bostäder och
butiker samt ändring av vägar i området. Samtidigt kunde vi konstatera att andra
fundamentalt viktiga aspekter inte fanns med.
Studiens stora fokus på nya förskolor ger oss god anledning att tro att Malmö Stad
avser att låta stora barnfamiljer och förmodligen invandrare flytta till MKB området.
Detta skulle då bara förstärka dom problem som redan finns med arbetslöshet och
ekonomiska problem. Mao samma sak som orsakat dom problem som vi idag ser i
socioekonomiskt svaga området i Malmö. Det är ett fatalt misstag och motverkar god
integration. Integration skall ju syfta till att få en god blandning på nyanlända och
andra grupper i samhälle. I vårt tänkande är det stadens vision och invånarnas behov
som skall vara styrande. Inte målet att tränga ihop så många som möjligt per ytenhet !
Modellen saknades i Stadshuset vecka 41.
Vecka 41 fick vi broschyren med det aktuella förslaget. För att skaffa ytterligare
information besökte vi Stadshuset den 9/10 för att se på den modell som skulle
finnas där. Efter många frågor kunde vi konstatera att modellen inte fanns. Men vi
fick möjlighet att tala med en ung man som efter bästa förmåga försökte svara på
frågor baserat på den roll-up som fanns i entrén. Slutsatsen av diskussionen var att
förslaget är mycket ytligt och att många problem skulle ”nog” lösas senare. Mao
förslaget är INTE genomtänkt.
Efter besöket på Stadshuset åkte vi till Folkets Hus i Holma. Det var stängt, men vi
lyckades tack vare hjälpsamma människor komma in. Men inte heller där fanns någon
modell. Orsaken att vi ville se modellen är att en planritning med oklara symboler är
ett mycket dåligt instrument för att presentera ett så här viktigt förslag . Utan en
modell i tre dimensioner kan vi tex inte se höjder på byggnader eller ändamålet.
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Allmänna kommentarer.
En förändring i Holma – Kroksbäck måste ha som mål att höja områdets status och
att förbättra invånarnas livssituation och möjligheter. Inte tvärtom. Detta anser vi inte
finns i det förslag som presenterats.
Vad gäller några detaljer så har jag följande kommentarer till det presenterade
förslaget:
Förtätning av bebyggelsen försämrar livsvillkoren. Detta har flera direkta
konsekvenser:
Drastiskt sämre möjligheter att parkera bilar.
Redan idag är det ett problem att finna parkeringsplatser för dom boende. Hela
Hyllievångsvägen, Mobäcksgatan och Kilbäcksgatan är utnyttjade långt utöver vad
lagen tillåter. Dessutom parkerar många boende även på Gamlegårdsvägen och
Hedbäcksgatan i brist på parkering närmare hemmet.
Det är enligt min mening att begå våld på invånarna att under sådana omständigheter
dels bygga fler bostäder och affärer i området, utan att se till att det finns tillräckligt
antal parkeringsplatser. Fler bostäder och affärer ÖKAR behovet av parkeringsplatser
ytterligare! Jag vill även påpeka en mycket viktig social aspekt. Bilen är en mycket
viktig symbol för integration och ekonomisk utveckling för ekonomiskt svaga
invånare när man ökar sitt ekonomiska välstånd. Bilen ÄR en statussymbol och
markör! Med det lagda förslaget motverkar man alltså det som Malmö Stad och hela
samhället strävar efter: att invånarna skall för varje dag få det bättre! Ta inte ifrån
människorna i området möjligheten att skaffa bil!
Trångt mellan husen.
Det finns goda skäl till att Skånska gårdar är byggda i en fyrkant med en ingång. Det
skapar lugna ytor/områden när det blåser!
Området Holma-Kroksbäck är redan idag känt för den starka blåst som ofta råder
mellan husen. Tyvärr så negligerade dåtidens arkitekter påverkan av vind när
nuvarande bebyggelse kom till. Och lärdomarna fortsätter att ignoreras! Detta ser vi
inte minst på Hyllie Station och Hyllie Allé. Utöver att detta skapar obehag för
människorna, ökar även riskerna för spridning och intensitet vid en eventuell brand.
Men inte nog med det. När gatten smalnar av ökar vindhastigheten. Vinden skapar
turbulent vind på husens ytor och tar snabbt bort den värme som förlorats genom
väggen. Detta ökar värmeförlusten och därmed uppvärmningskostnader och
miljöpåverkan. Detta är ännu en negativ konsekvens med förtätning!
Minskade gröna ytor.
Grönska är en viktig faktor för en hälsosam livsmiljö i en storstad. Därför har t ex.
Shanghai infört nyckeltal där man mäter antal kvadratmeter grönyta per invånare för
stadens utveckling. Vad jag vet efter flera förfrågningar, finns inget liknande nyckeltal
för Malmö. Förmodligen därför att det historiskt sett funnits många parker och
grönytor i staden. Grönytor tjänar även till att absorbera regnvatten.
Men den föreslagna nya bebyggelsen förvärras den redan svåra situationen på
Hyllievångsvägen samt Norrbäcksgatan. Sommaren 2014 kunde vi se vad som kunde
ske. Förslaget är negativt med tanke på den gröna miljön!
Andra faktorer att ta hänsyn till och integrera i projektet.
Förskolor.
På planritningen finns fem förskolor inritade. Till detta finns ett antal andra förskolor
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i närområdet. Ett skäl till behovet av nya förskolor är nyinflyttningen av större
familjer med många barn. Se mina kommentarer i inledningen! Malmö löser inte sina
stora sociala problem genom att dom koncentreras!!
Vid planeringen är det viktigt att ta hänsyn till att människor med bättre ekonomiska
möjligheter även har färre barn. Detta kommer även att ske i Malmö under
förutsättning att staden sköter integrationen på ett bra sätt. Därför skall inte behovet
överskattas.
Skolor.
Ett skäl till att barnfamiljer inte bosätter sig i eller lämnar området idag är kvalitet och
det dåliga ryktet av skolorna. Detta ÄR ett stort problem. Malmö Stad måste ta detta
på största allvar och vända på utvecklingen. Det är alltså inte en fråga om kvantitet
utan kvalitet!
Till detta kommer att hänsyn måste tas till den demografiska utvecklingen. När
ungdomarna lämnar förskolorna skall dom slussas in i vanliga skolor. Förslaget som
presenteras verkar inte alls ta hänsyn till detta behov som kommer att uppstå. Mao
kortsiktigt tänkande.
Fritidslokaler för ungdomar.
Inga sådana lokaler ingår i den presentation som gjorts. Detta är helt nödvändigt för
att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna på området. Idag råder stor oro när
skolbarnen är lediga och detta måste åtgärdas.
Äldreboende och vårdboende.
Även denna typ av sociala institutioner saknas i presentationsmaterialet och är absolut
nödvändiga. Många invånare lever i tre- eller fyragenerationsfamiljer och har
dessutom en mycket starkare familjekänsla än vad som är vanligt i den traditionella
svenska familjen. Därför är det oerhört viktigt att inom området ha äldreboenden,
vårdboenden och demensboenden, så att kontakten med dom äldre kan bibehållas
livet ut. Givetvis är detta även kopplat till hemtjänstens utformning och
dimensionering.
Trafik.
Lorensborgsgatan har idag ett uppbyggt bullerskydd mot i första hand Djupadal.
Denna MYCKET dyra konstruktion byggdes samtidigt som hastigheten sänktes från
50 till 40 km/h fram till Rudbecksgatan. Alltså med största sannolikhet ett helt
onödigt projekt som borde ha stoppats när beslut om hastighetssänkningen togs.
Inget gjordes!!
Med planerna att göra gatan till stadsgata och bebygga på sidorna av vägen måste
bullerplanket rivas!! Eller skall det lämnas som en symbol för en onödig och dyr
gärning? Är det så våra skattepengar skall hanteras??
När Lorensborgsgatan förändras, uppstår frågan hur trafiken söderifrån och från
Öresundsbron som idag använder Lorensborgsgatan skall komma in till Malmö
Centrum. Förblir flödet oförändrat på Lorensborgsgatan får vi stora problem! Tanken
att bygga nya bostäder, kontorshus etc kommer att komplicera det hela ytterligare.
Det måste finnas trafikleder som möjliggör snabba transporter till och från Malmö
Centrum.
Hyllievångsvägen kommer enligt förslaget att förändras drastiskt. Här finns problem
med låga områden som vattenfylls vid häftiga regn. Se sommaren 2014! Med nya
byggnader minskar markens förmåga att ta upp regnvatten då grönytor försvinner.
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Byggs hus i gatunivån kommer källare och första våningen enkelt att vattenfyllas!
Samma problem här med trafik och parkeringsplatser när fler bostäder byggs och
affärer etc.
Integration.
Att få igång en god integration snabbt är avgörande för hur Malmö skall bli i
framtiden. Ökad invandring till Sverige förenklar inte denna process.
En ljuspunkt är att vi ser en ökning av antalet bosatta i HSB Kroksbäck med
invandrarbakgrund. Min tolkning är att det är människor som bott på andra platser i
Malmö ( anske i MKB Kroksbäck) och som sedan skaffat sig ekonomiska möjligheter
att flytta hit. Dom jag känner är oerhört ambitiösa och hårt arbetande människor med
stora ambitioner inför framtiden för sina barn. Jag är övertygad om att denna process
kommer att fortsätta i takt med att lägenheter blir lediga i HSB Kroksbäck och
människornas ekonomi förbättras. Därför är det oerhört viktigt att detta beaktas i den
nya planeringen. Låt inte MKB-området få en alltför stor del med nya invånare med
stora problem och liten chans till att bli integrerade!!
Vårdcentral.
Med den nya bebyggelsen av 1800 nya bostäder skulle antalet invånare öka med minst
6000 personer enligt min gissning. Detta kommer att drastiskt öka belastningen på
vårdcentralen i Kroksbäck. Den måste byggas ut och även erbjuda ökade öppettider.
Den presenterade planen nämner inget om detta problem.
Affärer.
Sedan något år finns Emporia med ett mycket stort antal butiker och restauranger.
Men det är väldigt glest med besökare idag. Vidare har det funnits butiker och frisör i
byggnad som tillhör HSB Kroksbäck. Ingen större framgång. Idag kan vi konstatera
att det inte finns underlag för en ny livsmedelsbutik där. I närområdet finns både Lidl,
ICA och COOP som ger god service. Så det är inte realistiskt att tro att det finns
goda möjligheter för ett större antal butiker i området. Det finns helt enkelt inte
underlag för det. Inte skall väl Malmö Stad ge entreprenörer orealistiska
förväntningar? Vad säger tex Svensk Handel om dessa planer med fler butiker?
Torg och mötesplatser.
En tom påse måste fyllas med ett innehåll för att ha betydelse. Samma sak gäller med
torg och mötesplatser. Var finns platsen för ”service, kultur, fritid, föreningar, kontor,
.. ” som nämns pliktskyldigt i broschyren ?? Bygg ETT hus för Kultur, Kunskap och
Kreativitet! Jag tycker att man skall ta efter Kunskapshuset Fenix i Vaggeryd. Här
samlas kunskap under ett tak: förskolor, skolor, bibliotek, vidareutbildning,
entreprenörsverksamhet, samlingslokaler, cafe osv med en fantastisk infrastruktur
med IT, samverkan med ortens näringsliv etc. Hit kommer människor av alla
generationer. Med en sådan verksamhet är det även möjligt att hjälpa och ta tillvara
lokala entreprenörers första steg som företagare. Lämplig plats för en lokal inkubator!
Vi måste komma ihåg att fyra av fem nya jobb skapas i det privata näringslivet och i
små företag. Därför måste det bli ett mycket starkt stöd till lokala entreprenörer.
Målsättningen bör vara att skapa arbetstillfällen lokalt av lokala människor. Hela den
nya planen måste ta hänsyn till detta. Inga nya större kontor kommer att läggas i
Holma – Kroksbäck. Tanken är orealistisk. Hyllie är ett klart bättre alternativ.
Säkerhet och trygghet.
Holma – Kroksbäck har ett dåligt rykte vad beträffar trygghet och säkerhet för dom
boende. Ryktet är tyvärr sant. Därför måste dessa problem också beaktas i förslaget.
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Vad jag ser nämns detta inte överhuvudtaget. Kanske inte ”mitt bord ” för dom som
tagit fram förslaget. Men det är helt oansvarigt att inte planera in en ökad trygghet!
Mitt förslag är att sätta upp en närpolisstation kombinerad med ett socialkontor vid
det sk torget. På så sätt kan man bättre hantera speciellt problemen med brottslighet
bland ungdomar. Polisstationen bör ha som förebild ”Kobansystemet” från Japan.
Det är lokala polisstationer som är bemannade dygnet runt. Men poliserna är under
större delen av arbetstiden ute och patrullerar området på cykel eller med annat
fordon som kommer fram överallt. I polisens uppgifter ingår även hembesök hos
nyinflyttade för att informera om säkerhet. Detta är ett mycket effektivt system. Kan
anses vara dyrt i drift, men billigt om vi ser på kostnader som kan undvikas för
enskilda och samhället.
HSB Kroksbäck.
Förslaget innebär intrång på den tomtmark som är upplåten åt föreningen. Det
fritidsområde som idag finns, skall användas till förskola. Föreningens
parkeringsplatser försvinner på Norrbäcksgatan och Mobäcksgatan. Hus skall byggas
ovanpå det existerande parkeringsdäcket. Detta har som konsekvens att vi förlorar
ytterligare parkeringsplatser samt att garaget måste byggas om när ny pålning skall
utföras. Nya hus kommer att byggas framför föreningens existerande hus som vetter
mot alla fyra väderstrecken. Detta tar bort ljus och skapar onödig insyn.
Föreningens hus med lokaler för frisör och tidigare affär är borttaget/saknas på
förslaget. Rör inte området för HSB Kroksbäck !
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Vad gäller utställning av planprogrammet ska
planprogrammet i sin helhet, samt vepor och modell, ha funnits på plats i Stadshusets foajé och i
Folkets Hus i Holma under hela samrådsperioden. Vi beklagar om detta inte stämmer eller om
utställningen inte skyltats tillräckligt väl, och därmed inte har hittats vid besök. Till nästa
utställning av liknande slag ska vi se över hur materialet presenteras.
Malmö växer och staden måste planera för detta, bland annat vad gäller säkerställande av bostäder
åt alla. Vad gäller övergripande strategier för utveckling av staden, såväl fysiskt som socialt, se
samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” respektive ”Planering för social hållbarhet”. Ett
mål i planprogrammet är att skapa bättre förutsättningar för ökad upplevd trygghet och attraktivitet
inom Holma och Kroksbäck, genom fysiska åtgärder.
Vad gäller parkering inom Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubriken ”Parkering”.
Planprogrammet visar en viljeinriktning avseende utvecklingen inom området. Föreslagen bebyggelse
kommer, vad gäller placering, höjd, användning med mera, att studeras vidare i kommande
detaljplanering inom området. I detta ingår möjligheter att utvidga vårdcentral samt bygga exempelvis
äldreboenden, fritidsgårdar med mera. Angående planprogrammets roll i planprocessen, se samlade
kommentarer, rubriken ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
Angående farhågor kring minskade gröna ytor, se samlade kommentarer, rubriken
”Ianspråktagande av mindre grönytor”.
De föreslagna förskolorna ersätter, till viss del, befintliga förskolor inom Holma och Kroksbäck som
idag finns i lokaler/platser som inte är ändamålsenliga. Vad gäller bedömningen av framtida behov
av grundskoleplatser, så bygger detta på framräknade prognoser som i sin tur är baserade på
demografiska förändringar.
I planprogrammet läggs stor tyngd vid skolornas betydelse för områdena. Förslag om att utveckla
skolornas verksamhet och komplettera denna med verksamheter som exempelvis utnyttjar
skolbyggnaderna under kvällstid, för att skapa livfulla mötesplatser, finns med i planprogrammet.
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Framförd idé om ett kultur- och kreativitetshus är mycket välkommen och helt i linje med
planprogrammet.
Angående planering för framtida arbetsplatser och verksamheter, se samlade kommentarer, rubriken
”Verksamhetsetableringar”.
Angående ombyggnad av Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken ”Ombyggnad av
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Vad gäller översvämningsproblematik kring Hyllievångsvägen, se samlade kommentarer, rubriken
”Hantering av översvämningar”.
4.3.22 79 stycken boende på Mobäcksgatan har, under samrådstiden, via sin
styrelse i HSB Kroksbäck, inlämnat undertecknad skrivelse/protestlista:
Protest! De ändringar som Malmö stad planerar att göra i vår fina bostadsförening vill
vi, boende på Mobäcksgatan, absolut inte acceptera. Vi tycker att det ar rena hån mot
oss som bor i block 1och 2 och 3 att bygga hus som blir bara några meter framför
vara fönster. Vår grillplats på gården och boulebana som är mycket använd på
sommaren, vill ni också beröva oss.
Er planering gör att det blir trångt och att vår boendemiljö försämras väsentligt. Vi är
irriterade och besvikna. Förstör inte vårt trivsamma boende och vara fina
grönområden som vi är mycket glada för. Vi väntar oss en positiv lösning i samråd
med oss boende.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: För bemötande kring de synpunkter som skrivits under i
protestlistan, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande
planprocess”, ”Förtätning”, ”Planering för social hållbarhet”, med flera.
4.3.23 249 stycken Boende inom HSB Brf Kroksbäck har via sin styrelse inlämnat
följande protestlista:
Protest mot planprogram för Holma och Kroksbäck i Hyllie.
Ett nytt planprogram har distribuerats för området Holma och Kroksbäck.
Programmet innehåller stora och genomgripande förändringar av hela vår
boendemiljö.
Som boende på HSB området på Kroksbäck vill jag på det bestämdaste protestera
mot hela planen. Jag anser att den till största delen är en ren skrivbordsprodukt som
bygger på önsketänkande. Jag vill också protestera mot den usla information som
getts under arbetets gång.
Bakgrund
Kroksbäck är ett stort område med många problem. Men först och främst måste man
se var problemen finns och varför. Merparten av alla problem finns koncentrerade till
ett område inom Kroksbäck, nämligen hyreshusområdet MKB. Inom detta område
finns det stora sociala problem med hög arbetslöshet, kriminalitet och ett omfattande
utanförskap. Dessa problem måste lösas först innan man överhuvudtaget kan börja
tänka på att bygga nytt på området och därmed löpa stor risk att cementera
problemen. Vem vill frivilligt flytta in på ett problemområde? Flyttar det in mer folk
med sociala problem?
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Övrigt
Gatorna i området ska inte ändras. De problem som finns på bl. a. Sörbäcksgatan och
del av Hyllievångsvägen beror till största delen på de omfattande sociala problem som
finns inom MKB området. Varför ska idag gator med ringa trafik få genomfartstrafik?
Nya hus ska inte byggas på gatorna i området och definitivt ingen byggnad inne på
bostadsrättsföreningens innergård. Jag protesterar mot hela planprogrammet och
anser att det inte ska genomföras. Programmet innebär en avsevärd försämring av
hela var boendemiljö. Varför ska vi acceptera det?
Kompletteringar till protestlistan: Enstaka kompletteringar till ovanstående text och
förslag till förbättringar inom området har förts in av en del boende i samband med
att protestlistan skrivits under. Exempel på kompletteringar är följande:
”Hyllievångsvägen känns otrygg och behöver förbättras”, ”Inga fina stora träd ska
fällas”, ”Var ska alla människor parkera bilarna, det är långt redan idag”, ”Bra ändå
med mötesplatser, tex i skolan, service, kultur, fritid, föreningslokaler, butiker, café”,
”Kanske låga fina byggnader i stället för radhus tex. På Norrbäcksgatan med butiker,
service, föreningar”, ”Absolut inga parkeringar på innergården”, ”Bygga äldreboende,
centrum för äldre, restaurang, fotvård, massage, vattengym”, ”Har samtliga berörda
hushåll fått info? Så var inte fallet i slutet av oktober. Om man inte delges viktig
samhällsinfo – hur skall man då kunna ha en åsikt?”.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För bemötande kring de synpunkter som skrivits under i
protestlistan, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande
planprocess”, ”Förtätning”, ”Planering för social hållbarhet”, ”Parkering” med flera.
Vad gäller framförda önskemål om särskilda funktioner så som äldreboende, föreningslokaler,
restauranger med mera kan detta eventuellt möjliggöras inom bostadsrättsföreningens område, om
bostadsrättsföreningen framöver skulle ta initiativ till framtagande av detaljplan. Angående frågan
om informationsspridning kring samrådsförslaget, se samlade kommentarer, rubriken ”Samråd och
dialog”.
4.3.24 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Vi är tre personer som köpte vår lägenhet för tre år sedan. Vår val var grundad på alla
unika egenhet av vår område nämligen lugn och trevlig boendemiljö, stor och vild
park i närheten, de fria vidderna, en jättebra utrustad lekplats framför min fönster och
jätte fin lekplats i parken samt en unik fotbollplats med kullar o.s.v.
Vi vill protestera mot hela planprogrammet. Förändringar som vi planerar tror vi
försämrar av hela vår boendemiljö. I så fall förlorar vi alla våra fördelar som jag
beskrev och ska bli en vanlig område i Malmö. Jag vill absolut inte vara tvungen att
flytta från min favorit område i Malmö. Vi vill bevara allt som finns i vår område.
Skulle du kunna inte realisera programmet?
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: I planprogrammet görs en bedömning av vilka ytor som kan
vara lämpliga för förtätning, ur olika aspekter, för att uppnå en hållbar utveckling inom området
och inom staden som helhet. För vidare bemötande till yttrandet, se samlade kommentarer,
rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”, ”Förtätning”, med flera.
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4.3.25 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-25:
Jag vill kraftigt protestera mot hela programmet! Vad vi behöver är mer öppna, gröna
ytor och mindre biltrafik - tvärtom mot förslaget alltså. Trist att ens skattepengar ska
gå till sån här lekstuge-verksamhet. Min granne har formulerat en skrivelse som jag är
helt enig med: Som boende på Mobäcksgatan i HSB Kroksbäck vill jag protestera
kraftigt mot det planförslag stadsbyggnadskontoret presenterat för mitt område. Här
följer några synpunkter, några specifikt för mitt bostadsområde och några generella.
Den 'förtätning' ni föreslår kommer att förstöra livskvalitén runt och i HSB
Kroksbäck. Många idag gröna barriärer runt omkring och inne på området kommer
gå förlorade. Enligt planen skall t.ex. alla nuvarande parkeringar tas i anspråk för
bebyggelse. Var skall vi parkera? Mobäcksgatan är en återvändsgata med villor på ena
sidan och HSB Kroksbäck på den andra. Från mitt köksfönster till gatan är det ca 2025 m. Det är en gräsmatta samt en parkering längs gatan. Här föreslår ni "radhus och
lägenheter med verksamheter". Hur katten skall dessa få plats? De kommer att
förstöra utsikten och ligga helt tätt på våra fönster. Samma förslag gäller
Norrbäcksgatan. Där har föreningen nyligen anlagt en snygg, säker parkering för våra
boende. Skall denna investering gå förlorad nu? Och vårt garage längs
Lorensborgsgatan verkar ni vilja bygga bort, med högre hus. Hur kul är det för dem
som har utsikt åt det hållet! Och som sagt; var skall vi parkera? Visst, parkering är
kanske inte världens viktigaste grej, men det finns ingen förklaring i planprogrammet
hur detta ska lösas. Dessutom kommer alla nya bostäder behöva parkering. Och
eftersom bussar och tåg tydligen inte kan fås att fungera och hålla tiden - till ett
överkomligt pris - så kommer man att behöva bil.
Inne på vår fina innergård föreslår ni en förskola och en odefinierad park/plats. Här
finns idag boulebana och grillplats, bollplan samt en ny lekplats som är mycket
populär. Allt har under årens lopp bekostats av oss boende i HSB Kroksbäck. Skall
detta bara bort nu? Varför inte lägga en förskola på parksidan istället? Här finns natur,
lekplatser etc.
Generella synpunkter: Det har byggts mycket i Hyllie på senare tid (badet, runt stationen)
vilket gjort att bussen ofta försenats och fått ta olika vägar. Det började för tre (3) år
sedan. Hur skall detta avhjälpas med stadshuvudgator och begränsningar i trafiken?
Har också läst att en superbuss ska sättas in. Hur skall den komma fram i rondellen
vid Hyllie? De vanliga ledbussarna har problem med detta. Se till att allmänna
kommunikationer fungerar, annars kommer folk inte att låta bilen stå.
Den nya planen kommer att ge oerhörda störningar i flera bostadsområden under
lång tid. Inte bra livskvalitet för de boende. Räcker det inte med allt som byggs mellan
Kroksbäck och Hyllie området, runt badet etc.?
Lorensborgsgatan byggdes ut och fick tjusiga bullermurar, säkert inte billiga. Nu vill ni
riva en del av dessa för att bygga hus. Vilket oerhört resursslöseri. Och det är mina
skattepengar som slösas bort.
Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan skall öppnas mot Lorensborgsgatan. Hur kan
detta hjälpa på buskörning och oroligheter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen och föreslagen
bebyggelse i anslutning till HSB Brf Kroksbäck, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
För bemötande kring parkeringsfrågor, se samlade kommentarer, rubriken ”Parkering”.
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Angående ombyggnad av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan till stadshuvudgator och
framkomlighet för kollektivtrafik i samband med denna ombyggnad, se samlade kommentarer,
rubriken ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Vad gäller föreslagen öppning av Sörbäcks- och Norrbäcksgatan mot Lorensborgsgatan, se samlade
kommentarer, ”Gatukopplingar”.
4.3.26 HSB Brf Kroksbäck, via styrelsen, framför i skrivelse 2015-11-23:
Betr planprogram för Holma och Kroksbäck: Under hösten har
stadsbyggnadskontoret distribuerat ett planprogram for Holma och Kroksbäck. Vår
bostadsrättsförening, som är en av Malmös större med 459 lägenheter, är i högsta
grad berörd av programmet. Trots detta har vi inte på något sätt varken deltagit i eller
blivit förhandsinformerade om planerna. Vår förening är väl etablerad och har nu 50
år på nacken. Vi anser, tycker vi, att vi på något sätt borde vara involverade i
framtagningen av programmet. Det talas så vackert om dialog och samråd men det
verkar mest vara tomma ord. I vår förening har förslaget mottagits med bestörtning ja
det är kanske bättre att säga ilska. Hela vårt område, som vi lagt ner så mycket arbete
på att förbättra och försköna kommer att helt ändra karaktär. Inte till det bättre utan
till det sämre.
Dessutom har nämndens ordförande i lokalpressen uttalat "Att villaägare är oroliga är
inget jag tar hänsyn till. Vi låter oss inte styras av rädsla". Detta uttalande beror inte
direkt vår förening men om det är korrekt återgivet är det häpnadsväckande. Hur är
då inställningen till en bostadsrättförening som ekonomiskt svarar för sina fastigheter
och sin utemiljö? Politikerna bryr sig således inte om sina väljares åsikter. En politiker
bör ju inte uttala sig på det sättet. Även om det i följande nummer fanns en viss
förklaring så är skadan redan skedd.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets roll i planprocessen samt
samrådsförfarande och spridning av information, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess” respektive ”Samråd och dialog”.
Angående föreslagen bebyggelse inne på HSB’s gård samt längs Mobäcksgatan och
Lorensborgsgatan, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
4.3.27 Boende på Norrbäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-23:
Som boende i Kroksbäck vill jag protestera emot planprogrammet for Holma och
Kroksbäck i Hyllie Malmö PP 6045. Att genom fortätning bygga bort problem har
aldrig varit en fungerande metod. Det är ett rejält feltänk! Att förlorade grönytor
ersätts med träd ger inte den grönytefaktor som ni utlovar. Lövträd står nakna halva
året även i Skåne och barrträd borde vara helt uteslutet i en skånsk miljö.
Ni föreslår på MKB Kroksbäcksområdet ett antal förskolor på den gröna öppna yta
som finns och att de även skall "samutnyttjas". Jag tror mig veta att förskolor måste
vara omgärdade av säkert stängsel och att "obehöriga inte är välkomna" så varför
utlova aktiviteter som inte kan realiseras. På HSB Kroksbäcksområdet är också nu
inritat en förskola med tillhörande parkering. Området är idag ett trivselområde för de
boende med grillplats, liten fotbollsplan och sandlåda med klätterställning och
gungor. Jag protesterar emot att ni tar bort trivselområdet som behövs för barn och
pensionärer. Jag har studerat bilderna på hur det kan se ut i den nya miljön. Man ser
cyklande och gående ströva omkring. Träden står i formade rabatter på i övrigt
140 (182)

stenlagda gator/torg. Lek skall ske i Kroksbäcksparken och badhusparken. Så finns
naturligtvis puckelbollplanen! Har ni sett någon sparka boll där? Mina barnbarn var
ivriga att prova den (de är duktiga juniorspelare) men de kom besvikna därifrån.
Däremot är den uppskattad som en orörd grön yta (plastgräs) att titta på, typ ett
konstverk. En enda hundrastplatsen finns och den är i Kroksbäcksparken, på samma
ställe som tidigare. Den borde val hundägarna hitta men betänk att så långt går man
inte på sin kvällspromenad och på morgonen hinner man inte. Hundrastplatsen vid
Lorensborgsgatan MKB är borta. Konsekvens? Lorensborgsgatan som jag känner väl
är inget hinder för möten. Det finns bra övergångar för cykel och gående. Varför skall
nu bilkörning mellan områdena bli prioriterad. Inget möte främjas väl via bilkörning i
ett närområde. Jag är säker på att kyrkan inte kommer att få fler besökare med
stadstrafik utanför porten. Lorensborgsgatan är byggd med bullerskydd och stör
ingen boende. Gatan är endast 15 ar gammal och när den byggdes var argumenten
från stadens sida att den var absolut avgörande för stadens utveckling. Man kan väl
inte ha gjort en sådan felräkning så nära i tiden. Låt Lorensborgsgatan vara den
livsnerv som Malmö behöver. Ni planerar radhus på båda sidor om den planerade
stadsgatan (Lorensborgsgatan) vilket gör att ännu fler grönytor forsvinner. Det är väl
inte rimligt att allt skall bebyggas och att asfalt och biltrafik utanför dörren skall vara
nya ledordet. Mycket i en stad är politikerbeslut och nu får väl ändå Miljöpartiet ta
och ryta till. Asfalt gör ingen glad.
Om man nu är så ivrig att integrera så undrar man varför Hyllieby hålls helt utanför.
Där har man just nu ingen skola så det borde vara lämpligt att öppna upp för barnen
därifrån att gå på Kroksbäck. De skall ju ändå till badhuset och Bellevuestadion.
Hyllie by är annars ett bevis på hur total avsaknad av genomfartstrafik har skapat en
bra boendemiljö och det är väl ingen som vill förstöra den. Låt MKB området i
Kroksbäck slippa genomfartsgator. Skapa istället en trevlig by-miljö liknande den som
finns i Hyllie by. Låt Djupadal fortsatta vara en trygg boendemiljö utan
genomfartstrafik. Låt HSB Kroksbäck vara utan genomfart och få ha kvar den trygga
boendemiljö som finns där. Det kan behövas ett referensområde i Kroksbäck!
Jag bor på Norrbäcksgatan och är väl informerad om vad som händer i området. Att
planera en "kvartersnära återvinningsstation" i garaget på Norrbäcksgatan visar på
dålig insikt i vad området behöver. Vi skall absolut inte ha fler "försäljningsställen",
detta gäller även Sörbäcksgatan. Att påstå att det är återvändsgatan som gör att
polisen har svårt att hålla uppsikt över droghandeln kan inte vara sant. Vänta bara tills
det blir genomfart, då kommer handeln både att öka och spridas. MKB har stor
erfarenhet av att förbättra nedslitna bostadsområden och det kan de säkert även göra
bra på Kroksbäck. Men kom ihåg. Bevara grönytorna . De områden där MKB har fått
respons för sitt arbete är där de har gjort vackra gårdar och med viss självförvaltning.
Alla vill bo vackert. Att förtäta ett problemområde borde vara en varningsklocka för
alla. Det är att vara blind för verkligheten om man tror att det blir bättre med fler
människor. Vill också säga några ord om Skolan där mina barn gick men där
barnbarnen inte kan gå idag p g a låga resultat. Gör skolan till en skola med särskild
inriktning tex hälsa och idrott, detta för alla klasser från 0-9. Bra mat och rörelse
underlättar lärandet. Ni önskar fler barn till skolan och gärna från andra områden
men då måste man behålla busstrafiken på Hyllievångsvägen så barnen lätt kan ta sig
till skolan och man måste också underlätta möjligheten att lämna och hämta med bil.
Jag protesterar mot planförslaget över Kroksbäck i sin helhet. Ovanstående
synpunkter lämnas även som medborgarförslag.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer: I planprogrammet görs en bedömning av vilka ytor som kan
vara lämpliga för förtätning, ur olika aspekter, för att uppnå en hållbar utveckling inom området
och inom staden som helhet. Vidare studier kring omfattning, placering och gestaltning av ny
bebyggelse kommer att ske i samband med framtagande av kommande detaljplaner i området. Se
även samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” samt
”Förtätning”.
Vad gäller att ”bygga bort problem”, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering för social
hållbarhet”.
För bemötande kring öppning av gatorna i Kroksbäck och ombyggnad av Lorensborgsgatan, se
samlade kommentarer, rubrikerna ”Gatukopplingar” respektive ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan
och Pildammsvägen”.
Framförda synpunkter angående Kroksbäcksskolan förs vidare till grundskoleförvaltningen för
kännedom.
4.3.28 Boende i HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-11-30:
Malmö Stadsbyggnadskontor presenterar en långt gången planering som tillkommit
utan att man först visat intresse för hur de som i dag lever i dessa områden skulle
förhålla sig till en så omdanande förändring. Det kan bara uppfattas som att man
anser sig ha rätt att styra och ställa precis som man vill över de boendes miljö. De
boende har uppenbarligen ingen talan!
[…] Ordförande i stadsbyggnadsnämnden, har i Limhamns lokaltidning bemött
människor med nedlåtenhet och nonchalans då dessa uttryckt sin oro över att deras
boendemiljö kommer att försämras.
Det går inte att förstå att man tror sig komma tillrätta med de sociala problem som
idag finns inom en del av de områden som nu är berörda. Malmö Kommunala
Bostads AB är ansvarigt för den sammansättning av hyresgäster man placerar inom
sina områden. Om det av denna anledning uppstår problem rättas detta inte till
genom att man förtätar området och öppnar upp gator! Är man verkligen så naiva att
man tror detta på fullaste allvar? Så löser man inte sociala problem! De skulle med
största sannolikhet bara förvärras!
Som boende i HSB Kroksbäck upplever vi inte de problem som påstås finnas i
Kroksbäck som en helhet. Efter många år i vår förening kan vi bara konstatera att det
alltid varit ett lugnt, fint och välskött område med fin grönska och en lagom portion
av huskroppar. Så vill vi att det skall förbli! Väljer man att köpa sitt boende i utkanten
av staden i ett fint sammansatt område så är det för att det är så man vill bo. Vi vill
inte bo i den förtätade miljö med genomfartstrafik och stadshuvudgata som Malmö
Stadsbyggnadskontor nu verkar vilja påtvinga oss!
Efter vad som går att utläsa av den undermåliga information som tillsänts hushållen
tänker man sig att i vart område, på bekostnad av befintliga planteringar, parkeringar
och garage, placera nya huskroppar. Detta skulle innebära inte bara förfulning av
området utan också att nuvarande berörda hus skulle "byggas in", och istället för
luftighet och grönska skulle man få en husvägg framför sina fönster! ! Man tänker sig
dessutom att uppföra en förskola med tillhörande parkering inne på vårt väl
iordningställda område vilket nu är bilfritt! Här är det nu fint med grönska, grillplats,
bollplaner samt lekplats och så vill vi att det skall förbli!
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De nya planerna skulle också innebära att möjligheten att parkera sin bil skulle
försvinna. Man kan i planeringsprogrammet via Internet läsa att Malmö
stadsbyggnadskontor tycker att Kroksbäcksbon skall cykla eller åka kollektivt! Man
skall ordna cykelkurser!!! Skall även äldre människor och människor som har svårt att
gå lära sig cykla på dessa kurser? Man förordar också att den som vill köra bil inte
skall ha egen sådan, man skall istället vända sig till en bilpool! Den som ändå har egen
bil skall parkera i något parkeringshus någonstans i utkanten av området tycker man!
Maken till styrning av människor får man leta efter! ! Det är fräckt och
uppseendeväckande! Människor förväntas lägga om sina vanor och behov så att de
passar beslutsfattarnas verklighetsfrämmande idéer! ! Det märkliga är att samtidigt
som man vill försvåra för de boende att inneha bil så vill man öppna upp gatorna för
genomfartstrafik! Ett ingrepp som skulle väsentligt försämra miljön för de boende.
De förändringar man planerar för är allt igenom oacceptabla!
För ca 10 år sedan byggdes Lorensborgsgatan om för ansenliga summor pengar. En
kraftfull mur restes. Då var det viktigt och bråttom att vägen kom till stånd! Nu 10 år
senare vill man riva ned muren och bygga om vägen! Hur kan en kommun handskas
så ovarsamt med pengar? Vet man inte vad man gör när man genomför ett så stort
projekt? Malmö Kommun emottar ekonomiskt stöd från andra kommuner. Med
tanke på vad man i detta sammanhang visar upp gällande framförhållning, så är det
inte konstigt att Malmös ekonomi ser ut som den gör.
Med förhoppning om att de planer som presenteras i planprogrammet aldrig kommer
att förverkligas.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument
utan visar en viljeinriktning för området kring Holma och Kroksbäck. Se även samlade
kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess” samt ”Förtätning”.
Vad gäller att ”bygga bort problem”, se samlade kommentarer, rubriken ”Planering för social
hållbarhet”.
För bemötande kring öppning av gatorna i Kroksbäck samt ombyggnad av Lorensborgsgatan och
stadens långsiktiga mål avseende bilinnehav, se samlade kommentarer, rubrikerna
”Gatukopplingar” respektive ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.3.29 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Med anledning av de utskickade samrådshandlingarna samt planprogrammet avseende
Holma och Kroksbäck i Hyllie, Malmö vill jag härmed lämna mina synpunkter på
planprogrammet.
I början på planprogrammet står det skrivet att man skall bidra till en bland annat
social och ekonomisk utveckling i området. Detta genom att den fysiska planeringen
ska få sätta förutsättningarna för denna utveckling. Detta skall göras samtidigt som
befintliga värden i områdena tillvaratas. Man skriver även att en av strategierna för
bostadområdena är att de lugna, vardagliga och rofyllda karaktärerna skall bevaras och
stå i kontrast med de mer händelserika stråken som skall finnas mellan och utanför
bostadsområdena.
I planprogrammet framgår att Malmö stad avser att förtäta bostadsområdet
Kroksbäck med nybyggnationer som berör mitt bostadsområde, genom att bygga 1-3
våningshus, 3-5 våningshus, förskolor samt öppna upp en korsning mellan
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Mobäcksgatan och Hyllievångsvägen. Jag har synpunkter på samtliga av dessa förslag
och kommer lista dem nedan.
Till en början skall nämnas att detaljerna i planprogrammet som avser
bostadsrättföreningen HSB Kroksbäck, är högst bristfälliga. Det nämns att det skall
bebyggas med nya bostäder och förskolor, men inget vidare förklaring likt det som
beskrivs kring Holma, Hyllievångsvägen eller Norr- samt Sörbäcksgatan.
Angående att bebygga Mobäcksgatan med 1-3 våningshus:
Att bebygga Mobäcksgatan på ett sådant sätt som avses enligt planprogrammet, är ej
förenligt med det som nämns i början på planprogrammet. Som nämnt ovan
fastställer planprogrammet att man skall bibehålla bostadsområdenas karaktär.
Genom att på ett sådant tydligt ingrepp förändra bostadsområdets utseende och
karaktär med nya våningshus så nära inpå befintliga bostäder, är inte att bibehålla
befintlig karaktär av området. Nybyggnationen kommer leda till försämrade
grönområden mellan befintliga hus och där de planerade husen skall placeras.
Nybyggnationen kommer leda till försämrad sikt och ljusinsläpp i de befintliga
lägenheter som idag finns längs med Mobäcksgatan. Vidare kommer nybyggnationen
leda till ett trängre område, då avstånden mellan befintliga (och planerade) hus
kommer minska. Detta kommer i sin tur leda till en minskad attraktionskraft för
området som ett lugnt, öppet, rofyllt och barnvänligt bostadsområde. Den minskade
attraktionskraften till bostadsområdet riskerar även att minska den ekonomiska
utvecklingen för bostadsrättföreningen (HSB Kroksbäck), vilket i längden leder till
negativa ekonomisk utveckling för bostadsområdet och dess medlemmar.
Angående att bygga förskolor på Brf Kroksbäck:
I planprogrammet framgår att man avser att bygga 4 nya förskolor på Brf Krokbäck.
Detta är ej förenligt med det som skrivs i början av planprogrammet kring bevarandet
av bostadsområdenas karaktär och bevarande av befintliga värden. En förskola med 4
avdelningar tar plats med både lokaler och utrymmen att röra sig på utomhus (så som
lekplatser och dylikt). Detta utrymme finns inte på bostadsområdets innergård.
Området är litet och den lediga ytan kommer minska väsentligt om det även placeras
4 förskole-avdelningar på området.
Tillgängligheten till den befintliga lekplats som finns disponibel för barnen i området
kommer riskera att försämras. Detta då tillgängligheten under dagtid kommer
begränsas av att förskoleverksamheten finns där. Placeringen av 4 förskoleavdelningar
kommer även på ett högst påtagligt sätt påverka bostadsområdets utseende samt
karaktär. Att ha förskoleverksamhet inne på området kommer även leda till
kontinuerligt högre ljudnivåer i området, vilket kommer påverka områdets rofyllda
karaktär.
Vidare kommer även genomströmningen av fordonstrafik på Kilbäcksgatan och
Mobäcksgatan öka kraftig om man placerar 4 förskoleavdelningar på området. Detta
är ej förenligt med att bevara befintliga värden i området.
Angående att öppna upp Mobäcksgatan gentemot Hyllievångsvägen:
Att öppna Mobäcksgatan mot Hyllievångsvägen skapar förvisso möjligheten till en ny
infartsväg till Mobäcksgatan. Dock riskerar detta att skapa en ökad genomfartstrafik,
vilket leder till en högre frekvens av bilar och ökar nivån av buller och föroreningar i
området. Trots att denna gata ej kommer gå genom bostadsområdet, leder dock en
ökad trafik till en minskad trygghet för barn och ungdomar som rör sig i området.
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Här krävs omfattande planering för att minska riskerna med ökad
trafikgenomströmning.
Angående att bebygga Lorensborgsgatan:
Bebyggelsen kring Lorensborgsgatan (i höjd med Brf Kroksbäck) riskerar att skymma
befintliga bostäder och leda till en minskad attraktionskraft för bostadsrättföreningen
och bostadsområdet som helhet. Detta i sin tur kan som ovan nämnt leda till
försämrad ekonomisk utveckling för de boende i området. Är bostäderna däremot av
lägre karaktär, det vill säga 1-2 våningar minskar denna risk väsentligt. Detta är mer
förenligt med övriga planer som presenteras i planprogrammet för Lorensborgsgatan,
det vill säga att göra om gatan till en stadsgata. Samtidigt som bostadrättsområdets
karaktär i högre grad tillvaratas.
Förslag på alternativa förändringar:
I området kring norra delarna av Kroksbäcksparken och mellan Kroksbäcksparken
och fotbollsplanerna längs med Ärtholmsvägen, finns stora ytor att kunna bebygga
utan att de står i konflikt med befintliga bostadsområden. Utnyttjar man dessa
områden och bygger nytt, exempelvis tre eller fyra 12-20 våningshus, kan man skapa
bostäder för ett stort antal människor. Man kan förtäta området utan att göra det
trångt, det vill säga byggandet påverkar inte befintliga områdens karaktär. Det skapar
nya attraktiva områden utan att påverka befintliga områdens attraktionskraft negativt.
Det ökar möjligheterna till skapa socialt hållbara bostadområden och blanda
människor i större grad då man kan sammanväva hela Kroksbäck och Holma på ett
bättre vis. För som det står i planprogrammet skall man sträva efter att de
ombyggnader som stärker den sociala hållbarheten skall prioriteras högre än övriga.
Vidare skall de stödja livet mellan husen och skapa större blandning av människor.
Detta görs inte genom att tränga in människor på varandra, utan genom att förtäta
områden till den grad att människor kan röra sig fritt men träffar andra människor
från andra bostadsområden.
Jag anser att planprogrammet avseende Holma och Kroksbäck i Hyllie, Malmö måste
revideras kraftigt utifrån de synpunkter som ovan nämnts. Detta då de presenterade
planerna inte är förenliga med att bevara befintliga värden i bostadsområdet. Vidare
att de inte bidrar till en positiv social och ekonomisk utvekling. Och slutligen då det
finns bättre alternativ, som är mer positiva för området Kroksbäck och Holma samt
människorna som bor där.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Av planprogrammet framgår att Holma är fokusområde
eftersom det finns ett konkret exploateringsprojekt där i form av Holmastan. Vad gäller Kroksbäck
återstår en del fördjupade studier, bland annat kring hantering av befintliga ledningsstråk,
parkeringsbehov med mera. Detaljeringsgraden är därmed inte lika hög i planprogrammet vad gäller
Kroksbäck i jämförelse med Holma. Att det återstår en del utredningsarbete för Kroksbäcksdelen
har förtydligats i planprogrammets beskrivning av förslag för Kroksbäck efter samrådet.
Planprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument utan visar en viljeinriktning för området
kring Holma och Kroksbäck. Vidare studier kring föreslagen bebyggelse kommer att ske i samband
med kommande detaljplanering inom området. För ytterligare bemötande kring föreslagen bebyggelse i
området, se samlade kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
Angående synpunkter kring Mobäcksgatan och Lorensborgsgatans ombyggnad, se samlade
kommentarer, rubrikerna ”Gatukopplingar” respektive ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen”. Angående förslag om att bygga i Kroksbäcksparken istället, se samlade
kommentarer, rubriken ”Förtätning”.
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4.3.30 Gemensam skrivelse från fyra stycken boende på Norrbäcksgatan
framför i skrivelse 2015-11-29:
Vi har tagit del av ert utkast angående planförslaget för Kroksbäck och Holma. Själv
bor jag i Brf. Kroksbäck som är en av dom absolut finaste Brf. i Malmö. Man kan
undra hur ni på stadsbyggnadskontoret efter flera års planerande, säkerligen till en
INTE ringa kostnad kan komma fram med ett förslag som är minst sagt förvånande.
Vad beträffar min Brf. Kroksbäck har jag en del frågor till er :
Fråga 1: Framför höghuset Norrbäcksgatan nr 35-39 tänker ni bygga villor eller
annan bebyggelse på vårt befintliga garage eller strax intill. Hur tänker ni då? Var i så
fall hade ni tänkt att vi skall parkera våra bilar om både garage och parkeringsplats
skulle försvinna från oss?
Fråga 2: Framför låghuset Mobäcksgatan nr 11-25 tänker ni också någon form av
nybyggnation. Sak samma där. Var skall dom bli av med sina bilar?
Fråga 3: Samma fråga här i denna gata som är Norrbäcksgatan framför låghuset nr
7-27 ? Här är uppsatt ett ganska nytt skyddsstaket till en stor kostnad för föreningen.
Tänker ni riva det?
Fråga 4: Alla dessa nya hyresgäster som tillkommer förutom vi själva som blir av
med våra parkeringsplatser. Var tänker ni att dom och vi skall parkera någonstans?
Bygga nya parkeringshus? Var i så fall skall dessa ligga? Vilken kostnad skulle vi då
behöva betala. Gissningsvis närmare 8-10 ggr högre. När vi (under fråga 1) har ett
perfekt fungerande garage med tvätthallar, nyligen renoverat och i mycket gott skick
som inte tar någon som helst plats under jord. Hur tänker ni??
Fråga 5:

En ny förskola inne på vårt område?? Vilken verklig?

Vi har lagt ner enormt mycket ( MÅNGA MILJONER bara på utemiljön ) pengar i
underhåll och förbättringar på hela vår utemiljö och våra huskroppar. Alltså ni tänker
bara ”ta” vår grillplats, bollplan m.m. Även våra parkeringar och vårt garage? Man tar
sig för pannan! Det är VI som arrenderar och betalar kommunen för detta. Jag är
införstådd med att detta bara är ett utkast. Men ett fullständigt oacceptabelt sådant
som bara har kostat en massa skattepengar.
Med ert fullständigt verklighetsfrånvända förslag ang. vår förening kan ni omöjligt ha
varit här och studerat vår fantastiska utemiljö med nya fina miljöhus, grillplatser,
bollplan och lekplatser.
En viss herr [NN] på Djupadalsområdet har skrivit ett medborgarförslag som är
positivt till planprogrammet. Jaha och var bor då denne [NN]? Jo på […-gatan].
Denna gata berörs inte alls av förslaget. Det går alldeles utmärkt att tycka en massa
när man inte själv berörs.
Ytterliggare en ”expert” vid namn [NN] som är arkitekt på stadsbyggnadskontoret
förklarade för oss ”mindre vetande” att det gäller att öppna upp områdena, för
vederbörande tror att ” kriminalitet trängs bort kärleksfullt ” Tala om flummigt
uttalande.
I vår förening är det ett massivt motstånd mot dessa stolligheter!
[Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande] har uttalat sig i lokaltidningen ”Limhamn” i
ett tidigare nr ang. protester som inkommit från alla berörda som tycker att förslaget
är direkt motbjudande. Jag citerar: ”Detta är ingenting vi tar hänsyn till” slut citat.
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Det får mig direkt att tänka på den unkna gamla öststatsdiktaturen. Ett fullständigt
oacceptabelt uttalande från en demokratiskt vald politiker.
Bästa [Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande] och medarbetare. Med er kunskap
måste ni väl kunna komma fram till ett bättre förslag som också kan accepteras av oss
som bor i Brf. Kroksbäck och berörda medborgare på västra sidan av
Lorensborgsgatan
Man måste i första hand lösa dom sociala problemen på MKB Kroksbäck. Man kan
inte bygga bort problemen genom att förtäta bef. bebyggelse som förmodligen ingen
vill bo i. Risken är att man cementerar problemet istället. Med all respekt för
hyresvärden MKB och deras vaktmästare som säkerligen gör ett fantastiskt jobb.
Vi kräver att INGA nybyggnationer inne och utanför vårt område som omfattas av
vårt markarrende kommer att genomföras. Vi liksom alla andra i olika stadsdelar i
Malmö även i framtiden få lov att ha våra bilar kvar med tillhörande
parkeringsplatser, garage och fina utemiljö. Det kan väl inte vara för mycket begärt i
vårt demokratiska samhälle ?
Ni skall även öppna upp ett flertal gator. På alla andra ställen i Malmö stänger man
gator för att slippa oönskad genomfartstrafik men inte här? Vad sysslar ni med ?
MKB Kroksbäcks problem måste ni lösa på annat vis, inte genom att försämra för
alla oss andra.
Kom nu inte dragandes med att andra i centrala Malmö har inga garage eller
parkeringsplatser som t.ex. Malmö Live. Men dom har ju själva VALT att bo i
centrala staden. Vi har ju valt att bo i utkanten av staden som det var på den tiden för
att det fanns så fin utemiljö och fina lägenheter och bra garage och
parkeringsmöjligheter.
Vi flyttade till Brf. Kroksbäck för 40 år sedan för att området är så fint på alla sätt.
Detta tänker vi som bor här fortfarande göra om inte någon verklighetsfrånvänd
politiker, arkitekt eller statsplanerare försöker ändra på det för i så fall har Malmö
stadsbyggnadskontor fullständigt spårat ur och tappat all förankring med verkligheten.
Tänker ni ändå mot vår vilja i vår förening hävda att detta skall fullföljas utan vårt
godkännande? Då går vi ifrån demokrati till rena diktaturfasoner. Detta kommer då
naturligtvis att överklagas i alla instanser! Denna skrivbordsprodukt hör endast
hemma i papperskorgen.
Jag har själv varit projekterare i många år på ett stort företag här i landet. Hade jag
lagt fram en projektering motsvarande det här kunde jag söka mig ett nytt jobb
SNARAST.
P.S. Förutom denna lista finns en lista som ni kommer att erhålla med ÖVER 300
protester bara från oss i Brf. Kroksbäck mot detta stolliga utkast! D.S.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: I planprogrammet görs en bedömning av vilka ytor som kan
vara lämpliga för förtätning, ur olika aspekter, för att uppnå en hållbar utveckling inom området
och inom staden som helhet. Planprogrammet är inte en juridiskt bindande handling. Angående
planprogrammets syfte och förslag till ny bebyggelse i område, samt information om hur den
kommande planeringsprocessen ser ut, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram
och kommande planprocess” respektive ”Förtätning”.
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Avseende frågor kring parkering, se samlade kommentarer, rubriken ”Parkering”. Angående
hantering av sociala frågor i samband med planprogrammets framtagande, se rubriken ”Planering för
social hållbarhet”.
4.3.31 Boende på Mobäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Ett nytt planprogram har distribuerats för Holma och Krocksbäck. Programmet
innebär genomgripande förändringar för hela boendemiljön.
Vi tycker att det är positivt att Malmö Stad vill göra förbättringar i området!
Det är dock svårt för oss att sätta oss in i fullt ut vad dessa planerade förändringar
kommer att innebära. Vi önskar att vi hade fått mer information under planeringens
gång och givits möjlighet till delaktighet och dialog i ett tidigare skede. Vi önskar
också en mer detaljerad information kring förändringarna för att bättre kunna förstå
t.ex. vad ’viktiga kopplingar’ innebär. Öppnar det t.ex. upp för biltrafik på en gata
som i nuläget är fredad? Hur många våningsplan kommer de föreslagna
nybyggnationerna att ha? Hur stora kommer de föreslagna förskolorna att vara?
Som boende på HSB-området i Kroksbäck vill vi protestera mot den del av
planprogrammet som vi tydligt kan se kommer att påverka vår boendemiljö negativt
samt innebära en oundviklig värdeminskning av vår bostadsrätt.
Protest
Vi protesterar mot de nybyggnationer som planeras längs med Lorensborgsgatan.
För vår del innebär detta att våra lägenheter inte längre är insynsskyddade vilket
innebär en minskad privat sfär. De får ett försämrat ljusinsläpp samt förstörd utsikt
från balkongen (som numera vetter över solnedgång och tak från villorna på andra
sidan Lorensborgsgatan).
Vi undrar, om planprogrammet går igenom i sin nuvarande form, hur vi som valt att
köpa lägenheter här på basis av alla de faktoren vi nämnt ovan och som kommer att
försämras i och med planprogrammet, ska ersättas för den oundvikliga
värdeminskning dessa förändringar kommer att innebära för våra lägenheter.
Oro
Vi är oroliga för att HSB-området i Kroksbäck, som i nuläget är ett lugnt,
välfungerande och tryggt område, i och med den utökade bebyggelsen, mister dessa
kvaliteter.
Vi är oroliga för att man riskerar att förstöra ett av väldigt få välfungerande områden i
Holma/Kroksbäck om man förtätar området med hyresrätter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående föreslagen ny bebyggelse i området, se samlade
kommentarer, rubriken ”Förtätning”. För bakgrund till förslagen om att koppla samman och
öppna upp områdena i öst-västlig riktning, se även rubrikerna ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess”, ”Gatukopplingar” och ”Planering för social hållbarhet”.
4.3.32 Boende på Norrbäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-29:
Jag vill börja med att tala om att det definitivt inte är problem på hela Kroksbäck. Jag
bor på HSB:s område där det är lugnt och jag promenerar ofta utmed MKB:s område,
när jag är på runda med hunden, och märker sällan något problem. Trots detta ska
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jag inte sticka under stol med, att jag i vissa sammanhang undviker att berätta att jag
bor på Kroksbäck.
Med tanke på det dåliga ryktet anser jag att man måste lösa problemet med
kriminalitet innan man lägger ner stora summor pengar på byggnation.
Planförslaget:
Jag tycker att där är många positiva förslag. Självklart tycker jag inte att allt verkar bra
men jag kan inte se bara till vad som är positivt för mig. Tanken med byggnation
utmed Hyllievångsvägen och Holmavångsvägen tycker jag verkar mycket positivt.
Förslagen med att få markplan mer "levande" tillsammans med mötesplatser verkar
positivt och en hjälp till att folk vågar gå ut mer än idag.
När det gäller nya bostadshus tycker jag det är viktigt att man behåller luftigheten som
finns idag och att den nya byggnationen inte skymmer för befintlig bebyggelse. (Det
finns ju anledning till att man har valt det boende man har.)
Jag vet att det har varit mycket oro och negativa reaktioner på planförslaget. Detta
tror jag att ni kunde undvikit i viss mån genom att bjuda in till presentation.
I stort tycker jag detta verkar spännande och öppnar upp för stora möjligheter och ett
trivsamt fortsatt boende.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Ytterligare möjligheter att påverka eventuell framtida
bebyggelse och utveckling inom Kroksbäck kommer att ges i samband med framtida detaljplaner
inom området. För ytterligare bemötande kring detta samt föreslagen bebyggelse intill
bostadsrättsföreningens tomt, se även samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess”, ”Planering för social hållbarhet”, ”Förtätning”, med flera.
4.3.33 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-11-27:
Protestera och åter protestera till ert planprogram på Kroksbäck och Holma.
Programmet innehåller stora genomgripande förändringar av hela vår boendemiljö.
Bygga en förskola + parkering på bostadsföreningens innergård är helt oacceptabelt.
Vi får inte köra in med bil på vårt område. För det ska vara bilfritt. Sen tänker Ni
bygga nya hus på gatorna i området. Var ska vi ställa våra bilar. Ni får ta och tänka
om inte bara en gång utan flera gånger. Innan Ni förstör vårt område som är så fint.
Vi trivs jätte jättebra här, har bott här sen området var nybyggt HSB Kroksbäck.
Nästa år blir det 50 år. Där finns andra ställen Ni kan bygga på. Nej! Nej! Nej! Ni får
inte bygga här. MKN Kroksbäck är ett område med stora sociala problem. Det är
bättre att Ni tar tag i det.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Ytterligare möjligheter att påverka eventuell framtida
bebyggelse och utveckling inom Kroksbäck kommer att ges i samband med framtida detaljplaner
inom området. För ytterligare bemötande kring detta samt föreslagen bebyggelse intill
bostadsrättsföreningens tomt, se även samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess”, ”Planering för social hållbarhet”, ”Förtätning”, med flera.
4.3.34 Boende inom HSB Brf Kroksbäck framför i skrivelse 2015-10-28:
Jag bor på Krockbäck på Mobäcksgatan är ointresserad om något ny byggnad här.
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Vi bor här för att vi inte vill bo i något tättbygt område. Era planeringar kommer att
förstöra vår trivsel och miljö. Jag hoppas verkligen på att ni lyssnar på oss och avstår
från planer att bygga mer här runt våra bostäder.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument
utan visar en viljeinriktning för området kring Holma och Kroksbäck. Vidare studier kring
föreslagen bebyggelse kommer att ske i samband med kommande detaljplanering inom området.
Se även samlade kommentarer, rubrikerna ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”,
”Planering för social hållbarhet”, ”Förtätning”, med mera.
4.3.35 Boende på Sörbäcksgatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Några kommentarer till ”Vi planerar nytt i Holma och Kroksbäck”. Vi bor hos MKB,
Sörbäcksgatan 40. Vårt vardagsrum och balkong är utan insyn mot Lorensborgsgatan,
och ser hur mycket trafik det är på denna gata. Den leder ju ut till rondellen vid
Emporia och sedan vidare ut till Yttre Ringvägen, E20. Ert förslag att bygga om den
till stadshuvudgata med träplaneringar och övergångställen, gång- och cykelbana och
möjlighet till spårväg är knappast väl genomtänkt. All den trafik som går där nu kan ju
knappast försvinna, utan trafiken blir väl kvar även om den byggs om till en smalare
väg. Det måste ju finnas någon större trafikled som leder in-och ut från centrala
Malmö. Om all den trafik som nu går på Lorensborgsgatan skall köra på en betydligt
avsmalnad väg, så måste det ju innebära vid rusningstid att det kommer att bildas
långa bilköer som ska stå på tomgång. Och hur bra är det för miljön? Även om
mycket talas och skrivs om att Malmö skall bli en så bilfri stad som möjligt, så finns ju
bilarna och kan inte bara försvinna. Sedan planeras det nya bostäder utmed
Lorensborgsgatan, vilket innebär att den fria utsikt som vi nu har kommer att
försvinna. Likaså hur blir boendemiljön för dessa lägenheter där det vid flera tillfällen
under dagen kommer att stå bilar på tomgång utanför på gatan på grund av
köbildning? Alla bilar har ju inte start/stopp-funktion, utan många bilar saknar ju
denna utrustning.
Det kanske finns bättre områden att bygga nya bostäder på, tex. grönområdet i
närheten av sporthallen. Det finns säkert flera områden inom Holma och Kroksbäck
som är mera lämpade att bygga nya bostäder på än det föreslagna. Att bygga alltför
tätt mellan befintliga hus och nybyggnationer kan knappast ge en bra boendemiljö.
Att öppna upp mellan Sörbäcksgatan och Lorensborgsgatan har väl både för- och
nackdelar. En nackdel är ju att det säkert blir mera genomfartstrafik. Ett problem kan
det ju också bli för oss som hyr garage här på Sörbäcksgatan, att det blir svårare att
komma ut om trafiken ökar till skillnad från som det är idag, när det är återvändsgata.
Man kan säkert räkna med att hastigheten för bilarna kommer att öka när det blir
genomfartsled.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet syftar till att visa hur möjligheterna till en
långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. I detta ingår att göra en
bedömning av var och i vilken omfattning ny bebyggelse lämpligen kan tillkomma som komplement
till det befintliga. Mer om planprogrammets bakgrund och syfte finns att läsa i kapitel 1 i
planprogrammet. För ytterligare bemötande i frågan, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”.
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Angående föreslagen bebyggelse utmed Loremsborgsgatan, se samlade kommentarer, rubrik
”Förtätning”. Läs mer avseende ombyggnad av Lorensborgsgatan och dess framtida kapacitet med
mera i samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Trafiken på Sörbäcksgatan bedöms inte öka avsevärt jämfört med idag. För ytterligare bemötande
kring Sörbäcksgatan, se samlade kommentarer, rubrik ”Gatukopplingar”.

4.4 BOENDE I HOLMA
4.4.1 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-10-28:
Med denna plan för Fosiedal kommer allting att förtätas och blir ett nytt Rosengård?
För nuvarande boende, ett störande under byggnationen som antagligen påverkar
personer psykiskt och fysiskt! Priserna för våra lägenheter kommer att falla till under
inköpspriset! Parkeringarna blir sämre belägna! Bensinmacken vilket är en tillgång
försvinner! Protesterar för förändringen i Fosiedals området!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För bemötande kring föreslagen ny bebyggelse respektive
parkeringsfrågor, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” respektive ”Parkering”.
Övergripande kring syfte med planprogrammet finns att läsa under samlade kommentarer, rubriken
”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
4.4.2 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-10-29:
Varför skall ni förstöra för riksbyggen malmöhus 24 bygga fler hus framför våra så
det sociala att titta ut utan se in till ett annat hus vi är många som köpt lägenheter här
just för utsikten o bilfritt område, nära till bussen för vi som inte har bil ni får gärna
bygga på holma men inte här, bussgatan skall vara kvar, det finns mycket stora
grönområde mitt imot lindeborg bygg där vi behöver ej fler hus på fosiedal. men ni
kör ju över alla ändå för ni handlar först o tänker sedan. ni skiter i den enkla
människan.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För bemötande kring föreslagen ny bebyggelse respektive
parkeringsfrågor, se samlade kommentarer, rubrikerna ”Förtätning” respektive ”Parkering”.
Övergripande kring syfte med planprogrammet finns att läsa under samlade kommentarer, rubriken
”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
4.4.3 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-10-30:
Jag bor på Hyacintgatan 7, inom Brf Rb Malmöhus 24. Jag vill protestera mot den del
av utbyggnaden som berör våra hus och närmiljö. MED ANDRA ORD DEN SKA
INTE GENOMFÖRAS! Jag anser att hela förslaget grundas på ett mycket
"flummigt" beslut från politiker och Er. Dessutom säger erfarenheten att varken Ni
eller politiker är kunniga i matematik, flera projekt som Ni ansvarat för har skenat
iväg med massor av miljoner som faktiskt är skatteintäkter. Ni saknar empati för de
som redan bor i vårt område, och trivs med detta.
Vårt område behöver inte förtätas, vilket blir följden om detta förslag genomförs.
Dessutom är det ekonomiskt mycket ansvarslöst att riva en struktur, (garage/p151 (182)

platser, miljöhus, förråd etc), som fungerar mycket bra för oss som redan bebor
området. Detta har vi dessutom lagt ner stora kostnader för att underhålla. Ett nytt
garage till dyra byggkostnader skall ersätta detta. Återigen ett projekt som innebär
fruktansvärd kapitalförstöring. PROTEST - BYGG INTE NYTT GARAGE!
Stora delar av vårt område/lägenhetsbestånd får en minskad attraktionskraft. Utsikt
samt luftighet försvinner.
Ni föreslår också att busslinje 6 flyttas till Pildammsvägen. Detta innebär att samtliga
boende inom vårt område får en betydligt längre väg till bussen. Detta kallas väl för
en försämring för oss. Ni anger i Er information under "TRAFIK sid 42 förslag" att;
Kollektivtrafiken ska ha en strukturerande och trygghetsskapande roll. Det ska vara
närmare till en busshållplats än till en bilparkeringsplats. (slut på citat). Hur
överensstämmer detta med Ert förslag? Jag kräver att busslinje 6 bibehåller sin
nuvarande linjesträckning med nuvarande hållplats, och INTE flyttar till
Pildammsvägen!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För bemötande kring föreslagen ny bebyggelse, se samlade
kommentarer, rubriken ”Förtätning”. Övergripande kring syfte med planprogrammet finns att läsa
under rubriken ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
För bemötande kring föreslagen flytt av kollektivtrafiken, se samlade kommentarer, rubriken ”Flytt
av busstrafiken”.
Övergripande exploateringskalkyler har utförts för Holma i samband med framtagandet av
planprogrammet. Vad gäller kostnadsfördelning i samband med föreslagen byggnation löses detta i
avtal i samband med kommande detaljplaner inom området.
4.4.4 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-10-29:
Angående Er folder "Vi planerar nytt i Holma - Kroksbäck" ; Vart tog Fosiedal
vägen?
Varför ändra ett bra område som fungerar? Jag och min sambo fick reda på planerna
den 12 oktober 2015. Vi stod utanför Riksbyggens kontor då en boende på
Tulpangatan 4 sa att det skall byggas runt våra hus. Det finns fler grannar som ej hört
talas om detta. Varför? Jag har ringt Stadsbyggnadskontoret och fick då veta att
foldern delats ut med Tidningsbärarna. Hur många har tidning i dagens läge? Vid
informationen vid Kroksbäckskolan 17/10 och vid Holmaskolan 20/10 undrade Ni
varför det inte kom så många boenden från området. Jo, de flesta hade ej fått Er
folder!
Bygga hus runt omkring oss är något som vi har svårt att acceptera. Rivandet av
parkeringshusen innan nya byggts skapar stora svårigheter för de som drabbas. Hur
blir det med gästparkeringar? De parkeringsplatser som finns, och som enligt Er
representant ej är utnyttjade till fullo, är uppskattningsvis utnyttjade till 75%. 1800 nya
lägenheter i området betyder en ökning av bilparken med c:a 1200 bilar. Vart är det
tänkt att dessa skall ta vägen?
Busshållplatsen "Fosiedal" lär placeras på Ärtholmsvägen vilket försvårar
tillgängligheten för de som har svårt att gå. Vår lilla fina butik "Best Food" skall rivas
för att göra plats för en skola. Dessutom skall ännu en förskola införlivas med
området. Skall alla tre skolorna ha varsin stor högtalare utomhus att spela sin musik i?
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För övrigt blir det inte trevligt att bo på en byggarbetsplats med buller från måndag
till fredag. Allt damm som kommer att flyga omkring innebär att man ej kan öppna
fönstren för vädring. Ska vi verkligen behöva fly härifrån eller flytta? Det var inte så
det var tänkt när vi flyttade in här för ett år sedan. Vi bor i en gavellägenhet med
direkt anknytning till Hyacintvägen vilket gör att vi kommer att sitta "mitt i smeten".
Utsikten och att det är relativt lugnt i området avgjorde vårt val av lägenhet.
Alltså: Bygg inte sönder parkernas och grönområdenas stad fullständigt!
Kompletterande skrivelse 2015-11-28:
Några synpunkter på planeringen. Ni kan ej bygga bort kriminaliteten här, den finns
överallt i Malmö. Jag var på mötet i Europaporten 11 november 2015 och blev
besviken. Svaren på våra frågor var alltför ofta ”vi vet ej, det kan vi inte svara på”.
Dessutom var okunnigheten om området påtaglig.
Kroksbäcksparken används av skolbarn från hela Malmö, något Ni kanske inte kände
till.
Nuvarande Fosiedal är ett lugnt och trevligt område anser jag. Vi umgås redan med
vänner både på Kroksbäck, Södertorp och Kulladal och behöver ingen urbanisering
som hjälp i detta syfte.
Ni tänker på miljön med mindre bilkörning, men hästen som hämtar sopor på Holma
ska tydligen bort och ersättas med ”sopbilar”. Är det miljövänligt?? Att riva våra
parkeringshus kräver kanske sanering av jorden med tanke på eventuellt tidigare spill
med olja och bensin. Rivning av bensinmacken medför, även det, sanering.
Nybyggnation innebär ofta risk för sprickor och sättningar i befintliga byggnader. Jag
förutsätter att ni har gjort en grundlig undersökning av marken för att förhindra att
dessa problem uppstår. Med andra ord: Låt bli att bygga!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående hur samrådet bedrivits, se samlade kommentarer,
rubriken ”Samråd och dialog”.
Rivning av parkeringshuset kan medföra krav på sanering av marken, liksom rivning av
bensinstationen. Behov av detta kommer klarläggas i samband med kommande detaljplanering.
Marksanering är ett kontinuerligt arbete som Malmö stad bedriver i syfte att förbättra miljön inom
staden.
Angående parkeringsfrågor, se samlade kommentarer, rubrik ”Parkering”. Vad gäller allmänt vad
ett planprogram innebär och hur kommande plan- och byggprocess ser ut, se samlade kommentarer,
rubrik ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
Angående närhet till busshållplats, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
För bemötande kring synpunkter om hantering av kriminalitet i området, se samlade kommentarer,
”Planering för social hållbarhet”.
Sophämtning med häst är tyvärr ingen långsiktig lösning ur sophämtnings- eller
arbetsmiljöperspektiv. På vilket sätt sophämtning kommer utformas i Holma och Kroksbäck är i
dagsläget inte fastlagt. Ett möjligt förslag som nämns i planprogrammet är att tillåta viss biltrafik
på ett par av gatorna inom området. Den trafiken som genereras av sophämtning är dock av mycket
begränsad karaktär och bedöms inte påverka området nämnvärt.
I samband med eventuella kommande detaljplaner inom området kommer kompletterande
utredningar kring bland annat geoteknik att genomföras.
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4.4.5 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-11-08:
Det är bra att utveckla området med fler torg, små parker och skolor, men det
planeras mycket för mycket nya byggnader - det ska bli för tätt här och det ska
negativt påverka kvalitet att leva här i området. Man väljer att bo här ofta för att ha
det lite lugnare än hur det är i stan. Det är inte kul att ha granne direkt i fönstret,
istället av fint utsikt på området. Det är kanske bara 20% fler bebyggelse som är
rimligt, inte så många som i planerna.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: För bemötande kring föreslagen ny bebyggelse, se samlade
kommentarer, rubriken ”Förtätning”. Övergripande kring syfte med planprogrammet finns att läsa
under samlade kommentarer, rubriken ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.
4.4.6 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-11-12:
Kommentarer till förslag på förtätningen av Holmadal ~ Fosiedal.
Först vill jag säga att jag ser fram emot en förtätning av området och en mer
stadsliknande miljö, med caféer, små butiker där kanske några av alla nya
entreprenörer som flytt till vårat Malmö kan få sin utkomst. (Jag gillar mångfalden
och grönsaksstånden Möllan).
Parkeringshuset mot Ärtholmsvägen: Dagligen sitter jag på 2a våningen och njuter av
utsikten mot Ärtholmen, ser fåglarna i de tre träden framför mitt fönster och gläds åt
skuttande harar. Så vitt jag vet så är majoriteten i just detta hus emot ett
parkeringsgarage mellan vårt hus och Ärtholmsvägen. MEN, man kan ju tänka sig en
kompromiss och bygga ett garage likande det som finns idag, men då på den del av
”gräsmattan” som är granne med bensinstationen och fram till hörnet av
Hyacintgatan 37. Då skulle inte någons utsikt bli hotad. Det skulle då stå mellan
miljöhuset och Ärtholmsvägen, och fönstren på gaveln vid miljöhuset är så vitt jag vet
till toaletterna.
Parkeringshus i allmänhet: Vid nybyggda parkeringshus skulle jag önska ett antal
solcellspaneler och mini-vind-kraftverk för gratis tankning av elbilar.
Bygg i max två våningar där taket blir gräsmattebeklätt och kanske små lek-ytor för
barn, med träningsbanor för cykelåkning och mini-vägskyltar. Då får man ju något
trevligt att titta på.
Cykelgarage: Bygg säkra cykelgarage med TV-övervakning. Garaget kan då vara indelat
i moduler med ex 16 cyklar i varje modul för att öka säkerheten. Varje
Cykelparkeringsplats tydligt markerad och tillräckligt stor för att få plats för en vuxentrehjuling. Tror att det blir fler och fler äldre som kan tänka sig att cykla med en mer
stabil trehjuling. (mig till exempel). Fler cykelgarage kan tänkas stimulera fler att cykla.
Kanske en cykelplats per smålägenhet och fler till större lägenheter.
Jag kan också tänka mig att det skulle finnas personal = Cykel-värdar, som hela tiden
ansvarar för c-garget. (arbetstillfälle för några ungdomar eller nyinflyttade) Cykelplatshyran kan bli deras inkomst och småentreprenörsandan kan frodas.
Vårdcentral: Det är upp till landstinget, men att man i planerna markerar ut en plats,
eventuellt förekommer landstinget och bygger en vårdcentral. Vi är många äldre i
området och behovet kommer att öka, dessutom ökar småbarnsantalet tack vare en
del invandrande familjer.
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Lägenhetsfördelning: Ungdomar behöver mindre relativt billiga bostäder. Fler sådana är
önskvärt. En viss del av dem kan också kopplas till universitet och högskolor för att
öka attraktionskraften av de yngre som då kan komma till Malmö och vårt område.
Kommunikationer: Vi är nog lite oroliga för att det blir för långt till busshållplatsen när
den flyttas till Pildammsvägen. Men kanske bussen kan ta en vända in på
Ärtholmsvägen. Kanske en ”lokal matarbuss” mellan Holmadal-Kroksbäck och Hyllie
som går i en mindre cirkeltur. Fler kan då ta tåget in till centrum.
Fler och bättre allmänna kommunikationer = färre bilar. Något som inte ni kan
påverka, men om pensionärer kunde åka på halv biljett så skulle nog en del äldre
kanske sälja bilen.
Bostadsrättsföreningen riksbyggen 24.
Vår förening, kommer den att fortsätta bestå som den är, eller kommer den att utökas
ännu mer? Detta vore inte önskvärt enligt min mening, då det möjligen skulle
innebära en alltför tung belastning på styrelsen.
Ja, det var några tankar från mig, efter att jag nyss har kommit tillbaka hem efter
mötet med er i kväll den 11 november.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller det parkeringshus som i samrådshandlingen
föreslogs längs Ärtholmsvägen samt andra bebyggelseförslag, se samlade kommentarer, rubrik
”Förtätning”.
Att bygga riklig och attraktiv cykelparkering är mycket viktigt och något vi kommer att säkerställa
tillsammans med byggherrarna i kommande detaljplanering och projektering när det gäller
kvartersmark, men även från stadens sida när det gäller allmänna ytor. De parkeringshus som
föreslås i planprogrammet är i regel högre än två våningar för att det totala parkeringsbehovet ska
kunna tillgodoses. Idéerna som framförts i yttrandet angående utformning och användning tas dock
tacksamt emot och kan användas som bidrag i det fortsatta planeringsarbetet.
Ett viktigt mål i arbetet med planprogrammet har varit att möjliggöra tillägg av bostäder som idag
inte finns inom Holma och Kroksbäck, så att en variation i både boendeformer, lägenhetsstorlekar
och hyres- kontra bostadsrättslägenheter uppnås. Vilken typ av bostäder som slutligen kommer bli
aktuell inom områdena kommer dock även styras av efterfrågan. Om det framöver skulle visa sig
uppkomma behov av ytterligare lokaler för till exempel vårdcentral inom Holma kommer lämplig
placering av en sådan studeras i samband med kommande detaljplaner inom området.
Huruvida bostadsrättsföreningen på sikt kommer att förändras regleras inte i planprogrammet utan
är en fråga för bostadsrättsföreningen.
Angående närhet till busshållplats, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
4.4.7 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-11-11:
Var skall dom befintliga hyresgästernas bilar parkeras när garageplatserna skall rivas.
Skall den nuvarande bussgatan vara kvar? (Hoppas inte)
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: När det gäller parkeringsfrågor hänvisas till samlade
kommentarer, rubrik ”Parkering”. För bemötande kring bussgatan, se samlade kommentarer,
rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
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4.4.8 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-11-12:
Jag vill protestera mot den utbyggnad/förtätning som ligger närmast våra hus och
närmiljö.
Kostnadsmässigt en katastrof att riva en fungerande struktur och ersätta detta med ett
jättegarage. Vår förening har genom åren lagt sig vinn om att underhålla dessa
garage/p-platser till mycket stora kostnader. Dessutom har man i sitt miljötänkande,
uppfört ett antal miljöhus för sortering etc, till mycket höga kostnader.
Den viktiga aspekten som Ni bör ta hänsyn till är skillnaden mellan boendeformerna
"bostadsrätt - hyresrätt". Bostadsrätt innebär att hyresgästen har själv förmåga och
kan påverka sitt bostadsval, ang. storlek, läge, standard, ute-/innemiljö, skötsel,
underhåll, ekonomi, kommunikation, m.m. Hyresrätt innebär att hyresgäst inte har
samma förmåga som ovan. Man måste i "princip" finna sig i att hyresvärden
bestämmer över ens tillvaro.
Jag vill att Ni leker med tanken att Ni fick i uppdrag av politikerna att
exploatera/bygga på gräsmattorna utmed Limhamnsvägen, totalt massor av
kvadratmeter, för att "förtäta" Malmö. Kan Ni föreställa Er reaktionerna för alla dom
som bosatt sig utmed Limhamnsvägen, att plötsligt skulle det byggas 6-8 vån.hus hela
vägen så att deras utsikt mot Öresund spolierades?
Det som är viktigt för oss idag är att inte vår närmiljö försämras med bl a utsikt samt
att detta dessutom sker till höga kostnader. Om det trots allt byggs garage som täcker
våra behov (minst 540 p-platser) kräver jag att våra medlemmar inte drabbas av högre
kostnader för detta! Dessutom är det mycket viktigt att detta garage är färdigt innan
befintliga garage/p-platser rivs. Vi har också 2 miljöhus samt upplagsplatser/förråd
för bl a fastighetsskötsel som berörs av planförslaget, även detta måste Ni ersätta utan
någon kostnadshöjning för oss.
Jag vill även att nuvarande busslinje 6 bibehåller sin linjesträckning och trafikerar
nuvarande "bussgata". Att flytta denna till Pildammsvägen skulle utgöra ytterligare en
olägenhet för flertalet medlemmar.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Planprogrammet visar en viljeinriktning vad gäller möjlig
förtätning och utveckling inom Holma och Kroksbäck. För ytterligare bemötande kring
planprogrammet och vidare planeringsprocess, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”. Se även rubriken ”Förtätning” för ytterligare
kommentarer kring föreslagen bebyggelse.
Angående närhet till busshållplats, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
Avseende kostnader i samband med föreslagen byggnation löses detta i avtal i samband med
kommande detaljplaneläggning av området och regleras således inte i planprogrammet.
4.4.9 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-11-17:
Jag bor på Tulpangatan i Malmö och har en del synpunkter på ert planprogram för
Holma och Kroksbäck. Jag var på ett informationsmöte på Europaporten 11
november då några av era representanter kommit för att informera om
planprogrammet. Mina synpunkter avser de förändringar som är planerade i det
nordöstra hörnet d.v.s. de i omedelbar närhet av min bostad i Riksbyggens Brf.
Det känns som att vi som redan bor i området är de stora förlorarna i det här
förslaget. Det är vi som får kännas vid stora svidande försämringar, tyvärr utan att få
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ut något bra ur det här. Jag har svårt att se något positivt i det här förslaget för oss
boende i Riksbyggens Brf. Om det finns något bra i det här så förbleknar det i
jämförelse med de befarade försämringarna.
Jag undrar hur det direktiv ni fått avseende förtätningen såg ut. Var det verkligen krav
på så många nya lägenheter i området. Det känns som att ni verkligen har tagit i allt
vad ni orkat och klämt in så många nya byggnader som det går på en liten yta. Det blir
ju otroligt trångt längs Pildammsvägen. Och vårt område blir ju inklämt mellan nya
byggnader på ett sätt som känns väldigt påträngande. De av våra medlemmar som bor
utmed bussgatan och Ärtholmsvägen får nya byggnader alldeles nära inpå, alltför nära.
De som idag har en fin utsikt över staden och har gröna gräsmattor nedanför
kommer istället att få nya byggnader alldeles utanför fönstret. Hur kul är det?
Som förslaget set ut så kommer alla våra nuvarande parkeringsplatser/garage att
försvinna och ersättas med parkeringshus. Exakt hur många p-platser dessa p-hus
skall ha kapacitet för är tydligen inte bestämt ännu, men jag är skeptisk till att de
kommer att fylla behovet. Idag finns det ca 1500 bostäder i Holma och det planeras
för ytterligare 1200. Alltså totalt 2700 bostäder. Därtill arbetsplatser såsom skolor,
butiker, kontor osv som kräver p-platser. Ett visst antal gästparkingar behövs.
Behovet uppskattar jag till minst 3000 p-platser. Kommer verkligen de nya p-husen
att kunna fylla det behovet utan att de blir lika höga som Turning Torso?
Sedan är det också intressant att få en prognos om kostnader för en p-plats. Jag
förstår att jag inte kan få det just nu. Idag har alla vi som bor i Riksbyggens Brf en pplats som tillhör lägenheten. Kostnaden för den är 70 kr i månaden för en ute-plats
och 220 kr för en plats i garage. Härvidlag befarar jag jättestor försämring för oss om
ert förslag blir verklighet.
Jag bor i ett av husen närmast Holmaskolan. Mellan skolan och min bostad går idag
en gång och cykelbana. Enligt förslaget skall där bli en förlängning av Hyacintgatan.
Jag kommer alltså att få en gata med biltrafik endast några meter från mitt
sovrumsfönster. Hur kul är det? Inte alls kul. Det skulle väl vara ett bilfritt område, i
synnerhet som det finns en skola där. Även om gatstumpen endast är tänkt för
långsamma transporter så är det min erfarenhet att om det finns en gata så kör det
bilar där, fört och vid alla tider på dygnet.
Er representant på mötet förutspådde att värdet på våra lägenheter kommer att öka
när den här statsplanen är genomförd. Tyvärr tror jag raka motsatsen dvs. att
lägenheterna kommer att bli nära nog omöjliga att sälja under de kommande åren när
byggprojekten startat. Jag befarar att det kan bli många år med avspärrningar,
lervälling och buller.
Slutsatsen av detta är att för oss som redan bor i området så kommer det att bli
många försämringar och olägenheter utan att det tillför något positivt. Därför hoppas
jag verkligen att den här planen aldrig kommer att bli verklighet. Jag hoppas att vi
genom vår styrelse skall kunna sätta stopp för dessa försämringar, alternativt att
fördröja dem så länge som möjligt eller åtminstone streta emot så gott vi kan.
Avslutningsvis så är det inte min avsikt att kölhala er som är arkitekter och har
utarbetat detta planprogram. Ni har förmodligen bara följt direktivet. Det är direktivet
som inte är bra. Men resultatet blir att planprogrammet känns som en mardröm och
ett skräckscenario för mig.
Mitt förslag är att planen revideras så att vi får behålla våra miljöhus, garage och
parkeringsplatser såsom de ser ut idag. Att det inte kommer att ske någon ny
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byggnation längs Ärtholmsvägen. Och skippa tanken med biltrafik via Hyacintgatan
till Kroksbäcksparken.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående syfte med planprogrammet och vidare planarbete
innan byggnation kan ske, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess”. För bemötande kring övergripande strategier kring förtätning och föreslagen
byggnation inom området, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Parkering belyses i samlade kommentarer, rubrik ”Parkering”. Avseende kostnader i samband med
föreslagen byggnation löses detta i avtal i samband med kommande detaljplaneläggning av området
och regleras således inte i planprogrammet.
Avseende trafik inom Holma, se samlade kommentarer, rubrik ”Gatukopplingar”.
4.4.10 Boende i Riksbyggen Brf Malmöhus 24 framför i skrivelse 2015-11-18:
Tagit del av era planer för Fosiedal, Holma, Kroksbäck. FRUKTANSVÄRT!!!
Varför förstöra områdena genom att bygga en massa hus, gator etc här. Det är bra
som det är. Vi vill inte ha nya hus inpå knutarna. Fördärvar vår utsikt som många har
flyttat hit för. Stan växer säger ni, ja det är sant. Men att bygga hus på hus inpå
varandra är inget som är bra för någon. Vi vill ha kvar vårt utrymme. Luftigt och
skönt för ungarna. Bilfritt!
Vi har nya parkeringsplatser och parkeringsdäck, nya miljöhus, kostat en massa
pengar. Nu ska allt rivas och byggas nytt på. Pildammsvägen ev ändras. För inte så
många år sedan ändrades den om och gjordes fin. Vad håller ni på med?
Ni sitter väl själv i era små hus utanför stan och tycker det är OK att det byggs en
massa inpå knutarna här. Rör ju inte er.
Stort parkeringshus framför Tulpangatan! Inte klokt. Ändå får inte bilarna plats där
sedan. Rymmer endast plats för ca 350 bilar och vi är 540 lägenheter och alla har en
parkeringsplats som tillhör lägenheten – kan ni inte ta ifrån oss. Var ska alla bilarna få
plats för de som ev ska flytta hit???? Vi ska inte köra så mycket bil, ta cykeln istället
eller promenera, vi ska vara miljövänliga. Ja nog så sant men det finns många gamla
människor i detta område, många rollatorer och rullstolar. Och även folk som är
väldigt beroende av sin bil för att ta sig till sin arbetsplats utanför stan etc. Vi ska ta
oss till Pildammsvägen för att åka buss!!!!????
Bygg mer utanför Holma mot Hyllie istället. Finns ytor. Kroksbäcksparken ska
bevaras men man kan faktiskt nyttja en del av den. Hela planeringen är helt FEL!!!!
Tänk om!!!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående syfte med planprogrammet och vidare planarbete
innan byggnation kan ske, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess.
Vad gäller det parkeringshus som tidigare föreslagits utmed Ärtholmsvägen, se samlade
kommentarer, rubrik ”Förtätning”. Parkeringshus i det föreslagna läget bedöms kunna rymma ca
780 parkeringsplatser. Ytterligare studier för att hitta slutlig kvartersstruktur, våningsantal med
mera kommer utföras i samband med framtida detaljplaner inom området. För ytterligare bemötande
kring parkeringsfrågor, se samlade kommentarer, rubrik ”Parkering”.
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Föreslagen ny bebyggelse intill bostadsrättsföreningens byggnader kommer inte ha någon avsevärd
inverkan på befintliga bostäder vad gäller solinfall eftersom de nya byggnaderna ligger norr respektive
öster om befintlig bebyggelse. Se vidare under samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Angående kollektivtrafiken, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
Angående förslag att bygga i Kroksbäcksparken, eller någon annanstans i Malmö, istället, se
samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
4.4.11 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-11-19:
Min synpunkt gäller Fosiedal Jag är starkt emot att det ska byggas hus framför vårt
höghus Tulpangatan 2-6. Jag köpte denna lägenheten för 3 år sedan p.g.a.. utsikten
över koloniområdet där jag har koloni. Vill nu på höstens dagar kunna sitta i mitt
köksfönster o se ner på alla kolonierna o längta till sommaren då jag kan flytta ner dit.
Då ingen kan upplysa mig om vilken sorts hus o hur högt det blir och framför allt om
det blir ett MKB hus så faller våra lägenheter i pris.
På min baksida där jag har balkongen inglasad sitter jag o ser ett lofthus med 24 lgh.
Av dessa är 18 stycken nerrullade med persienner dygnet runt. De tror att vi som bor
i höghuset kan se in till dom. Bygger Ni då ett hus framför mitt köksfönster så blir det
samma sak där. Så den enda utsikt jag kommer att få blir persienner. Kul va??? Då vi
har en bra sammanhållning i vårt hus så tror jag det kommer att bli vi o dom. Alla vi
är missnöjda med detta alternativ så de stackarna som flyttar in där kommer absolut
inte att känna gemenskap med oss. De kommer sannerligen att känna sig ovälkomna.
Synd men då har jag ett kanonalternativ: Bakom vårt fina garage o miljöhus på
Sörbäcksgången finns en stor grusplan/fotbollsplan. Jag har under 3 år sett 1
människa använda denna med sin hund. Alltid öde. Där kan Ni bygga ett stort o högt
hus och inte i vägen för någon. Då har vi först o främst sparat pengar genom att inte
behöva riva garage o miljöhus o bygga nytt. Och framför allt så blir alla glada som bor
i det andra höghuset som ska få ett garagehus framför sig. Detta blir ju betydligt
billigare och framför allt så blir alla nöjda i höghusen. För Ert mål är ju att bevara det
som är bra det har Ni själva skrivet i en artikel. Bygger man ett bostadshus framför
vårt hus så kommer det att ligga så nära en hårt trafikerad väg Ärtholmsvägen det
kommer inte att bli attraktivt boende eller???
Vi som bor i höghusen kan inte sova med fönster öppet då det är mycket ljud från
bilarna och vi bor ändå en bit in. Detta vet jag då Riksbyggen har hus utmed
Stadiongatan o det är dom som sagt detta med oljudet från bilarna. Så nu hoppas jag
att Ni tar till Er detta och börjar tänka om.
På alla Era möten så tas det fram väldans mycket med barnfamiljer dagis förskolor
skolor o.s.v. men ingenstans nämns vi pensionärer och vi är många o många fler för
varje år som går. Är vi helt bortglömda av Er ??????
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller förslag till ny bebyggelse intill
bostadsrättsföreningens byggnader samt bemötande kring förslag om att istället bygga någon
annanstans, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Vidare kan nämnas att om ny bebyggelse tillkommer längs Ärtholmsvägen kommer
bullersituationen för innanförliggande, det vill säga befintlig, bebyggelse sannolikt att förbättras då de
nya byggnaderna i praktiken kommer att fungera som bullerskydd. För de nya bostäderna som
tillkommer kan byggnaderna tekniskt ”bulleranpassas” för att uppnå en god boendemiljö trots att
husen föreslås nära en trafikerad gata.
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4.4.12 Boende i Riksbyggen Brf Malmöhus 24 framför i skrivelse 2015-11-21:
Den befintliga bussgatan vid Fosiedal/Holma bör även i framtiden vara en bussgata
eller en mindre gata för genomfart för de boende i området och inte en huvudled.
Detta för en god säkerhet för de boende, avgaser och bullerljud att ta hänsyn till.
Forskning visar även att buller och avgaser har negativ påverkan på människan.
Det diskuteras även i planförslaget att BRF Malmöhus 24 längs med den befintliga
bussgatan ska byggas om för att entréerna ska ombygges till andra sidan av husen.
Detta kommer medföra ökade bostadskostnader för de boende i en redan
välfungerande förening med många äldre boenden. Det talas om barnstråk för en
ökad säkerhet för barnen i området. Då får man se till denna trygghet som redan
finns i nuvarande konstruktion, att barn inte har möjlighet att springa ut direkt i gatan
från porten utan kommer ut på en inhägnad och säker gård, bevaras. Trygghet och
säkerhet för barnen och deras föräldrar! Dessutom är det kapitalförstöring att bygga
om redan fungerande och privata fastigheter och det är inte något som går ihop med
kommunens goda ekonomiska hushållning med hänsyn till framtida generationer i
enlighet med 8 kap. 1 § Kommunallagen.
Det bör finnas parkeringar både långtids och korttidsparkeringar runt om i området
och vägar att kunna ta sig till sin bostad på ett lätt sätt med bil. Det finns många olika
anledningar till varför man inte kan ha 200-300 meter att gå från bilen till sin bostad
bland annat på grund av funktionshinder, småbarn, storhandel, flytt mm.
Även busshållplatsen bör ligga kvar på sin befintliga plats utav samma anledningar.
Malmö stad vill satsa på miljön i form att skapa möjligheter för ett ökat cyklande men
man måste tänka på de kommunmedborgare som faktiskt inte har möjlighet att ta sig
fram på cyklar utan behöver ha bilar av olika skäl. Detta är ett kommunansvar att se
till att medborgarna inte blir begränsade i sina vardagliga transportmöjligheter.
Det bör även tänkas på att de nya husen som byggs runt Fosiedal inte blir allt för nära
placerade de befintliga husen i området samt att man tänker på husen höjd,
trevåningshus till exempel är att föredra för att skapa en varmare och mer tilltalande
miljö och öka den estetiska trivseln. Genom detta kan man skapa avstånd och utnyttja
avståndet mellan husen till grönområden och mötesplatser.
Hoppas mina synpunkter i detta remissvar beaktas.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Förslaget om att delvis bygga om befintliga hus längs den
nuvarande bussgatan syftar till att skapa en trivsam gata där boende i de befintliga husen respektive
de nya husen kan mötas på ett naturligt sätt. Fler entréer och uteplatser mot gatan bidrar också till
att gatan upplevs som befolkad och därmed trygg att vistas på även när det är mörkt ute.
Den befintliga bussgatan kommer att ersättas med en kvartersgata. Kvartersgatan ska i huvudsak
utformas på de oskyddade trafikanternas villkor och kommer inte ha funktionen som huvudgata.
Avseende placering av busshållplats, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
Vad gäller förslag till ny bebyggelse intill bostadsrättsföreningens byggnader, se samlade
kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
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4.4.13 Två stycken bostadsrättshavare på Hyacintgatan framför i gemensam
skrivelse 2015-11-25:
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets information om förtätning av Holma och
Kroksbäck vill vi här lämna våra synpunkter på förslaget. Vi har bott i Riksbyggen
Malmöhus 24 sedan husen färdigställdes 1973. Synpunkter lämnas endast på de delar
av förslaget som berör oss direkt. Riksbyggen Malmöhus 24 är en välskött
bostadsrättsförening som alltid legat i framkanten beträffande ny teknik och miljö.
Som prov på detta kan nämnas att föreningen en gång utsetts som årets förening i
Riksbyggen och en gång som årets miljöförening i Riksbyggen.
Rivning av föreningens parkeringsdäck
Föreningens parkeringsdäck var ursprungligen ganska enkelt byggda. Under de
gångna åren har parkeringsdäcken, förutom nödvändigt underhåll, också uppgraderats
beträffande säkerheten. De nedre däcken, som är under tak, har försetts med
entredörrar, port, galler runt ytterväggarna, elektroniskt låssystem, bättre belysning
(sensorstyrd) och kameraövervakning. De övre däcken har försetts med staket runt
ytterväggarna, entredörrar, port, elektroniskt låssystem och kameraövervakning. Allt
för att obehöriga inte skall kunna ta sig in i däcken.
I det större parkeringsdäcket på Hyacintgatan har föreningens vaktmästare ett stort
förråd och utanför detta däck finns det ett garage för föreningens traktor. Var skall
dessa två funktioner ta vägen om man skall bygga bostäder på denna mark? Vi kan
inte se någon lämplig plats på annat ställe för dessa funktioner.
Vår uppfattning är att våra parkeringsdäck kan fylla sin funktion under många framåt
om de underhålls enligt föreningens underhållsplan. Vi ser det som kvalificerad
kapitalförstöring att riva dessa däck. Att riva två väl fungerande parkeringsdäck och
ersätta dem med nytt parkeringshus finner vi märkligt. Inget är gratis här i livet, någon
får alltid betala och i detta fall blir det bostadsrätthavarna i Riksbyggen Malmöhus 24.
Det bör också nämnas, att när vi en gång köpte bostadsrätterna, ingick en specifik
parkeringsplats knuten till lägenheten. Parkeringsplatsen ingick också i de
fördelningstal som ingick i den ekonomiska planen. Varje medlem i föreningen äger
nyttjanderätten till en specifik parkeringsplats.
Rivning av två av föreningens miljöhus
Som tidigare nämnts har Riksbyggen Malmöhus 24 alltid legat i långt framme
beträffande miljöfrågor. För snart 10 år sedan beslutade föreningen att man skulle
införa sortering av allt avfall i föreningen. 6 miljöhus byggdes och placerades längs de
gångvägar som medlemmarna använder. Då föreningen omfattar 540 lägenheter är
avfallsmängden stor. I varje miljöhus finns det fraktioner för tidningar, metall,
pappersförpackningar, plast, batterier, lysrör, glödlampor, elektronik, ofärgat glas,
färgat glas, restavfall och matavfall. Föreningen och dess medlemmar gör således en
stor insats på miljöområdet. Varje lägenhet är hänvisad till ett visst miljöhus vilket
komplicerar frågan än mer. De här två aktuella miljöhusen betjänar mer än 200
lägenheter. Innan beslut togs en gång i tiden gjordes en omfattande kartläggning över
hur föreningens medlemmar rörde sig i området av en miljökonsult. Detta för att man
skulle få ett optimalt utnyttjande av miljöhusen.
Vår uppfattning är att de här två miljöhusen kan fungera lika länge som föreningens
övriga byggnader. Det är kvalificerad kapitalförstöring att riva miljöhusen som står
invid våra parkeringsdäck. Dessutom är det slöseri med statens resurser då
föreningens miljöhus byggdes en gång i tiden med hjälp av statlig subvention.
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Placering av nytt parkeringshus mellan Hyacintgatan 37-39-41och Ärtholmsvägen
Det nuvarande parkeringsdäcket på Hyacintgatan rymmer omkring 320 bilar
fördelade på två plan. Måtten på däcket är bredd c:a 34 m och längd c:a 100 m vilket
gör en total yta på 3400 kvadratmeter. Samtliga parkeringsplatser är nästan utnyttjade
till 100 procent.
Förläggningen av ett parkeringshus framför det hus vi bor i på Hyacintgatan 37-39-41
skulle innebära
• att det planerade parkeringshuset blir en verklig koloss som kommer att
dominera aktuell stadsbild.
• att avståndet mellan ett parkeringshus och föreningens byggnad skulle bli
väldigt kort.
• att boendemiljön för de boende i de nedre våningarna i det aktuella huset
skulle försämras avsevärt (man kommer att se rakt in ett parkeringshus).
• att luften skulle försämras avsevärt för alla boende i det aktuella huset med
omkring 500 bilar i ett parkeringshus så nära huset.
• att bullernivån från trafiken kommer att öka.
• att grön mark tas i anspråk för ett parkeringshus (sämre avrinning när grön
mark beläggs med betong, asfalt eller sten).
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller förslag till ny bebyggelse (inklusive det föreslaga
parkeringshuset) intill bostadsrättsföreningens byggnader, se samlade kommentarer, rubrik
”Förtätning”.
Vid kommande detaljplanering inom området kommer dagvattenfrågan utredas. Se vidare samlade
kommentarer, rubrik ”Hantering av översvämningar”.
4.4.14 Riksbyggen bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 framför i skrivelse
2015-11-27:
Inledning: Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 (nedan RB24) är en stor
och aktiv bostadsrättsförening med 540 lägenheter i 15 bostadsfastigheter och två
parkeringsgarage. Tomtarean är 52 290 m2 och bostadsarea är 39 134 m2.
Föreningen byggdes 1972-1973 och kallas i folkmun for Fosiedal. I föreningens
ekonomiska plan är det fastlagt att det finns en parkeringsplats knuten till varje
lägenhet och detta kan inte heller ändras vid försäljning av bostadsrätten. Föreningen
har alltså två garage och parkeringsplatser för samtliga 540 lägenheter samt cirka 40
avgiftsbelagda gästparkeringar. Inom föreningen finns också sex miljö- och
återvinningshus uppförda 2006. Med källsortering bidrar medlemmarna till en bättre
miljö och hållbarhet. I föreningens garage finns även särskilda lokaler för traktor med
arbetsredskap, tillbehör och skötselutrustning. Samtliga byggnader är mycket bra
underhållna och föreningen har fortlöpande underhåll med stöd av den långsiktiga 30års underhållsplanen där hållbarhet och miljöaspekter är högprioriterade. RB24 är en
bostadsrättsförening som under många år legat i frontlinjen beträffande miljö och
hållbarhet. Till exempel blev RB24 Årets miljöförening ar 2006 och Årets
hållbarhetsföreningar 2012. RB24 är positiv till en förändring och förtätning av
Holma-området från ett "miljonbygge" till ett förtätat, men samtidigt grönt och
miljömärkt framtidsbygge, där även de bostadssociala frågorna har en framträdande
roll. Alltsedan 2010 har RB24 fortlöpande informerat medlemmarna om de idéer och
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förslag som kommit fram i förtätningsdiskussioner med MKB, Riksbyggen Bostad
Syd, stadsbyggnadskontoret, arkitekttävlingen Europan 11, värdegrundsarbetet och
samråden med planprogrammet.
RB24 är införstådd med de mål och strategier för Malmös hållbara stadsbyggande
som de anges i Översiktsplan för Malmö (2014):
• Att genom den fysiska planeringen bidra till att sätta förutsättningarna för en
socialt hållbar stadsförnyelse.
• Att bygga en tätare och mer funktionsblandad stad där fysiska och mentala
barriärer minskar.
• Att stimulera ett varierat bostadsbyggande och ge plats för arbetsplatser och
service, kultur och nya mötesplatser.
• Att låta staden växa inåt, innanför Yttre Ringvägen, och inte ta
jordbruksmark i anspråk.
• Att bygga en stad för fotgängare med tydlig prioritering av trafikslagen gång,
cykel och kollektivtrafik.
Planprogrammet PP 6045 innehåller många positiva detaljer samt en del negativa.
Föreningen har med hjälp av stadsbyggnadskontorets tjänstemän genomfört ett
informationsmöte för medlemmarna. Detta möte var viktigt för att engagera
medlemmarna och för att ge dem underlag för deras förslag och reaktioner - för eller
emot planprogrammet och dess olika delar. Föreningen strävar efter att så många som
möjligt av medlemmarna skriftligen lämnar tankar och synpunkter på förslaget som
kan omstrukturera hela boendemiljön inom området.
RB24 lämnar här ett remissvar över de förslag som rör Holma, Fosiedal och
Kroksbäcksparken men inte Kroksbäck.
Med beaktande av ovanstående lämnar RB24 följande synpunkter till PP6045:
1.

Bilparkeringar m.m.

RB24 har enligt den ekonomiska planen 540 parkeringsplatser till de 540
lägenheterna. Det är ett oavvisligt krav att det även efter en förtätningsbebyggelse ska
finnas 540 parkeringsplatser för medlemmarna samt cirka 40 gästparkeringar för
RB24. Föreningen har under åren satsat kapital på underhåll och standardhöjningar
och vi ser det inte som acceptabelt att flytta föreningens garage utan garantier att det
inte medför ökande kostnader för föreningen. RB24 begär ett mer konkret förslag till
lösning innan vi kan ta ställning till denna del, eftersom nuvarande förslag inte är
genomförbart enligt vår uppfattning. Det finns ett betydande värde i föreningens
parkeringsplatser och garage. Det bör också noteras att en avyttring av föreningens
fasta egendom kräver ett beslut av föreningsstämman.
För det planerade parkeringshuset intill Ärtholmsvägen menar vi att det blir
skymmande för lägenheterna i Hyacintgatan 37 - 41. Ett p-hus måste därför byggas sa
lågt att det inte skymmer utsikten för lägenheterna på Hyacintgatan. Fyra våningar
över markplanet är inte acceptabelt.
I det planerade parkeringshuset måste också finnas lagerlokal och garage för
föreningens traktor med arbetsredskap och skötselutrustning. Dessa lokaler finns nu i
det p-hus som enligt förslaget ska rivas.
2.
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Nybyggnation generellt

När det gäller nybyggnation bör man sträva efter att både befintliga och nya
fastigheter kan samverka för att nå hållbarhetsoptimering beträffande energi och
teknik. Det krävs nytänkande för att det ska bli ekonomiskt möjligt för befintliga
fastigheter att moderniseras i samma stil och tekniskt kompatibelt med de nya
fastigheterna.
I Malmö råder stor brist på bostäder och bristen är mest akut när det gäller billiga
hyresrätter. Detta behov måste ha högsta prioritet samtidigt som vi instämmer i
förslaget om blandad bebyggelse. Även kooperativa hyresrätter bör ges hög prioritet.
5. Pildammsvägen
Vi tillstyrker den föreslagna flyttningen av Pildammsvägen och dess ändrade karaktär.
4.

Nya hus vid nya Pildammsvägen

De planerade husen mellan RB24 och den nya Pildammsvägen kommer att bli
skymmande för lägenheterna på Hyacintgatan. För att minska olägenheterna bör de
nya husen vara maximalt tre våningar. Avståndet mellan huskropparna bör vara minst
30 meter.
5.

Nya hus vid Ärtholmsvägen

De planerade husen mellan RB24 och Ärtholmsvägen kommer att bli skymmande för
lägenheterna på Tulpangatan 2, 4 och 6. För att minska olägenheterna bör de nya
husen vara maximalt tre våningar. Avståndet mellan huskropparna ska vara minst 30
meter.
6.

Kommunikationer

Om sträckningen av Pildammsvägen ändras, så måste man fundera på hur de
allmänna kommunikationerna ska planeras så att det inte blir en försämring av
tillgängligheten för de boende. Förslaget innehåller stora förändringar och längre väg
till bussen för de boende. Härvid måste stor hänsyn tas till de boendes ålder och
rörlighet. Många är äldre och samtidigt finns det många småbarnsfamiljer där
säkerheten är en viktig faktor. En förbättring av kollektivtransportema är både
önskvärd och nödvändig -eventuellt genom en förändring av linjerna genom området.
RB24 ser det också som positivt att cykelvägar och gångvägar iordningställs så att
säkerhet och trygghet är högprioriterat, dag och natt.
Gångfartsvägar med starka begränsningar av parkeringsmöjligheter inom området är
positivt och ger ett ökat mervärde att bo i området.
7.

Kroksbäcksparken

RB24 anser att det är av största vikt att den fina Kroksbäcksparken fortsätter att vara
en öppen och inbjudande rekreationspark för alla boende.
8.

Föreningens miljöhus

RB24 har sex miljöhus varav två rivs/försvinner enligt förslaget. Det är miljöhusen på
Tulpangatan 1 och Hyacintgatan 1. RB24 kräver att dessa båda miljöhus, efter
förhandlingar med RB24, ersatts med nya miljöhus inom föreningens område och
utan kostnader för föreningen.
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9.

Lekplats

Enligt PP 6045, sidan 53, föreslås en "lekplats" söder om Tulpangatan 8. Området för
den tänkta lekplatsen tillhör RB24 och förslaget har inte diskuterats med RB24. På
detta stadium i processen måste förslaget avvisas.
10.

Skolor och förskolor

RB24 tillstyrker förslagen om skolor, förskolor, fritidsgårdar och fritidsanläggningar.
Vi vill dock understryka att utformningen måste möta de krav på utbildning som de
boende har och kommer att ställa på ett modernt stadsområde. Det är nödvändigt att
tillskjuta resurser så att Holmaskolan kan bli en modern attraktiv skola för att den ska
utnyttjas optimalt av de boende i området.
11. VA-system
RB24 menar att det är nödvändigt att modernisera VA-systemen så att det går att
hantera alla slags regn vilket inte man kan idag. Översvämningar sker redan vid
mindre mängder av regn; troligen beroende på eftersatt underhåll och bristande
undersökningar av till exempel sättningar i marken.
12.

Föreningslokaler, mötesplatser och Folkets Hus

RB24 saknar egna mötes- och festlokaler och tillstyrker förslaget om ett nytt Folkets
Hus vid det så kallade Barncampus. Det är viktigt att det nya Folkets Hus får flexibla
lokaler med till exempel väl ljudisolerade vikdörrar. Till det nya Hyllie Folkets Hus
bör kopplas ett bibliotek och ett informationscenter/medborgarkontor för
stadsområdesförvaltningen Väster.
För god tillgänglighet till det nya Folkets Hus krävs - förutom god kollektivtrafik avgiftsfria parkeringsplatser så som det nuvarande Folkets Hus har. Solcellsdrivna
laddstolpar är ett extra plus.
För att kunna erbjuda lämpliga lokaler för ideell föreningsverksamhet samt studieoch kulturverksamhet är det nödvändigt att ett nytt Folkets Hus har tillräckligt med
verksamhetsbidrag för att verksamheten över huvud taget ska kunna bedrivas.
13.

Restaurang

Vi är tveksamma till att det finns underlag för restaurangverksamhet utöver
caféverksamheten i det nya Folkets Hus.
14.

Fortsatt samverkan

Avslutningsvis ställer sig RB24 försiktigt positiv till samrådsmaterialet men många
svåra frågor enligt ovan måste tillgodoses för att det ska bli genomförbart i positiv
anda. Vi utgår ifrån att vi därför bjuds in till samråd och löpande samarbete under
hela planeringsprocessen.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller förslag till ny bebyggelse (inklusive det föreslaga
parkeringshuset) intill bostadsrättsföreningens byggnader, se samlade kommentarer, rubrik
”Förtätning”.
Avseende placering av busshållplats, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
Den plats som ritats in söder om Tulpangatan 8 är ett förslag och syftar till att höja kvalitet,
livfullhet och känslan av trygghet längs Holmastigen. Liknande platser föreslås längre söderut längs
stigen. Ett realiserande av en sådan plats sker först om bostadsrättsföreningen är intresserad av en
sådan plats.
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Utrymme och underlag för verksamheter inom området kommer ytterligare undersökas i samband
med kommande detaljplanering inom området. Se även under samlade kommentarer, rubrik
”Verksamhetsetableringar”.
I arbetet med planprogrammet har man gjort den övergripande bedömningen att ledningsnätet i
Holma har mer än god kapacitet för skyfallsregn. Ytterligare studier kring avledning av dagvatten
kommer dock utföras i samband med framtagande av detaljplaner. Se vidare under samlade
kommentarer, rubrik ”hantering av översvämningar”.
Vad gäller kostnadsfördelning i samband med föreslagen byggnation, exempelvis för nya
parkeringsplatser, löses detta i avtal i samband med kommande detaljplaner inom området.
Planprogrammet redovisar inte detta. Detaljplan tas fram efter initiativ från berörd
fastighetsägare/bostadsrättsförening. För mer information om vad ett planprogram innebär och hur
den fortsatta plan- och byggprocessen ser ut, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med
planprogram och kommande planprocess”.
4.4.15 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Här finns redan för många personer till denna yta och inga jobb. Hur ska vi förtäta
Malmö om vi ska förtäta utan att röra Fosiedal. Tomma lokaler i hela Malmö, där
man kan bedriva någon affärsverksamhet o ha sin bostad i en del av lokalen. Precis
som det var tänkt här på Fosiedal enligt infomötet som var på Europaporten. Hela
Entre och gamla konserthuset kan byggas om till bostäder, dessutom finns många
förslag att göra om vindar till bostäder men där säger ni nej!
Lediga ytor på flera ställen i Malmö t ex. vid migrationsverket och vid mosken
(islamik center) är det jätteytor. Ni talade om att minska biltrafiken men det gäller
tydligen inte på det senare. Där kommer oftast 1 person i varje bil o dessutom är där
inga parkeringsautomater på det området medan vi får betala för våra p-platser. O ni
talar om segration. Nej bygg där istället o inför p-avgifter där med.
Dessutom vid informationsmöten bör ni skicka ut någon som har klart för sig vad
som gäller. Den som höll i det kom med flera direkta felaktigheter som tex. att det var
vi själv som låg bakom förslaget (vi bor ju i Riksbyggen.) Hon kan tydligen inte skilja
på en bostadsrättsförening i Riksbyggen och företaget Riksbyggen.
Ni vi diskuterade vår nästan nya miljöhus som även de rivs enligt förslaget så stod
hon helt frågande och menade att våra sopor körs med häst o vagn. Jag har som
boende aldrig sett någon sådan på vårt område. Det är en skam för invånarna i
Malmö att sådan person skall hålla information och bli avlönad med skattemedel.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller byggnation och förtätning inom planområdet såväl
som på andra ställen i Malmö, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Angående uppgifter under informationsmötet på Europaporten har bostadsrättsföreningen varit
delaktig som samtalspart inför framtagandet av planprogrammet. Se bostadsrättsföreningens yttrande
4.4.14 (Riksbyggen bostadsrättsförening Malmöhus nr 24).
4.4.16 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Ni har för er att bygga för öppna utsikt från våra fönster ut mot Ärtholmsvägen vilket
är ett skamlöst förslag Av er i Stadshuset både politiker o övriga.
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Vi har bosatt oss här för det var fritt o inte ihoptryckt om vi velat ha det på annat vis
så hade vi köpt en lägenhet mitt upp i centrum o nu vill ni förstöra vår fina
boendemiljö genom att ta bort grönområde mot Ärtholmsvägen riva våra garage o
bygga där och som den person som höll i infomötet på Europaporten sa ”Ni bor i en
stad Och då får ni betala vad det kostar att ha bil”. Denna var direkt oförskämd mot
oss som var på mötet genom att avsluta med ” Ja vi är glada att ni inte slog ihjäl oss”
Vad är det för syn ni inom kommunen har om oss på Fosiedal
Detta gäller tydligen inte några 100 meter från vårt område inne på Kulladal. Där
parkerar man gratis på gatorna även om man har en stor tomt att parkera på. Bor inte
ovanpå på varandra utan har gröna ytor som är sina egna, Mycket märkligt vi bor ju i
samma stad, men där gäller inget om förtätning.
Vi har satsat våra pengar i vårt boende i det område som vi tyckte var attraktivt fritt o
grönt, men nu vill ni förstöra vår boendemiljö. Detta hade aldrig kommit på tal inne
på Kulladal men Förtäta även där om ni ska förstöra vår boendemiljö.
1 Tryck in en villa till mellan de befintliga så de får mindre tomter, de får ju mycket
tomtmark ändå.
2 Riv en hörnvilla gör parkeringsgarage där låt dem betala vad det kostar.
3 Ny anlaggda villa område har ju inte dessa skryttomter för än en gång vi bor ju i
samma stad o lika långt från centrum, ’Så varför bara trampa på oss i lägenheter
O NI TALAR OM SEGRATION
En annan sak som nämndes var om säkerhet som skulle bli större vid förtätning av
området. Det blev ju tydlig i Paris efter attentatet, där uppmanades till inte ha
folksamlingar o större mängder personer för det blir osäkert. Och det är ju precis
motsatts till vad ni förespråkar. Det blir ju så att färre känner varandra.
Vidare så kan ni bygga ett hus som är lika högt som stadshuset på den öppna plattan
framför. Huset kan läggas så trappan blir fri att komma in till stadshuset.
OJ nu byggde jag visst för era fönster men va då, mig veterligt så är det inga som bor
där så det behövs ju inga fönster man klarar sig bra med skrivbordslampor.
Är det sedan så ni ev. vill se lite grönt så kan ni ju gå upp till allen vid Kungsgatan på
er lunch För det är ju så ni menar att vi ska göra (ni hänvisar ju oss till
Kroksbäcksparken). Vidare kan Föreningsgatan till cykelväg med en tunnel under
huset som byggs över den bort mot Koncerthuset. Då uppnår ni 2 saker förtätning av
staden utan att förstöra någon befintlig boendemiljö och ännu ett steg mot bilfri stad.
Inte konstigt att det finns förakt för Politiker o många andra i Stadshuset.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Förtätning i Malmö är nödvändigt för att kunna bemöta
Malmös befolkningstillväxt och för att undvika att jordbruksmark tas i anspråk för stadens
utveckling. Planprogrammet föreslår också viss förtätning på östra sidan om Pildammsvägen
(Kulladal). För ytterligare bemötande kring förslag till ny bebyggelse intill bostadsrättsföreningens
byggnader, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Övrig information kring förtätning i Holma och Kroksbäck och Malmö i stort, se samlade
kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”.
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4.4.17 Boende i Riksbyggen Malmöhus 24 framför i skrivelse 2015-11-30:
Vi är medvetna om att Malmö behöver många fler bostäder. Här kommer våra
synpunkter angående planer på för Holma Kroksbäck och Fosiedal:
1. genom att begränsa hastighet på Pildammsvägen (byggt för några år tillbaka), flyttar
man bara om utsläpps problem till andra delar av staden. Redan nu finns det långa
köar i staden . Inre ringvägen som ursakar mycket utsläpp av bilavgaser.
KORTSIKTIGHET!!!
2. Ärtholmsvägen – mer trafik = både för koloniområde, gamla och nya hus
3. Koloniområde blir promenadattraktion för flera än dem som har kolonistugor
4. Avstånd till “fönster mot fönster” ökar risk för personligt intrång – tittar in“,
bevakning”; även icke socialt godkända beteende
5. Medlemmar i vår förening Riksbyggen Malmöhus 24 har bekostat ombyggnad av
parkeringshus om bygge av miljöhus som vi är så stolta över. Dessa pengar kommer
förloras. Vi kommer bli tvungna att betala en gg till, och mer än idag, för p-platser
och nya miljöhus + era löner, för det är ni som driver detta projekt. Låter som
kortsiktig planering och slöseri med skattepengar då även priser för våra bostäder
kommer att rasa ner – den fria utsikten mot staden var en av detaljer som var
avgörande för många av lägenhets inköpare. Nya miljöhus som inte finns i planenvar ska dessa finnas – riskbedömning för ohyra och dålig lukt till lägenheter??!!
6. RÖR INTE DELAR SOM TILLHÖR VÅR FÖRENING!!!
7. Politiker som oftast inte kan fackfrågor (fritidssyssla), och har stora ambitioner att
häva sitt parti och sig själva kan negativt påverka kommande val
8. I planen tar man icke hänsyn till utökat behov av vårdcentraler, tillgänglighet,
färdtjänst, kollektivtrafik och brandskydd
9. Blandat boendeform/olika målgrupp av boende kan orsaka fler trygghetsrisker: risk
för ökat kriminalitet och störande beteende, än vi upplever redan i dag (tex
natthändelser 2015-11-28, flera smällare??? under några nattimmar)
10. längre väg till närmsta kollektivtrafik för redan boende – förhandla rutor/priser
för kollektivtrafiksavtal
11. Under EV byggnadsperioden – parkeringsplatser för redan boende i Brf
Malmöhus nr 24 måste lösas utan extra kostnader för dem som idag har betalda
platser
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende föreslagen ombyggnad av Pildammsvägen och dess
framtida kapacitet och för bemötande till farhågor om ökade luftutsläpp i samband med ombyggnad
av gatan, se samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
Vad gäller strategier kring förtätning i områdena Holma och Kroksbäck, se samlade kommentarer,
rubrik ”Planering för social hållbarhet”. För ytterligare bemötande kring förslag till ny bebyggelse
intill bostadsrättsföreningens byggnader, ersättning av föreningens miljöhus, parkeringsplatser med
mera, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Avseende placering av busshållplats, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
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4.4.18 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Som boende i Riksbyggen Bostadsrättsföreningen Malmöhus nr 24, tillstyrker jag
remissvar som Riksbyggen Brf 24 har utfärdat och skickar med en bilagd fil med
svaret.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Se kommentar till Riksbyggen Bostadsrättsföreningen
Malmöhus nr 24, (4.4.14).
4.4.19 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-11-29:
PROTEST mot planprogram för Fosiedal Holma Kroksbäck I Hyllie. Ett nytt
planprogram har distribuerats för Området Holma och Kroksbäck. Programet
innehåller stora och genomgripande förändringar av hela vår boendemiljö som jag
anser att den till största delen är en ren flummig skrivbordsprodukt som bygger på
drömmar och önsketänkande. Som boende på Riksbyggen Fosiedal och arbetande på
Kroksbäck vill jag på det bestämdaste protestera mot NÄSATAN hela planen. Det
behövs förändringar i området det är helt klart men BYGG på de lediga ytor som
finns
1 Den gamla och slitna och oandvända fotbollsplanen vid Fosiedals garage i
Kroksbäcks parken mot Ärtholmvägen
2 Komunens traktor garage i Kroksbäcks parken mot Hyllievångsvägen Där finns det
plats för ett 2 st 25 våningars punkthus
3 Samt mellen Holma och Pildamsvägen där finns all plats för många hus och
lägenheter MEN RÖR INTE VÅRA GARAGE OCH MILJÖHUS.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående planprogrammets bakgrund och syfte, samt vidare
planarbete innan byggnation kan ske, se samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med planprogram och
kommande planprocess”. Mer finns också att läsa i kapitel 1 i planprogrammet.
Vid den grusplan yttrandet refererar till, vid Fosiedals garage, kommer gatukontoret under hösten
iordningställa en ny entré till Kroksbäcksparken med gångstig, sittplatser med mera. Denna yta blir
därmed en mer naturlig del av parken än den varit tidigare och ett tillskott i form av allmänt
tillgänglig yta. Det är inte aktuellt att bygga här. Vad gäller att bygga vid kommunens
traktorgarage intill Hyllievångsvägen är denna plats redan föreslagen för ny bebyggelse i
planprogrammet, liksom ytan mellan Holma och Pildammsvägen.
Vad gäller strategier allmänt kring förtätning i områdena Holma och Kroksbäck, se samlade
kommentarer, rubrik ”Planering för social hållbarhet”. För ytterligare bemötande kring förslag till
ny bebyggelse intill bostadsrättsföreningens byggnader, ersättning av föreningens miljöhus,
parkeringsplatser med mera, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
4.4.20 Boende på Hyacintgatan framför i skrivelse 2015-11-29:
med hänvisning till de planer som ni presenterade på mötet 11 november angående
förtätning och nybyggnation på Fosiedal har jag följande kommentarer.
Jag bor i höghuset Hyacintgatan 37 - 41. Enligt era planer vill ni uppföra ett
parkeringshus på gräsplätten mellan vårt hus och Ärtholmsvägen. Jag protesterar mot
detta på följande grunder:
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1. Vi har redan ett parkeringshus där varje lägenhet har en parkeringsplats. Vi i
föreningen har investerat mycket pengar i detta och nu har vi ett väl fungerande
parkeringshus. Att riva detta vore en stor och vansinnig kapitalförstöring.
2. Om det byggs ett parkeringshus som planerat kommer den fina och uppskattade
utsikten att försvinna och värdet på våra lägenheter kommer att minska drastiskt. Och
när vi vädrar kommer vi att få in hälsovådliga bilavgaser i våra lägenheter.
3. Gräsplätten utnyttjas av våra barn på vintern när det är snö där de åker pulka ner
för kullen. Denna möjlighet vill vi inte ta ifrån våra barn.
Med hänvisning till ovanstående protesterar jag kraftigt mot era planer till ett nytt
parkeringshus utanför våra fönster!
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående föreslaget parkeringshus vid Ärtholmsvägen samt
övriga förslag till ny bebyggelse intill bostadsrättsföreningens byggnader, ersättning av föreningens
miljöhus och parkeringsplatser med mera, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Kroksbäcksparken, med sina kullar, finns i direkt anslutning till bostadsrättsföreningens tomt.
Parken lämpar sig mycket väl till lek för barn, inte minst med tanke på det skyddade läget med
avseende på trafik och buller.
4.4.21 Boende inom Riksbyggen Brf Malmöhus 24, framför i skrivelse 2015-1129: Ang. planering av tillbyggnad framför Hyacintgatan 37-41 (Fosiedal), är jag emot
er planering.
1. Det blir ingen utsikt framför vår lägenhet.
2. Vi behöver grönt område för barn och även för oss vuxna. Det försvinner grönt
område som var en av våra anledningar till att vi flyttade hit.
3. Det kommer att sänka värdet på vår lägenhet. Jag protesterar kraftigt mot era
planer till ett nytt parkeringshus.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående föreslaget parkeringshus vid Ärtholmsvägen samt
övriga förslag till ny bebyggelse intill bostadsrättsföreningens byggnader, ersättning av föreningens
miljöhus och parkeringsplatser med mera, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”.
Kroksbäcksparken, med sina kullar, finns i direkt anslutning till bostadsrättsföreningens tomt.
Parken lämpar sig mycket väl till lek för barn, inte minst med tanke på det skyddade läget med
avseende på trafik och buller.
4.4.22 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-11-30:
Som boende i Riksbyggen Bostadsrättsföreningen Malmöhus nr 24, tillstyrker
jag remissvar som Riksbyggen Brf 24 har utfärdat och skickar med en bilagd fil med
svaret.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Se kommentar till Riksbyggen Bostadsrättsföreningen
Malmöhus nr 24, (4.4.14).
4.4.23 Boende på Tulpangatan framför i skrivelse 2015-12-02:
Jag har lite åsikter om byggandet på Fosiedal. Bor på Tulpangatan 2 med en utsikt
över Ärtholmens kolonier. Ni får inte bygga framför huset. Vi har en parkeringsplats
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till vår lägenhet här på området. Parkeringarna får ni inte ta ifrån oss. Om man bygger
ett parkeringshus på Hyacintgatan skall vi då få betala 500 kronor i månaden för en
parkeringsplats som på Victoria park. Nej tack.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Angående förslag till ny bebyggelse intill
bostadsrättsföreningens område, se samlade kommentarer, rubrik ”Förtätning”. Vad gäller avgifter
för parkering i ett nytt parkeringshus löses detta i samband med kommande detaljplaner inom
området. Planprogrammet redovisar inte detta. För information kring den fortsatta processen, se
samlade kommentarer, rubrik ”Syfte med planprogram och kommande planprocess”.

4.5

ÖVRIGA

4.5.1 Boende på Högerudsgatan i Limhamn framför i skrivelse 2015−11−14:
Jag tycker inte att läget för planerad cykelboulevard leder rakaste/bästa vägen mellan
Hyllie och centrala Malmö. Förslag: Satsa i stället på 2 cykelboulevarder. En enligt
befintligt förslag (men håll kanske nere på satsning/kostnad för att möjliggöra
satsning på 2 stråk) // Plus en cykelboulevard även genom Holma enligt lämpligt
sträckning för en så kort väg som möjligt mot Södervärn/Dalaplan/Möllevången/centrum. Bil - Vid ändring av Pildamms- och Lorensborgsvägarna. Försök att
behålla, underlätta och styra Lorensborgsgatan till att bli primär genomfartsled mot
ringvägarna. Om möjligt via vertikal delning=bygga ner gatan till en lägre nivå.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Förslaget innebär att det även i framtiden ska var ett
cykelstråk genom Holma på Holmastigen, som har koppling dels till Hyllie och dels vidare mot
Centrum och Södervärn. Dessutom kommer cykelbanor att anläggas utmed både Pildammsvägen och
Lorensborgsvägen vid omvandlingen till stadshuvudgator. Cykelinfrastrukturen kommer således vara
mycket god genom området och vidare till viktiga målpunkter.
Angående ombyggnad av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan och deras framtida kapacitet, se
samlade kommentarer, rubrik ”Ombyggnad av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen”.
4.5.2 Boende på Vävstolsvägen framför i skrivelse 2015-11-24:
Jag tycker INTE att det är en bra idè att koppla samman dessa statsdelar mer än de är
idag. Det kommer att bli mer genomströmningstrafik. En nackdel när barnen leker på
gatan som de gör i villakvarter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Avseende de nya gatukopplingarna in till Kulladal och dess
påverkan på trafikflöde och trafiksäkerhet, se samlade kommentarer, rubrik ”Gatukopplingar”.
4.5.3 Hyllie folkets Hus framför i skrivelse 2015-11-25:
Inledning: Hyllie Folkets Hus (nedan HFH) finns i Holma och hyr för närvarande
lokaler av MKB. Lokalerna är helt tillgängliga för personer med rörelsehinder. Till
lokalerna hör cirka 50 avgiftsfria parkeringsplatser. Hyllie Folkets Husförening
startade 1992 och har alltsedan dess haft en stor betydelse för föreningslivet då det i
övrigt knappast finns några samlingslokaler i området. Lokalerna är bra underhållna
och har nyligen rustats upp. Liksom övriga Folkets Hus i Malmö har HFH under en
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följd av år fått kommunalt verksamhetsbidrag för att underlätta för det ideella
föreningslivet att hyra möteslokaler och bedriva förenings- och kulturverksamhet.
HFH är positiv till en förändring och förtätning av Holma/Kroksbäck-området från
"miljonbygge" till ett förtätat, men samtidigt grant och miljömärkt framtidsbygge, där
även de bostadssociala frågorna, skolor, kultur och infrastruktur får en betydande roll
i stadsområdet. Alltsedan 2010 har HFH fortlöpande följt och hållit sig informerat
om de idéer och förslag som kommit fram i förtätningsdiskussioner med MKB,
Riksbyggen Bostad Syd, stadsbyggnadskontoret, Riksbyggen Brf Malmöhus nr 24,
arkitekttävlingen Europan 11 och värdegrundsarbetet fram till samråden kring
förslaget till planprogram.
HFH är införstådd med de mål och strategier för Malmös hållbara stadsbyggande
såsom de anges i Översiktsplan för Malmö (2014): Att genom den fysiska planeringen
bidra till att sätta förutsättningarna för en socialt hållbar stadsförnyelse. Att bygga en
tätare och mer funktionsblandad stad där fysiska och mentala barriärer minskar. Att
stimulera ett varierat bostadsbyggande och ge plats för arbetsplatser och service,
kultur och nya mötesplatser. Att låta staden växa inåt, innanför Yttre Ringvägen, och
inte ta jordbruksmark i anspråk. Att bygga en stad för fotgängare med tydlig
prioritering av trafikslagen gång-, cykel och kollektivtrafik. Med beaktande av
ovanstående lämnar HFH följande synpunkter till PP 6045:
Nybyggnation generellt: När det gäller förtätning och nybyggnation bör man sträva efter
att både befintliga och nya fastigheter kan samverka för att nå hållbarhetsoptimering
beträffande energi och teknik och en "grön miljö". I Malmö råder stor brist på
bostäder och bristen är mest akut när det gäller billiga hyresrätter. Detta behov måste
ha högsta prioritet samtidigt som vi instämmer i förslaget om blandad bebyggelse.
Föreningslokaler, mötesplatser och ett nytt Hyllie Folkets Hus: Det råder brist på
samlingslokaler i Malmö och detta gäller inte minst för Holma/Kroksbäck. Den
generella iden om ett Barncampus och förslaget att riva nuvarande Hyllie Folkets
Hus, och ersätta det med ett nytt, är positivt och tillstyrks under förutsättning att ett
antal faktorer enligt nedan tillgodoses.
Lokalerna i ett nytt Hyllie Folkets Hus: Antalet rum för uthyrning i nuvarande Hyllie
Folkets Hus är inte helt tillräckligt. Dessutom borde rummen vara något större för att
svara mot behoven. Särskilt prioriterat är att den så kallade stora salen i ett nybyggt
Folkets Hus blir cirka 25 procent större än i nuvarande Folkets Hus d.v.s.
motsvarande maximalt cirka150 personer. Ett tillskott av cirka 1800 lägenheter i
Holma-Kroksbäcksområdet är ytterligare ett skäl för att bygga ett nytt Folkets Hus
något större än det nuvarande. Det är viktigt att det nya Folkets Hus får flexibla
lokaler med väl ljudisolerade vikväggar.
Bibliotek och infocenter: Förslaget att samlokalisera Folkets Hus med ett bibliotek
tillstyrks. Ett bibliotek med ett stort urval av utländska och internationella tidningar
och andra medier är av särskild betydelse i området med Holma och Kroksbäck som
centrum. En samlokalisering medför att tillgången till ett Folkets Hus med sin
caféverksamhet även innebär tillgänglighet till ett bibliotek. Det bör också övervägas
om ett Folkets Hus och bibliotek även bör samlokaliseras med ett
"informationscenter" eller "medborgarkontor" som kan bli ett nav för
stadsområdesförvaltningens uppdrag att erbjuda information och service till
medborgarna.
Sambruk/samlokalisering med förskola: Sambruk eller samlokalisering mellan ett nytt
Hyllie Folkets Hus och en förskola måste tyvärr avvisas då det knappast kan ge några
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märkbara sambruksfördelar. Detta beror på att en förskolas lokaler dels är speciellt
utrustade och möblerade och dels innehåller barnens alster. Därför kan dessa lokaler
knappast disponeras för förenings- eller mötesverksamhet efter förskolans stängning
på kvällstid.
Parkering: Nuvarande Hyllie Folkets Hus har ett relativt stort antal avgiftsfria
parkeringsplatser. För ett nytt Folkets Hus är goda kommunikationer och en god
tillgång till parkeringsplatser -med förslagsvis ett trettiotal avgiftsfria platser -av stor
betydelse för att Folkets Hus fortsatt ska vara attraktivt och tillgängligt för förenings-,
mötes- och konferensverksamhet. Med tanke på miljö och hållbarhet är solcellsdrivna
laddstolpar ett extra plus.
Ljudnivå: Trots mycket radikala åtgärder för att begränsa ljudnivån har det några
gånger hänt att grannar på Hyacintgatan upplevt ljud från Hyllie Folkets Hus som
störande. Ett nytt Folkets Hus måste därför byggas och placeras så att grannar inte
störs av musik eller andra ljud som till exempel biltrafik nattetid.
Hyresnivå: Med nuvarande hyra/lokalkostnad och med nuvarande kommunala
verksamhetsbidrag är det möjligt för nuvarande Hyllie Folkets Hus att bedriva
angelägen uthyrningsverksamhet och egna arrangemang.
Ett nytt Folkets Hus, som hyr lokaler i en nyproducerad fastighet, kommer svårligen
klara av att bedriva verksamheten utan betydande nya tillskott av kommunalt
verksamhetsbidrag. Detta gäller även för möblering och utrustning i ett nytt Folkets
Hus. I den fortsatta planprocessen är det därför nödvändigt att
stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen håller löpande
överläggningar med Hyllie Folkets Hus om nivåer och former för kommunalt
utrustnings- och verksamhetsstöd till den angelägna verksamheten. Det är en
ekonomisk realitet att det kommer att krävas betydande stöd för att Folkets Husverksamheten över huvud taget ska kunna bedrivas i en nybyggd fastighet.
Pildammsvägen: HFH tillstyrker den föreslagna flyttningen av Pildammsvägen och dess
ändrade karaktär.
Kommunikationer: Om sträckningen av Pildammsvägen ändras, så måste man fundera
på hur de allmänna kommunikationerna ska planeras så att det inte blir en försämring
av tillgängligheten. En förbättring av kollektivtransporterna är både önskvärd och
nödvändig. HFH ser det också som positivt att cykelvägar och gångvägar
iordningställs samtidigt som säkerhet och trygghet ar högprioriterat -dag och natt.
Skolor och förskolor: HFH tillstyrker förslagen om skolor, förskolor, fritidsgårdar och
fritidsanläggningar. Vi vill dock kraftigt understryka att utformningen av
verksamheterna måste möta de kvalitetskrav, som boende i ett modernt stadsområde
ställer och kommer att ställa. En samordningsvinst kan erhållas om det bibliotek, som
byggs i anslutning till det nya Folkets Hus, även kan utnyttjas av skola och förskola
med flera. På kort sikt är det nödvändigt att tillskjuta resurser så att Holmaskolan kan
bli en modern attraktiv skola så att den utnyttjas optimalt av de boende i området.
Restaurang: HFH menar att det i dagens läge är tveksamt om det finns underlag för
någon restaurangverksamhet utöver caféverksamheten i det nya Folkets Hus. När
Holma-områdets 1 200 nya lägenheter byggts klart kan det dock visa sig att det
mycket val finns underlag för en eller flera restauranger i annan regi.
Infrastruktur m.m.: Nuvarande Hyllie Folkets Hus ligger i ett område med betydande
infrastrukturella brister som t.ex. avsaknad av bank, bankomat, apotek, bibliotek,
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detaljhandel, service, kulturutbud , m.m. I planprocessen för det aktuella området,
som ligger ungefär mitt emellan Mobilia och Emporia, måste åtgärdande av dessa
brister få hög prioritet.
VA-system: HFH menar att det ar nödvändigt att modernisera VA-systemen så att det
går att hantera skyfall, vilket inte man kan idag. Översvämningar sker redan vid
mindre mängder av regn; troligen beroende på eftersatt underhåll och bristande
undersökningar av till exempel sättningar i marken. Detta är även av betydelse för
tillgängligheten till ett Folkets Hus.
Fortsatt samverkan: Avslutningsvis ställer sig HFH försiktigt positiv till
samrådsmaterialet men många svåra frågor enligt ovan måste tillgodoses för att det
ska bli genomförbart i positiv anda. Vi utgår ifrån att vi därför bjuds in till samråd
eller dialog och aven löpande samarbete under hela planeringsprocessen.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Framförda synpunkter och idéer kring placering och
utformning av framtida lokaler, parkering, samnyttjande av ytor med mera för ett nytt Folkets hus i
Holma är värdefulla inför kommande detaljplanering inom området. I samband med
detaljplaneprocessen kommer stadsbyggnadskontoret föra en tät dialog med representanter från Hyllie
Folkets Hus.
Underlag för eventuell restaurangverksamhet och servicefunktioner som bank, apotek och liknande
kommer undersökas vidare i kommande planeringsprocess. I planprogrammet visas i vilka lägen
inom området som placering av sådan verksamhet är önskvärd. Se vidare under samlade
kommentarer, rubrik ”Verksamhetsetableringar”.
Vad gäller va-system i Holma, se samlade kommentarer, rubrik ”Hantering av översvämningar”.
Efter samrådet har Pildammsvägens läge studerats ytterligare, vilket resulterat i att planprogrammet
nu förordar att behålla Pildammsvägen i befintligt läge. Avseende placering av busshållplats, se
samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
4.5.4 Cykelfrämjandet framför i skrivelse 2015-12-01:
Inledning
Planprogrammet innehåller många bra och intressanta förslag. Att skala ner
bebyggelsen och öppna upp området mot intilliggande huvudgator är ett bra sätt att
lyfta området. Barriärerna som idag ramar in Holma och Kroksbäck måste bort.
Cykeln har en viktig roll att fylla i framtidens Malmö och det är viktigt att den får det
utrymme som anges i planen.
Cykelboulevard
Det intressantaste i planprogrammet ur ett cyklistperspektiv är cykelboulevarden. Den
har potential att bli en robust länk mellan Hyllie och centrum. Idag finns redan något
som skulle kunna klassas som en cykelboulevard men den ska flyttas för att ge plats åt
ny bebyggelse.
För att en ny cykelboulevard ska bli effektiv gäller det att kopplingen till det befintliga
cykelnätet blir så bra som möjligt. I söder handlar det om passagen förbi Hylliebadet
och korsningen med Hyllievångsvägen. Cykelboulevarden måste vara en separerad
cykelbana hela vägen fram till Hyllievångsvägen, d v s ingen kombinerad gång- och
cykelyta utanför Hylliebadet. Passagen över Hyllievångsvägen måste vara en
cykelöverfart med prioritet för cykeln. Eftersom cykelbanan längs Hyllie allé går på
den östra sidan är det lämpligt att cykelboulevarden ansluter där för att undvika
dubbla passager (först Hyllievångsvägen och sedan Hyllie allé).
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I norr ska cykelboulevarden korsa Ärtholmsvägen i plan. Även här är det viktigt att
det blir en cykelöverfart. Som högprioriterat cykelstråk är korsningspunkterna vitala
för stråkets framgång. Dragningen genom Kroksbäcksparken är inte helt
oproblematisk. Även med ny bebyggelse kan stråket upplevas som avsides och väljas
bort till förmån för en cykelbana längs Hyllievångsvägen. Därför är belysning extra
viktigt genom parken.
Pildammsvägen
Det är glädjande att Pildammsvägen kommer få cykelbana på båda sidor. Dessa bör
rimligen fortsätta norrut hela vägen till Pildammsrondellen. I söder blir det dock
problem eftersom det inte går att cykla genom Hyllie trafikplats varför cykeltrafiken
får leta sig öster- eller västerut för att hitta en väg
över Inre
ringvägen/Annetorpsvägen. Om det nu ska investeras åtskilliga miljoner i en flytt av
Pildammsvägen (som är relativt nyligen ombyggd) vore det inte orimligt att bygga en
cykelbro över Annetorpsvägen för att möjliggöra en sammanhängande cykelväg från
Västra Klagstorp till Malmö Live.
Trafikökning
I Planprogrammet förväntas inte biltrafiken i Holma och Kroksbäck öka nämnvärt.
Antagandet bygger på den målsättning som antagits i Malmös Trafik Och
MobilitetsPlan (TROMP). Enligt TROMP:en förväntas bilens andel av det totala
resandet i Malmö minska från 40 till 30 % till 2030. Samtidigt ska cykelns andel öka
från 22 till 30%. Utifrån de senaste resvaneundersökningarna är det svårt att finna
stöd för detta antagande. Därför kan det vara bra att ta fram ett scenario där
fördelningen inte skiljer sig mycket från dagens. Med ett sådant ”worst case scenario”
går det sedan att ta fram åtgärder som främjar cykel och gångtrafik. Det kan innebära
cykelöverfarter och allmänt hastighetsdämpande åtgärder vid alla korsningar mellan
bil och cykel- och gångtrafik.
Något som kommer öka är busstrafiken i området med tätare turer på befintliga linjer.
Då är det viktigt att hitta en balans mellan framkomligheten för kollektivtrafiken
kontra cykeln.
Tillgänglighet & Trygghet
Tillgängligheten för cyklister bygger mycket på kopplingen till övrig
cykelinfrastruktur. Med gena och raka cykelstråk ökar cykelns konkurrenskraft
gentemot andra trafikslag. Därför är det viktigt att titta på infrastrukturen i ett större
perspektiv. I det här fallet är det främst de nord-sydliga stråken som är viktiga att
binda samman. Även om cykelboulevarden kommer vara ett viktigt stråk mellan
Hyllie och centrum är det sannolikt att cykelvägen längs Pildammsvägen blir en minst
lika viktig länk. Att inte prioritera ett sammanhängande cykelstråk från
Tygelsjö/Västra Klagstorp till Malmö högskola vore ett misstag som kan bli svårt att
rätta till i framtiden.
Om biltrafiken ökar i området finns det en risk att den upplevda tryggheten för
cyklister och fotgängare minskar. Här är det viktigt att arbeta med fartdämpande
åtgärder vid större korsningar.
Sammanfattning
Planförslaget för Holma och Kroksbäck är en bra och nödvändig utveckling av
området. För att cykelns fulla potential ska kunna utnyttjas gäller det att den nya
infrastrukturen kopplas ihop med den befintliga på ett effektivt sätt. Längs flera gator
är det planerat för cykelbana på båda sidor.
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Dessa cykelbanor bör förlängas så långt det är möjligt för att skapa sammanhängande
cykelstråk utan onödiga korsningar. Då är Malmö ett steg närmare målsättningen att
öka cykelns andel av stadens transporter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Tack för värdefulla synpunkter. Vi delar i stort er
uppfattning om hur Malmö stad ska bygga ett attraktivt cykelnät i Holma och Kroksbäck. I det
vidare arbetet med området kommer vi lägga stort fokus på att planera ett sammanhängande
cykelnät med hög framkomlighet och goda kopplingar med befintligt cykelnät. Cykelboulevardens
kommer att ha en koppling genom badhusparken vid Hyllie badhus. Hur kopplingen kommer att se
ut och regleras kommer att utredas i samband med utredningen för cykelboulevarden.
I utpekade viktiga stråk är stadens ambition att i stor utsträckning anlägga cykelöverfarter med
prioritet för cykel. För att en omreglering till cykelöverfart ska vara aktuell i befintligt nät så måste
platsen vara ordentligt hastighetssäkrad. Införandet av cykelöverfart innebär konflikt med andra
trafikslag som får väjningsplikt mot trafiken på cykelbanan. Gatukontoret har samtidigt som vi ska
prioritera cykeltrafiken också ett viktigt uppdrag att prioritera kollektivtrafiken. Arbetet med at
införa cykelpassager sker på gatukontorets regleringsenhet i samråd med representanter för
cykelorganisationen på gatukontoret. Det kan vara svårt att i ett tidigt skede avgöra om det ska
vara cykelpassage eller cykelöverfart i en viss punkt. I de viktigaste huvudcykelstråken kommer dock
cyklisternas framkomlighet att prioriteras högt. Diskussion om hur prioriteringen ska göras för
passagen över exempelvis Ärtholmsvägen och Hyllievångsvägen kommer att göras i den vidare
planeringen. Efter samrådskedet har det beslutats att Pildammsvägen kommer att ligga kvar i sitt
befintliga läge. Det finns i dagsläget inga planer på en cykelbro över Annetorpsvägen. När området
direkt söder om Annetorpsleden, väster om Pildammsvägen, planeras kommer även cykelnätet och
kopplingarna norrut mot Holma planeras.
Trafikplaneringen och planeringen av cykelnätet utgår från de mål vi har för framtidens
färdmedelsfördelning i Trafik- och Mobilitetsplanen. Målet är att en stor andel av de som bor och
kommer att flytta till Holma och Kroksbäck ska välja cykeln som färdmedel. För att nå dessa mål
måste vi, precis som ni skriver, utforma den fysiska miljön utifrån cyklisternas behov. Cyklisterna
och deras behov ska prioriteras och synas när vi planerar gator, korsningar och passager.
4.5.5 Riksbyggen ekonomisk förening, AO Bostad, Region Syd framför i
skrivelse 2015-11-27:
Utvecklingen av Holma och Holmastan är ett stort och komplicerat projekt och har
sin grund i ett samarbete mellan Malmö Stad, Riksbyggen och MKB där ett
gemensamt framarbetat dokument Värdeprogram för Holma ligger som underlag för
det pågående planarbetet.
Riksbyggen ekonomisk förening lämnar enbart synpunkter på planprogrammets delar
som berör Holma/Holmastan.
Pildammsvägens läge (sid 84)
Pildammsvägens läge, scenario I respektive scenario 2, är avgörande för det fortsatta
arbetet med detaljplaner i Holma och bör vara fastställt i det slutliga planprogrammet.
Denna fråga är avgörande för den fortsatta detaljplaneprocessen där varje del i
Holmastan påverkas av hur och i vilket läge Pildammsvägen omvandlas till den
planerade stadsgatan.
Flytt av kollektivtrafiken till Pildammsvägen (sid 42)
Som anges på sidan 42 "ska det vara närmare till en busshållplats än till en
bilparkeringsplats". Detta förhållande blir inte resultatet när busstrafiken flyttas från
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befintlig bussgata i Holma ut till Pildammsvägen. Detta avviker även från de
föreslagna lösningarna i Värdeprogrammet för Holma där busstrafiken föreslås ledas
in i området. Det bor många äldre i Holma som behöver närhet till kollektivtrafiken.
Utbyggnadsetapper (sid 74-75)
I det skede projektet befinner sig i är det viktigt att förutsättningarna för projektets
genomförande kan diskuteras utan att vara uppbundna av en på förhand bestämd
utbyggnadsordning och etappindelning.
Parkeringslösningar (sid 42)
Omfattning och utförande av parkeringshus/parkeringslösningar bör vara flexibla i
planprogrammet då mera detaljerade parkeringsutredningar måste utföras i
detaljplaneskedet. Den nu föreslagna lösningen bygger på att hela parkeringsbehovet i
Holma klaras i fyra P-hus. Aven parkeringsbehovet för den idag befintliga
bebyggelsen skall klaras i dessa P-hus. Bland det första som måste göras är att frigöra
ytor för ny bebyggelse är att befintliga parkeringsytor ersätts med nya P-lösningar.
Kan nämnas att bostadsrättsföreningen Malmöhus 24 idag innebar 540 fasta
parkeringsplatser + 40 gästparkeringsplatser vilka måste ersattas med platser i de nya
P-husen.
Exploateringsekonomi (sid 84)
Det är viktigt att kostnader för tänkta exploateringsarbeten hålls på en sådan nivå att
framtida hyresnivåer och priser på bostadsrätter kan hållas på en rimlig nivå vilket gör
att unga, studenter, nyanlända och de som idag redan bor på Holma har råd att bo
och att bo kvar i området och att de kan göra sin bostadskarriär inom Holmastan.
På sidan 84 konstateras att "det är dock nödvändigt att byggrätterna ökar och att
utgifterna minskar om projektet skall kunna realiseras". Detta indikerar att nivån på
exploateringsarbetena kanske ligger på en något för hög nivå.
Avfallshantering (sid 93)
Enligt gällande regler vid nybyggnation får inte avståndet till avfallsutrymmen vara
längre än 50 meter. Om avfallshanteringen skall lösas med traditionella avfallsfordon
måste vägnätet inom området möjliggöra och dimensioneras för dessa fordon.
Kommersiell bottenvåning (sid 56)
I Planprogrammet bör flexibilitet råda beträffande omfattning av lokaler i bottenplan.
Attraktiva bottenvåningar med entréer bör vara ett alternativ till ett för stort utbud av
lokaler. En fördjupad marknadsundersökning bör genomföras innan beslut fattas om
utbudet av lokaler.
Miljöbyggprogram syd (sid 97)
Byggregler behöver förenklas och processen från beslut till färdigt hus effektiviseras.
Att i redan i planprogrammet skriva in särkrav som Miljöbyggprogram Syd är inte
längre möjligt enligt PBL.
Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan (sid 97)
Energi-och tekniska lösningar föreslås och exemplifieras i planprogrammet men bör
inte bli styrande så här tidigt. Hög flexibilitet måste formas i lösningar så att
utvecklingen kan komma ikapp. Här kan utvecklingen komma att springa förbi vår
nuvarande kunskap.
Viktigt att kraven på utformning av husen är så flexibla att de går att förena med
BBR:s nuvarande och framtida energikrav.
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Ägandeförhallanden (sid 116)
Ägandeförhallanden som anges på sidan 116 är felaktiga vad avser Riksbyggen.
Det är bostadsrättsföreningen Malmöhus 24 (org.nr. 746001-0601) som innehar
tomträtt i den norra tredjedelen av Holma.
Bostadsrättsföreningen har på de norra tomträtterna som berörs av utbyggnaden
uppförda parkeringshus samt miljöhus vilka de äger.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer: Vad gäller Pildammsvägens ombyggnad till stadshuvudgata
samt gatans läge har detta utretts vidare efter att planprogrammet var ute på samråd. Det slutliga
planprogrammet förordar nu Pildammsvägen i befintligt läge, dvs scenario 1.
Avseende placering av busshållplats, se samlade kommentarer, rubrik ”Flytt av busstrafiken”.
Utbyggnadsetapperna har bearbetats efter samrådet. Se kapitel 4, Genomförande, i planprogrammet.
Vad gäller strategier kring parkering i Holma, se samlade kommentarer, rubrik ”Parkering”.
En övergripande exploateringskalkyl har utförts för området kring Pildammsvägen i Holma.
Hyresnivåer och priser på framtida bostadsrätter regleras dock inte i planprogrammet.
Gatunätet har anpassats för att möjliggöra sophämtning. Längs de gator som föreslås regleras som
gågator ges motorfordonstrafiken viss tillgänglighet, men med en framkomlighet helt på de oskyddade
trafikanternas villkor. Att möjliggöra för motorfordon att få ytterligare tillgänglighet skulle ha en för
stor inverkan på den annars till stora delar bilfria miljön, med oönskade effekter på i första hand
barnens möjlighet att röra sig fritt i området. För vissa fastigheter kan sophusens läge behöva
justeras. Se mer kring trafiken i Holma under samlade kommentarer, rubrik ”Gatukopplingar”.
Förutsättningar för kommersiella bottenvåningar bör undersökas mer utförligt i samband med
framtagande av kommande detaljplaner inom området. Se även samlade kommentarer, rubrik
Verksamhetsetableringar.
Sedan planprogrammet var ute på samråd har Kommunfullmäktige beslutat att Miljöbyggprogram
syd inte längre ska tillämpas i nya projekt. Hänvisningar till Miljöbyggprogram syd har därför
strukits från planprogrammet. Åtgärder angående energieffektivisering och minskad klimatpåverkan
som anges i planprogrammet är tänkta som exempel och är inte styrande. Planprogrammets
skrivning angående detta har justerats något enligt synpunkterna.
Ägandeförhållande på sidan 116 har justerats.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Genomförandet av kommande detaljplaner inom planprogramsområdet bedöms inte
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivning bedöms därför inte behöva upprättats för detaljplaner
inom området. Viss miljöpåverkan, såsom buller eller föroreningar, kan förekomma.
Dessa frågor utreds separat i kommande detaljplaner.
Invändningar mot den bedömning av miljöpåverkan som kommunen gjort finns.
Invändningarna redovisas och bemöts i denna samrådsredogörelse. Stadsbyggnadskontoret vidhåller att ingen miljöbedömning krävs.
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SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET
Med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet, resultat av genomförda
kompletterande utredningar samt vidare bearbetning inom stadsbyggnadskontoret har
nedan listade huvudsakliga ändringar gjorts i planprogrammet:
PLANPROGRAMMET:
Hyllievångsvägen
•

Efter att planprogrammet var ute på samråd har ytterligare utredning gjorts kring
Hyllievångsvägen, främst med avseende på översvämningsproblematiken. Som resultat av
denna utredning förordas nu i planprogrammet att Hyllievångsvägen framöver ska ligga
kvar i befintligt höjdläge, men byggas om till en gata som är bättre anpassad för gång- och
cykeltrafikanter och vistelse. Avseende översvämningsproblematiken i området har flera
olika lösningar studerats, varav en nu förordas i planprogrammet. Förordad lösning är att
befintliga fotbollsplaner i norra delen av Kroksbäcksparken sänks med cirka 3 meter. På
så sätt skapas en ny lågpunkt i området, dit vatten vid skyfallsregn kan ledas istället för
till Hyllievångsvägen. Även med denna lösning kan det dock förväntas att viss del vatten
även fortsatt kommer stå i Hyllievångsvägen vid skyfallsregn. Därför kommer sannolikt
förhöjda trottoarkanter längs gatorna bli aktuella vid ombyggnation. Vad gäller bebyggelse
längs gatorna blir det viktigt att, vid detaljplanering, ytterligare studera höjdsättning av
färdigt golv och eventuella andra byggnadstekniska åtgärder som kan skydda bebyggelsen
vid eventuella framtida översvämningar i gatan. Planprogrammet har, med text och bilder,
kompletterats med beskrivningar av ovan nämnda utredning och förslag till åtgärder.
Beskrivningar av översvämningsproblematiken har också kompletterats med uppgift om att
arbete pågår med framtagande av en skyfallsplan för Malmö.

Pildammsvägens läge
•

Ytterligare utredning av de båda scenarierna för Pildammsvägen, efter att planprogrammet
varit ute på samråd, har resulterat i att scenario 1(Pildammsvägen i befintligt läge) ska
vara det som förordas i planprogrammet. Scenario 1 har därefter bearbetats något jämfört
med det som presenterades i samrådshandlingen. Planprogrammet har justerats i text och
illustrationer avseende denna del av planprogramsområdet.

Bebyggelsestruktur
•

Bebyggelsestrukturen på ömse sidor om Pildammsvägen har bearbetats med förutsättningen
att Pildammsvägen ska byggas om till stadshuvudgata i befintligt läge (se punkten ovan).
En större variation vad gäller bebyggelsetyper har förts in i förslaget, jämfört med den
illustration för befintligt läge som presenterades i samrådshandlingen.

•

I planprogrammet framgår det att ett antal mer djupgående studier, exempelvis kring
ekonomi och tekniska lösningar (så som eventuell flytt av befintliga ledningar), behöver
genomföras innan planläggning och byggnation kan startas i Kroksbäck. Detta har dock
framhävts ytterligare på illustrationen för Kroksbäck efter samrådet genom att området
kring Lorensborgsgatan har markerats som framtida utredningsområde. Illustrationen har
kompletterats med text om att detta område kommer studeras vidare i samband med
Lorensborgsgatans ombyggnad till stadshuvudgata.

•

Den bebyggelse som i samrådshandlingen föreslogs kunna byggas i Kroksbäck längs
Mobäcksgatans södra sida har tagits bort.
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•

Den förskola som tidigare föreslagits i norra delen av Kroksbäck (inne på HSB Brf
Kroksbäcks gård) har tagits bort.

•

Det parkeringshus som i samrådshandlingen föreslagits ligga vid Ärtholmsvägen i Holma,
strax norr om befintliga bostäder inom bostadsrättsföreningen Riksbyggen Brf Malmöhus
24, har flyttats till ett läge strax nordöst om befintliga hus inom bostadsrättsföreningen.
Ytan där parkeringshuset placerades i samrådshandlingen föreslås istället möjliggöras för
framtida bostäder.

•

Föreslagen våningshöjd för nya byggnader intill Ärtholmsvägen i norra Holma har sänkts
något efter samrådet, från tidigare föreslagna 4-6 våningar till det underliggande spannet 35 våningar.

•

Bensinstationen i Holma föreslås i planprogrammet på sikt tas bort och ersättas med ny
bebyggelse för bostads- och/eller verksamhetsändamål. Planprogrammet har uppdaterats i
detta avseende under genomförandeavsnittet.

•

Friyta för föreslagen förskola söder om Kroksbäcksskolan har flyttats till ett läge strax
öster om byggnaderna. I samrådshandlingen låg motsvarande yta söder om byggnaderna,
men då det under sommaren 2016 byggdes en skejtpark söder om skolan behöver
förskolans friyta en annan placering.

Antal nya bostäder i planprogrammet
•

I samrådshandlingen angavs ca 1200 nya bostäder i Holma. Detta omfattade ny bebyggelse
i området längs Pildammsvägen. Inför godkännande av planprogrammet har samtliga nya
bostäder, även sådana som ligger inne i befintliga Holma och närmare Kroksbäcksparken,
räknats in. Det totala antalet möjliga nya bostäder i Holma uppgår därför till ca 1600.
Totalt för hela planprogramsområdet Holma och Kroksbäck räknas grovt med ca 2200
nya bostäder.

Antal förskoleplatser
•

Efter samrådet har nya beräkningar utförts avseende framtida behov av förskoleplatser
inom planprogramsområdet. Totalt antal förskoleplatser på lång sikt har därmed reviderats
från ca 1040 till ca 760.

Trafik
•

Under framtagandet av godkännandehandlingen har de trafikkopplingar som föreslagits i
samrådshandlingen studerats ytterligare. Som resultat av detta har planprogrammet
justerats så att föreslagen öppning mellan Lorensborgsgatan och Bågängsvägen endast ska
gälla för gång- och cykeltrafik. Vidare har samrådshandlingens förslag om att öppna upp
Mobäcksgatan för biltrafik mot Lorensborgsgatan tagits tillbaka. Gatan bibehålls istället
som en återvändsgata. Däremot ses det fortfarande som önskvärt att Mobäcksgatan öppnas
för gång- och cykeltrafik mot Hyllievångsvägen.

•

En översiktlig bullerberäkning har tagits fram efter samrådstiden för området kring
Pildammsvägen. Sammanfattning av denna beräkning har införts i planprogrammet.

•

Efter samrådet har en trafikflödesanalys avseende nya bilkopplingar in mot Kulladal tagits
fram. Planprogrammet har kompletterats med resultat av denna analys.

•

En utredning kring spårvägsradie samt en förprojektering för föreslagen spårvägs- och
väganslutning Påskliljegatan/Pildammsvägen har genomförts efter att planprogrammet var
ute på samråd. Planprogrammets illustrationskarta (väganslutning och kvartersgränser)
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samt beskrivande texter, däribland konsekvensbeskrivningar, har kompletterats i enlighet
med denna utredning.
•

Parkering i Holma föreslås i huvudsak lösas i parkeringshus. Inför
godkännandehandlingen har dock införts att även andra parkeringslösningar kan bli
aktuella inom området, om intresse för detta uppkommer i samband med detaljplanering.
För området öster om Pildammsvägen pekas det särskilt ut att annan typ av parkering
kan bli aktuell, då det kan visa sig svårt att anpassa volymen på ett parkeringshus till den
småskaliga befintliga bebyggelsen i Kulladal. Andra former för parkering kan till exempel
vara små platsanpassade parkeringsdäck eller underjordiska parkeringsgarage.

•

Den alternativa spårvägsdragningen som visades i Hyllievångsvägen (mot Hyllie) i
samrådshandlingen har tagits bort ur planprogrammet.

•

Förtydligande har gjorts av hur den nuvarande bussgatan i Holma kan utformas framöver
för att inte bli en genomfart utan en sammanlänkande gångfartsgata som binder samman
gammalt och nytt.

Grönstruktur
•

I samband med framtagandet av godkännandehandlingen har en översyn gjorts angående
närhet till rekreationsytor av olika slag för de boende inom och i anslutning till
planprogramsområdet. Analys har förts in under kapitel 7, Förutsättningar. Resultatet av
analysen är att närheten till grönytor för de boende, i enlighet med riktlinjer i stadens
grönplan, tillgodoses i planprogrammet.

•

Beskrivning av hur de nedsänkta fotbollsplanerna i norra delen av Kroksbäcksparken kan
gestaltas och användas har förts in under kapitel 3, Förslag, och kapitel 6, Fördjupningar.

Genomförande
•

Genomförandekapitlet, inklusive etappindelning, har studerats ytterligare och justerats efter
samrådet.

•

Del av fjärrvärmeledning i norra Holma, längs Pildammsvägens västra sida, föreslås flyttas
ut i Pildammsvägen för att ge utrymme för en mer sammanhållen kvartersstruktur.
Planprogrammet har kompletterats med information om detta.

Kompletteringar i konsekvensbeskrivning
•

Med anledning av de många synpunkter som kommit in till stadsbyggnadskontoret under
samrådet om avsaknad av konsekvensbeskrivningar för områden som ligger intill Holma
respektive Kroksbäck, har konsekvensbeskrivningen kompletterats för att omfatta även
Kulladal och området väster om Lorensborgsgatan, huvudsakligen med avseende på trafik,
sociala konsekvenser och närhet till grönstruktur.

•

Konsekvensbeskrivningarna har kompletterats med följder av planerad framtida
spårvägslinje i Pildammsvägen/Påskliljegatan.

•

Den sociala konsekvensbeskrivningen har kompletterats enligt stadsbyggnadskontorets
utveckling av verktyget.

Ändringar av mer redaktionell karaktär
•

Illustrationskartorna har justerats så att samtliga förskolor finns med.

•

Dagvattenstrategin har lagts in som styrdokument på sidan 104.

181 (182)

•

Avsnitt om resurseffektivitet på sidan 97 har kompletterats med att möjlighet till
fullständig sortering ska finnas fastighetsnära.

•

Tidigare text om ”attraktiva skolor och förskolor” och strategier om samutnyttjande av
lokaler och ytor tillhörande skolor och förskolor har formulerats om så att texterna snarare
framhäver skolor och förskolor som centrala funktioner och mötesplatser.

•

Markering för cykeltrafik i gata har justerats på sidan 41.

•

Ägandeförhållanden vad gäller tomträtt som innehas av bostadsrättsförening i Holma har
justerats under kapitel 7 (Förutsättningar).

•

För att undvika missförstånd framöver har planprogrammet justerats vad gäller benämning
av villaområdet väster om Lorensborgsgatan från Djupadal till ”västra Kroksbäck”,
alternativt ”villaområdet väster om Lorensborgsgatan”.

•

Hänvisningar till Miljöbyggprogram syd har strukits från planprogrammet.

•

Text om energieffektivisering och klimatpåverkan (kapitel Fördjupningar) har förtydligats
så att det framgår mer tydligt att föreslagna åtgärder inte är styrande utan är tänkta som
exempel.

•

Information om ett planprograms juridiska status och om hur följande planprocess ser ut,
med de ytterligare möjligheter att som fastighetsägare eller boende påverka den kommande
utvecklingen av området, har förtydligats i planprogrammet.

•

Allmänt viss omdisponering av textavsnitt i syfte att förtydliga planprogrammets
beskrivningar.

•

Tillägg under kapitel 7, Förutsättningar, med beskrivning av nya funktioner inom
området, t ex skejtpark och jämställd plats i Kroksbäck.

BILAGA HÅLLBART RESANDE:
•

Angivet acceptabelt avstånd om 300 meter från angöring till entré vid förskola har strukits.

•

Redaktionella ändringar

Josephine Nellerup
Planchef
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