
Möllevången, 110214 

Hej igen kära politiker!

Vad bra att ni tittar lite närmare på det som finns att fundera extra kring vad gäller 
kvarteret Oket. Det är också roligt att så många i stadsbyggnadsnämnden tycker att det 
är intressant och viktigt att höra vad vi i Möllevångens intresseförening har att säga om 
det ansökta bygglovet. 

Vi vill nu hjälpa er att förtydliga de synpunkter och argument som finns för att få ett 
bygglov som det för Oket 22 att inte godkännas i sin nuvarande form. Det här är de 
viktigaste punkterna vi anser att ni kan kräva av de tjänstemän som är inblandade i 
arbetet med att utveckla staden och gentemot byggbolaget Peab:

På nästa sida går vi in lite närmare på vad där finns för argument bakom dessa punkter. 
Vi hoppas på att detta bygglovärende kan bli ett startskott för en i långa loppet mer 
hållbar stadsbyggnadspolitik! Vi tror att ni kan om ni vill och därmed öppnar för möj-
ligheten att ställa tillrätta de saker som gått snett i detta projekt. 

Vänlig hälsning från Möllevångsgruppen och Stad Solidar!

GÖR EN NY PARKERINGSUTREDNING

BEAKTA TYGGHETSPERSPEKTIVET

HÖRSAMMA MEDBORGARINITIATIVEN

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT
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“Våra projekt får inte forceras på 
bekostnad av kvalitet och god miljö”

ur Karaktär Malmö, 2005

“Staden kännetecknas av resurshus-
hållning och är anpassad för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik.”

ur Miljöprogram för Malmö stad, 2009

“I kraftig tillväxt är det viktigt att 
stärka stadens attraktivitet och att 
fullfölja stadens inriktning mot en 
hållbar stadsutveckling, både 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 
För att uppnå detta fullföljs inriktnin-
gen att bibehålla och vidareutveckla 
Malmö som en tät och koncentrerad 
stad och samtidigt öka insatserna av 
förnyelse och försköning av stadens 
gemensamma rum, men även 
boende- och kunskapsmiljöerna. ”

ur Parkeringspolicy 
och Parkeringsnorm, 2010

“Vid tillgodoseendet av parkerings-
behovet ska tillgången till god 
kollektivtrafik vägas in. De områden 
som erbjuder god kollektivtrafik 
behöver inte samma tillgång på 
parkeringsplatser för bil som de som 
inte har fullgoda resalternativ. ”

ur Parkeringspolicy 
och Parkeringsnorm, 2010

argument 1:
PARKERINGSPLATSERNAS ANTAL inom fastigheten kan minskas. 
Den gamla normen på minst 0,7 pl/lgh är nu omgjord till minst 0,5. Detta 
gör att en tredjedel av det planerade garaget är helt onödigt. Stadsbyggnad-
snämnden har rätt att bestämma hur många p-platser som behövs i varje 
enskilt fall av nyproduktion. 

På Möllevången är det nuvarande antalet bilar/lägenhet 0,27. Folk som bor 
här behöver inte nödvändigtvis bil. Inte heller Peab tror att särskilt många 
hushåll i det kvarter de ska bebygga kommer ha behov av en egen bil med 
bilparkering.

Malmö stad påpekar i sin nya parkeringspolicy att staden ska gynna 
alternativa transportsätt. I det här centrala läget och med så god närhet till 
kollektivtrafik och cykelstråk finns det ingen anledning att följa gamla 
utredningar och normer.

För att reda ut detta krävs enligt den nya parkeringspolicyn en särskild 
utredning. Gör den!



Visionbild från Malmö stad (ill: David Wiberg)

“arkitektur och stadsbyggnad kan 
användas för att motverka segrega-
tion. Åtgärderna kan inte ensamma 
lösa problemen, men bidra till att 
minska dem påsikt. - - - Ledord: 
mångfald, mötesplatser, attraktiva 
gemensamma rum, blandad stad”

ur Karaktär Malmö, 2005

“ta vara på Möllevångens kreativa kraft 
för att öka delaktigheten i staden.”

från Mera Möllans hemsida

“Att få människor att nyttja det 
offentliga rummet under dygnets alla 
timmar är också viktigt. En ödslig 
stad utan folkliv upplevs
som en otrygg stad.”

ur Trygghtsprogram, Gatukontoret 2010

“För att öka kollektivtrafikens kon- 
kurrenskraft är det viktigt att bilen 
inte blir så lättillgänglig att man av 
just det skälet väljer bilen före andra 
transportmedel. Det finns därför skäl 
att jämställa det accepterade gång- 
avståndet mellan bostaden och 
parkeringsplatsen med de avstånd 
som brukar accepteras till kollek-
tivtrafikutbudet. “

ur Parkeringspolicy 
och Parkeringsnorm, 2010

argument 2:
LOKALER I BOTTENVÅNINGEN är av största vikt för ett levande 
gatuliv, men även för känslan av trygghet! Det planerade framdragandet av 
Monbijougatan till Folkets park kommer göra denna gata attraktiv för 
fotgängare och cyklister. 

Av samma orsak kommer boende i bottenvåningen inte vara särskilt 
attraktivt. Bättre då att bygga lokaler för föreningsliv och privata näring-
sidkare. Så som förslaget för Oket 22 nu är utformat bidrar detta till en på 
många sätt mer farlig miljö att vistas i.
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“fler kan engagera sig i den 
demokratiska processen kring 
stadsbyggande, så att vi får en 
bred och djup diskussion om 
förvaltnings - arkitektur - och 
stadsbyggnadsfrågor. - - - Ledord: 
delaktighet, påverkan, metodfrågor”

ur Karaktär Malmö, 2005

“hur en byggnad blir till påverkar 
resultatet. En genomtänkt process 
förbättrar chanserna att genomföra 
ett framgångsrikt byggprojekt med 
hög kvalitet. - - - Ledord: medbor-
garinflytande, upphandlingsförfar-
ande, beställarroll”

ur Karaktär Malmö, 2005

”Spontant framväxta lokala nätverk  
är förebilder för Mera Möllan.” 

från Mera Möllans hemsida

“Att vi bor segregerat är kanske inte 
det största problemet, i sig. Problem 
i vår samhällsutveckling kan komma 
om vi inte möts över gränserna i det 
offentliga rummet.”

ur Möten i staden 
Malmö Stadsbyggnadskontor 2007

argument 3:
LOKAL FÖRANKRING är alltid något eftersträvansvärt och Stadsbyg-
gnadsnämnden är medborgarnas röst gentemot byggherrar. Möllevångens 
invånare vill ha ett levande Möllan där det byggs för dem som lever där. 
Kvarteret Oket 22 är inte i linje med det. 

Men med små ändringar kan projektet räddas. En ändring av parkering-
slösningen kan ge verksamhetslokaler i bottenvåningen, som gynnar den 
lokala gemenskapen och tryggheten. En förbättrad utformning bör även ge 
gröna gårdar utan murar mot gatan och inte minst en yta någonstans på 
tomten där det finns möjlighet för de förbipasserande att stanna upp och 
utbyta några ord i solen. 

Även utomhus knyts kontakter och byts idéer. Utformningen av hus och 
gator har således en inverkan på hur väl livet levs i stadsdelen. Peab anser 
sig vara samhällsbyggare. Ge dem chansen att visa det.
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(men går ut på kungörelse)

“Som medborgare är du viktig för 
utvecklingen av ditt närområde och 
dina kvarter. Vi vill gärna veta vad 
du tycker, och om du har egna idéer 
kring vad som kan göras för att 
skapa en bra livsmiljö där du bor.”

ur Mera Möllans infobroschyr

“Det är fortsatt viktigt att ha visioner. 
Det är också viktigt att vi är många 
som formar de visionerna - för då är 
det lättare att våga satsa.”

Ilmar Reepalu, ur Byggskiften - 
om byggandet igår idag imorgon, 2007

“Det övergripande målet för 
Malmös översiktsplanering är att 
behålla och vidareutveckla Malmö 
som attraktiv och hållbar stad på 
kort och lång sikt. Utvecklingen ska 
vara hållbar ur både ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt avseende.”

ur Möten i staden 
Malmö Stadsbyggnadskontor 2007

argument 4:
VI VILL UPPMÄRKSAMMA DISKREPANSEN mellan att Malmö stads 
tjänstemän och politiker genom åren arbetat fram policys och utredningar 
som visar på hur man bör tänka och agera i olika situationer inom stadsby-
ggnadsområdet - och att dessa av till synes luddiga skäl ändå frångås. Den 
tvetydigheten har vi illustrerat genom de citat vi tagit ur olika dokument 
producerade av Malmö stad, som inte följs i förslaget för Oket.

Att ta beslut i stadsbyggnadsfrågor innebär ofta ett avtryck för eftervärlden 
som ska gälla genom stora samhällsförändringar och kulturella yttringar. 
Ett byggt hus står i flera hundratals år! Ibland går det dock troll i processer. 
Ingen känner sig riktigt ansvarig och alla skyller på andra. För hur kan det 
annars vara möjligt att politiker och tjänstemän först skriver på att det 
behövs en blandad stad - en stad för alla - med trygga och levande gatu-
miljöer och ett mer aktivt medborgarinflytande, och sen godkänner ett 
förslag på dess totala motsats? Nu har ni som är politiker denna mandat-
peroiod chansen att reparera skadan innan den faktiskt skett.


