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Angående bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, kvarteret Oket 22, Malmö 
 

Vi i Möllevångsgruppen anser oss med stöd i PBL 5 kap. 25 § vara sakägare i detta ärende och delger härmed 

stadsbyggnadskontoret vår ståndpunkt gällande förnyat bygglov för bostadshusen i kvarteret Oket 22. 

 
Möllevångsgruppen är en ideell och partipolitiskt obunden förening som sedan över ett decennium verkar för en 

bättre boendemiljö på Möllevången (se bilaga 1). Vi arbetar utifrån ett gräsrotsperspektiv och vill stärka den lokala 

demokratin, öka trivseln och tryggheten i området samt främja en ökad gemenskap och självkänsla hos de boende.  

 

Vi vill till att börja med säga att vi tycker det är bra att det byggs bostäder i kvarteret Oket. Men vi anser att den 

föreslagna bebyggelsen har många egenskaper som direkt eller indirekt kommer inverka i en troligtvis mycket 

negativ riktning för utvecklingen av stads- och kulturlivet på Möllevången. Då vi i Möllevångsgruppen har särskilt 

fokus på miljö- och sociala frågor anser vi tre aspekter vara av särskilt negativ betydelse: 

 

 Att det byggs bostadsrätter istället för hyresrätter. Enligt detaljplanen för kvarteret Oket 22 (Dp 4745) 

är planens syfte att det göra det möjligt att ”bygga fyra flerbostadshus i fem våningar innehållande 160 
lägenheter för uthyrning.” Då Möllevångsgruppen av många hållbarhetsskäl förespråkar nybyggnation av 

hyresrätter ser vi det som en provokation att det nu istället byggs enbart dyra bostadsrätter. 

 

 Att gårdarna blir upphöjda i förhållande till markplan. Upphöjningen stoppar möjligheten att öppna 

upp gårdarna och bjuda in till trevlig sammankomst med övriga i området vilket motverkar möjligheten 

att stimulera till en socialt hållbar miljö och kan ge intryck av inhägnad och isolering.  

 

 Att inga lokaler för verksamheter planerats in. Kvarteret skulle verkligen behöva lokaler i 

bottenvåningen då det idag fattas sådana i just detta hörn av Möllevången. Det är en blandad och 

funktionsintegrerad bebyggelse som är karaktäristisk för Möllevången och livet som levs här. 

 

Både fysiskt och juridiskt talar bygglovsförslaget emot Möllevångsgruppens ambitioner. Förslaget verkar heller 
inte leva upp till vare sig tankarna om en hållbar samhällsutveckling enligt Översiktsplan för Malmö 2000 eller 

ambitionerna i Malmös Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad, där integration sätts i första rummet 

och medborgarinflytande är ett starkt ledord i för att skapa välfärd.  

 

Som mycket aktiv intressegrupp med många engagerade medlemmar, kända verksamheter och tydliga visioner 

anser Möllevångsgruppen det märkligt att vi inte blivit remitterade eller ens underrättade i ärendet, varken under 

detaljplaneförhandlingarna eller inför bygglov. Dessutom uppges felaktig information på Malmö stads hemsida - 

stadens kanske viktigaste kanal för informationsspridning till medborgare och samhällsaktörer - angående 

byggprojekt i Södra innerstaden, då det än idag står att det ska byggas 160 hyresrätter på den berörda tomten.  

 

Vi anser att planprocessen för både detaljplan och bygglov gått felaktigt till (frågan om sakägare) samt att ett 
hinder för ett aktivt agerande och utövande av våra medborgerliga rättigheter åstadkommits i processen (hemsi-

dans info). Möllevångsgruppen finner hela förfarandet vara anmärkningsvärt och ser dessutom med oro hur en 

socialt hållbar stadsdel kommer att bli svårare att möjliggöra och underhålla med den föreslagna utformningen. 

Därmed avstyrker Möllevångsgruppen å det bestämdaste att förnya bygglovet för Oket 22. 

Möllevångsgruppen 

Södra Parkgatan 27a 

214 22 Malmö 

info@mollevangsgruppen.se 



 



Bilaga 1 

 

 

 FAKTA  Möllevångsgruppen  (http://mollevangsgruppen.wordpress.com, 2010-12-19) 
 

Möllevångsgruppen startades för 15 år sedan av unga barnfamiljer som ville förbättra boendemiljön i Möllevången. Verksamheten växte snabbt 

med hjälp av anslag från EU:s Urbanprojekt och Möllevångsgruppen kunde öppna en mötesplats på Bergsgatan 32 vid Möllevångstorget. Den 

ingick i ett europeiskt nätverk och blev så lyckad ett vi fick studiebesök från andra länder. 

 

Målsättningen är trivsel och gemenskap i stadsdelen. Verksamheten fokuseras på boendefrågor, barn och ungdomar, integration och kultur- och 

miljöfrågor. Föredrag, debatter, utställningar och kulturevenemang har avlöst varandra i lokalen och ute i stadsdelen. För att skapa trivsammare 

gårdar drog Möllevångsgruppen igång projektet Gröna gårdar. Ett gäng entusiastiska arkitekt- och landskaps-arkitektstuderande inventerade 

kvartersgårdarna i Möllevången, gjorde förbättringsförslag tillsammans med hyresgästerna och lyckades i vissa fall övertala fastighetsägarna 

att förverkliga planerna. 

 

Andra lyckade projekt var Barnens Stad, Gatans universitet, de alternativa Bomässorna och utställningen “Vad är det som gör att man känner 

sej hemma?” 

 

Stadsdelen fick en egen rytm genom de årligen återkommande evenemangen: Möllevångspicknick, Barnens Buss, Möllevångskarnevalen och 

den Stora Gårdsdagen. Karnevalen har sedan växt och fungerat som inspiration för Möllevångsfestivalen, som startades i Möllevångsgruppen 

2006 men sedan organiserades som en självständig förening. 

 

Under 2004 flyttade vi in i en mindre lokal på Södra Parkgatan 27 A, eftersom lokalen på Bergsgatan 32 blev för dyr när projektanslagen 

upphörde. Där har vi fortsatt verksamheten utan att ha någon anställd. 

 

Hur framtiden utvecklar sig beror på dig och alla de kreativa krafterna i Möllevången! Välkomna med idéer och insatser i föreningsarbetet! 

 

 

 

 

 FAKTA Den Stora Gårdsdagen (http://mollevangsgruppen.wordpress.com, 2010-12-19) 
 

 Beskrivning 

Den stora gårdsdagen som Möllevångsgruppen drivit i många år, är ett älskat projekt bland de boende. Under en söndag i september har alla 

som bor på Möllevången en gemensam möjlighet att öppna upp sina bakgårdar och bjuda in till trevlig sammankomst i höstsolen.  

 

Det finns idag en stark kollektiv identitet på Möllevången. Många boende ser stadsdelen som sitt hem och gårdarna utgör de kollektiva 

vardagsrummen där vi träffas och umgås med grannar, bekanta och besökare. Det är därför väldigt viktigt att de boende får möjlighet att 

påverka och utforma sin gårdsmiljö så mycket som möjligt samt att man möjliggör för de boende att vistas där under trevliga former. 

 

Under den stora gårdsdagen öppnas de annars låsta gårdarna upp och det bjuds på allt från loppis, klädbyten, konstutställningar till utbytandet 

av trädgårds- och odlingserfarenheter, picknick, musik, barnverksamhet och mycket mer. Det är en dag då  kontakter knyts, vänskap uppstår, 

kreativitet flödar, erfarenheter och historier utbyts. Minst ett tjugotal gårdar förväntas anordna olika opretentiösa och hemtrevliga arrangemang 

med fin grannsämja. 

 

Från Möllevångsgruppens föreningslokal på Södra Parkgatan utgår guidade visningar. Där kan man också införskaffa kartor som anger vilka 

gårdar som är öppna och vad som kan förväntas innanför dess murar. Möllevångsgruppen erbjuder fika, underhållning av clowner, trubadurer 

samt en presentation av Möllevångsgruppens lokal och verksamhet. 

 

Den stora gårdsdagen är en kär möjlighet för de boende att göra något fint tillsammans på. Den är något för nystartade gårdsgrupper att jobba 

fram emot och etablerade att vidareutvecklas kring. Den sätter de boendes engagemang i en större kontext, ökar trivseln, tillhörigheten och 

ansvarskänslan kring det egna hemmet och ger tillfälle att kika in hos grannen likväl som på granngården. 

 

Många gårdar på Möllevången har redan engagerade boende som tillsammans driver gemensamma frågor gällande sin boendesituation, har en 

social samhörighet, gör gemensamma inköp av utomhusgrillar, utomhusmöbler och växter eller anordnar loppisar och gårdfester. Vi vill ta vara 

på detta existerande engagemang och lyfta fram det som exempel för andra boende att inspireras av. 

Arrangemanget initieras och samordnas av Möllevångsgruppen som har en gedigen kännedom om Möllevångens bakgårdar samt ett etablerat 

boendenätverk. 

 

 Syfte 

Syftet med arrangemanget är att stärka gemenskapen i stadsdelen genom att de boende själva får tillsammans möjligheten att planera, utforma 

och genomföra en aktivitet på sin gård och i den större kontext som projektet innebär. 

 

Gemenskapen på gården stärks eftersom deras gårdsarrangemang planeras gemensamt av de boende på gården. Gemenskapen i stadsdelen 

stärks eftersom alla gårdsarrangemang och aktiviteter genomförs som en del av ett större arrangemang. 

 

Detta kan leda till att man lyfter blicken från sitt eget och ser vad grannen mittemot eller ner på gatan håller på med. Det resulterar i nya 

kontaktytor mellan boende samtidigt som det fungerar som inspiration för besökare från andra delar av staden som ser hur vikt igt det är med 

fungerande sociala nätverk i sitt bostadsområde. Den kollektiva identiteten i stadsdelen stärks vilket ökar de positiva värdena som trygghet, 

gemenskap, närdemokrati m.m. samtidigt som det minskar negativa aspekter som kriminalitet och skadegörelse.  

 

Vi anser det väldigt viktigt att skapa och främja en kollektiv självkänsla och identitet när man pratar om lokalt utvecklingsarbete. Det är viktigt 

att människor sätter sig i ett större sammanhang med gemensamma mål för att tillsammans verka för en hållbar utveckling av, i det här fallet, 

Möllevången. 

 

http://mollevangsgruppen.wordpress.com/
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