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Till berörda av pågående planering enligt sändlista 

 

 

 

 

 

FÖLJEBREV TILL SAMRÅDSHANDLINGAR 

Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps 
Allé) i Bunkeflostrand i Malmö 
 

 

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta 
förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla 
tätorten Bunkeflostrand med en ny stadsdel och bevara befintliga naturvärden. 
Detaljplanen innefattar cirka 500 bostäder i en blandad bebyggelse, en förskola, lokala 
parkmiljöer och torg med centrumverksamheter i bottenvåningar. Befintliga trädalléer 
och historiska gränser bevaras i strukturen. Dessutom utvecklas ett större rekreations- 
och naturområde, Ekostråket, som tillför tätortsnära rekreationsmöjligheter och 
naturupplevelser för hela staden som en del av ett omfattande grönstråk. 

I samband med stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag har Vänsterpartiet 
lämnat ett särskilt yttrande, som bifogas handlingarna. 

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar. 

Planförslaget grundas på ett planprogram, Pp 6049, som godkändes av 
stadsbyggnadsnämnden den 5 december 2016. Planprogrammet finns tillgängligt på 
stadsbyggnadskontoret och www.malmo.se. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. 
Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare 
och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även 
tillgängliga på www.malmo.se samt i stadshuset foajé, August Palms plats 1.  

Synpunkter på förslaget skickas till e-postadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se 
eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas 
skriftligt och med namn och adress. 

Senast 2018-02-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till 
Stadsbyggnadskontoret.  

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.  

http://www.malmo.se/
mailto:stadsbyggnadskontoret@malmo.se
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Efter eventuella revideringar kommer detaljplanen att hållas tillgänglig för granskning 
och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns 
ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.  

Undertecknad svarar gärna på frågor kring förslaget till detaljplan. 

Planförslaget kommer att presenteras på ett samrådsmöte måndagen den 22 januari 
2018 kl. 18:00 – 19:00. Plats: Bunkeflostrands bibliotek, Klagshamnsvägen 46, ingång 
via Gottorpsvägen. Alla intresserade hälsas härmed välkomna! 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Jan Rosenlöf 
Planhandläggare 
jan.rosenlof@malmo.se 
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SÄNDLISTA 

Utöver nedanstående skickas handlingarna även till de som enligt 
fastighetsförteckningen är berörda i ärendet (sakägare). Fastighetsförteckningen finns 
att tillgå på stadsbyggnadskontoret.   

Länsstyrelsen skane@lansstyrelsen.se; 

Trafikverket diariecenter.region@trafikverket.se; 

Lantmäterimyndigheten sbk.klm@malmo.se; 

Region Skåne (för Skånetrafiken, 
Hälsa och sjukvård) 

region@skane.se; 

Tekniska nämnden registrera.tekniskanamnden@malmo.se; 

Miljönämnden miljo@malmo.se; 

Arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

asf@malmo.se; 

Fritidsnämnden registrera.fritid@malmo.se; 

Servicenämnden registrera.sef.kansli@malmo.se; 

Grundskolenämnden grundskola@malmo.se; 

Förskolenämnden registrera.fskf.stab@malmo.se; 

Tillgänglighetsrådgivare, Malmö 
stad 

johanna.hesselman@malmo.se; 

Kommunekolog, Malmö stad jonna.nilsdotter19@malmo.se 

Kulturnämnden - Malmö Museer registrera.kf.malmomuseer@malmo.se; 

Räddningstjänsten Syd info@rsyd.se; 

VA SYD registrator@vasyd.se; 

E.ON Elnät Sverige AB elnat.planer@eon.se; 

E.ON Gas Sverige AB gas.planer@eon.se; 

E.ON Värme Syd Sverige AB regionmalmoplaner.evs@eon.se; 

TeliaSonera, Skanova Access AB skanova-remisser-malmo@skanova.se; 

Tele 2 infra_tele2@tele2.com; 

ITS Bredband bredband@malmo.se; 

Hyresgästföreningen Box 17203, 200 10 Malmö 

LRF  lrf.malmo@gmail.com; 

FÖR KÄNNEDOM 
SBK Bygglovenheten michael.hedman@malmo.se; 

SBK Bygganmälanenheten magnus.norlin@malmo.se; 

SBK Strategiavdelningen johan.emanuelson@malmo.se; 

SBK Strategiavdelningen kenneth.fryklander@malmo.se; 

SBK Stadsmätningsavdelningen carina.aldosson@malmo.se; 

SBK Boplats Syd carin.jarwell@boplatssyd.se 

Malmö Museer elisabeth.lundgren@malmo.se; 

Stadsbyggnadskontoret, kommunikationsenheten sbk.info@malmo.se; 

Bunkeflostrands villaförening styrelsen@bunkeflostrand.nu 
Limhamns miljöförening lmfinfo@gmail.com 

Sökande, Skanska Sverige AB karl.hallgren@skanska.se 

Sökandens arkitekt, Fojab arkitekter AB magdalena.hedman@fojab.se 
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