
ÖPPET BREV till alla ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden

Malmö, 2011-01-19

Kära ledamot tillika förtroendevalda politiker,

Dagens ordinarie sammanträde i stadsbyggnadsnämnden kan bli ett ovanligt möte. Genom
att se en tänkt byggnation ur en gräsrotsrörelses perspektiv kan behandlingen av bygglovs-
ärendet för kvarteret Oket 22 fungera som en väckarklocka. Om du vill har du här en möj-
lighet att låta behandlingen av detta ärende bli en vägvisare för hur vi tillsammans kan
bygga en hållbar stad.

Det är bra att det ska byggas bostäder i kvarteret Oket 22. För nämnden, allmänheten och
berörd byggherre vill dock vi i Möllevångsgruppen påtala att de två ärendena gällande
denna tomt, som staden handlagt under de senaste fem åren; detaljplan 4547 och bygglov
för Oket 22 inklusive avsteg från detaljplan, tagit en utgång i gestaltning och innehåll vil-
ken vi anser vara olycklig. Genom att här lyfta fram våra huvudsakliga ståndpunkter ger vi
dig som ledamot i stadsbyggnadsnämnden möjligheten att på goda grunder bordlägga eller
avslå ansökan om förnyat bygglov för att undersöka saken vidare. Som vi påpekat i en
skrivelse till stadsbyggnadskontoret 2010-12-22 angående förnyelse av bygglov för kvarte-
ret Oket 22 anser vi att det finns stora brister i förslaget, som främst gäller:

 att det byggs bostadsrätter istället för hyresrätter

 att gårdarna blir upphöjda i förhållande till markplan

 att inga lokaler för verksamheter planerats in

Bostadsrätter istället för hyresrätter
Vi vet även att varken stadsbyggnadskontor eller nämnd kan göra något åt att det planeras
att bli bostadsrätter i husen i detta kvarter. Men vi vill ändå i detta forum påpeka att det gör
oss sorgsna att Peab, som idag äger marken och vill bygga på den, inte anser det vara lön-
samt att bygga det som efterfrågas i en stadsdel. Det karaktäristiska livet på Möllevången
beror till stor del på att initiativ till aktiviteter ofta genomförs av människor utan några sär-
skilt stora ekonomiska resurser. De flesta människor som bor och verkar här har som vi ser
det varken behov eller möjlighet att köpa sig en av de lägenheter Peab vill bygga, men vill
så klart gärna bo kvar i sitt område. De föreslagna bostadshusen är inga exceptionellt dåliga
exempel på dagens arkitektur, men det verkar vara den lilla kärnfamiljen eller tvåsamhets-
paret som är de tilltänkta intressenterna. Lägenheterna är utformade på ett sätt som försvå-
rar möjligheten att bo på andra sätt, exempelvis ihop med vänner eller i stora familjer. Och
för att ha råd att köpa sig en lägenhet måste det finnas tillgång till minst en årslön i insats.
Det är inte billiga bostäder, oavsett vad marknadsföringen säger.

Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning, och troligtvis majoriteten av de som redan bor
och verkar på Möllevången, har inte de tillgångarna eller möjlighet att ta banklån ens om de
skulle önska. Till utformning och upplåtelseform innebär alltså en direkt uteslutning av
stora grupper i samhället. Hyresrätten som upplåtelseform däremot är ekonomiskt tillgäng-
lig för i princip alla samhällskategorier och kan lättare användas som bostad även av de
som inte vill bo enligt vad normen förespråkar. Byggande av bostadsrätter öppnar dessutom



för en situation där bostadspriserna ökar snabbt vilket ökar mark- och fastighetspriserna och
i långa loppet med det system vi har idag även gör hyresrätter markant dyrare. Vilket alltså
innebär att detta projekts biverkan kan bli att de mindre bemedlade samhällsgrupperna i
området kommer att få behöva flytta inom några år. Den orättvisan känner alla till. Men den
är inte en naturlag!

Gårdar upphöjda i förhållande till markplan
Gällande gestaltningen av husen anser vi att det är allvarligt att gårdarna inte ligger i mark-
plan. Det kommer innebära en kanske ofrivillig uppdelning i än tydligare zoner, eller terri-
torier, mellan det privata och det offentliga i stadsbilden. Att inte gräva ner garage helt
under mark beror väl oftast på att varje kubikmeter nedgrävning är dyrt och tar tid. Men om
det för med sig att utrymmen för bostäder och serviceverksamheter måste förläggas en halv
våning över mark blir gränserna mellan privat och offentligt väldigt skarpa. För all framtid
kommer gårdarna förlora kontakten med gatulivet, sakna inramningens intimitet och inte
minst stora träd. Gränsen mellan gata och gård blir svårare att passera, bjuda in till eller
öppna för spontanbesök. Vi menar att denna struktur är övervägande dålig då det befäster
en separation och ökar risken för segregation mellan olika boendemiljöer och grupper i
området. Att sedan inga offentliga rumsligheter planerats in ens som kompensation uppvi-
sar en brist på förståelse för det liv som levs idag på Möllan. Den amerikanske geografen
Don Mitchell anser att det är i det offentliga rummet som grupper och individer kan repre-
sentera sig, göra sina identiteter, intressen och rättighetskrav synliga och argumentera för
sin ”rätt till staden”.

Avsaknad av lokaler för verksamheter
Möllevångens stadsstuktur är av typisk rutnätstyp. En stenstadsbebyggelse utan grönska
med maximal rationell höjd för hus med tegelstomme, fem våningar. Området byggdes för
att arbetare effektivt skulle kunna packas in i små, dyra lägenheter vägg i vägg med de
bolmande, slamrande fabrikerna. Inte konstigt att arbetarna tidigt började organisera sig här
och delvis lyckosamt började appropriera platsen. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
köpte 1891 den privata trädgård som än idag är det allmänt tillgängliga Folkets park och
bagerikooperativet Solidar grundades och expanderade i kvarteren. Även sedan fabrikerna
lagts ner eller flyttat är det fortfarande så att butiker, bagerier, kaféer, restauranger och
gallerier i stor utsträckning drivs av och för stadsdelens befolkning. Stadsdelen förblir något
annat än motsvarande kvarter på andra platser och vägrar att underordna sig gängse normer.
Ur denna, i svenska mått mätt, mycket ovanliga kittel av aktivistisk atmosfär, kommer även
mycket av det spännande och oftast socialt betonade engagemang som staden i allmänhet
kan glädjas åt i olika sammanhang idag.

En avgörande faktor för detta är att det finns lokaler i gatunivå, lagom stora att kunna hysa
olika sorters mindre eller medelstora aktiviteter. Undantag finns. De kvarter på Mölle-
vången som byggdes på 1970-talet är inte en del av gatumiljön på samma sätt som de äldre
kvarteren. I dessa kvarter är det långt mellan portarna och i de fall då det finns verksam-
hetslokaler är dessa stora och med dålig kontakt med gatan, vilket gör att de inte går att
transformera i så stor utsträckning av de boende själva. Nu när det byggs på Möllevången
igen verkar vi inte ha lärt oss någonting av historien. Trots att översiktsplanen anger krav
på både bostäder och service byggs på denna stora tomt enbart bostäder och med murar
emellan husen. Avsaknaden av verksamhetslokaler i förslaget för kvarteret Oket 22 är
märklig och kan inte motiveras med att servicen/lokalerna finns i kvarteret bredvid. De om-
kringliggande husens uttryck i gatunivå för just dessa kvarter består av murar och slutna
fasader i söder och sydväst, bostäder, kontor upphöjda en halv våning samt en gigantisk och
sluten butik i väster och norr, samt plank, staket och Debasers lilla hus i öster. Det motsva-
rar inte vad som krävs för att ett levande gatuliv eller en trygg miljö ska uppstå. Till detta
kommer den naiva tron på att fasadteglet och placeringen av fönsterrader på ett upprepande
sätt ska få projektet att ”smälta in” i området och kännas som en del av Möllan. Teglet som
material dominerar visserligen de gamla husen av historisk konstruktionsmässiga skäl. Men



när hus byggs idag sker det helt utan de raffinerade och konstnärliga murningstekniker som
det är fullt av i det äldre husen, även i gatunivå och som bryter av den annars så stränga
stadsstrukturen. Den mest tragiska aspekten av detta bygglovsförslag är alltså att det påvisar
en så svag insikt i den fysiska utformningens betydelse för en socialt hållbar miljö. Kvarte-
ret kommer helt enkelt bli lika trist att vistas i som de gamla 70-talskvarteren.

Trots sin i juridisk definition relativt korrekta behandling följer förslaget inte de ambitioner
Malmö stads politiker och tjänstemän själva tagit fram och antagit i olika sammanhang. Så
här står det i Karaktär Malmö - Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad från 2005:

”fler kan engagera sig i den demokratiska processen kring stadsbyggande, så att vi får
en bred och djup diskussion om förvaltnings-, arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor.
Dagens lagstadgade process är inte alltid tillräcklig. /---/ Samverkan i planering och
genomförande kan prövas i många olika former. Ledord: delaktighet, påverkan, me-
todfrågor.”

En parallell insikt beskrivs genom termen ”mötesplatser” i skriften Möten i staden som
stadsbyggnadskontoret producerade 2006. Där beskrivs gatan och lämpliga verksamhetslo-
kaler som de gemensamma rum som möjliggör mer spontana och kommersbefriade aktivi-
teter. Något som i sin tur bidrar till en levande och hållbar stadsmiljö. Vi vet att de kom-
mersiella verksamheterna spelar en mycket viktig roll för hur stadslivet upplevs. Framför
allt de mindre affärsverksamheterna, som ofta är en viktig ingång till marknaden för männi-
skor med invandrarbakgrund, behöver lokaler på olika platser i staden, gärna i direkt an-
slutning till bostadsområden. Ett dubbelt misstag har således gjorts även här; de stora bygg-
och bostadsentreprenörerna på marknaden ha tillåtits ha extremt stort inflytande på projek-
tets utformning och samtidigt har det underlåtits att se till folkets och småföretagarnas be-
hov av inflytande. Det är av avsevärd vikt för en hållbar stadsutveckling att människor från
alla olika samhällsskikt och med olika perspektiv på tillvaron får komma till tals för att
kunna forma en socialt hållbar stad. Även folket på Möllevången.

Om rätten till staden
När hela stadsrum är till försäljning eller behandlas på stadsbyggnadskontoret verkar ett all-
mänt accepterat inbyggt hot finnas med i bilden, att om ett projekt inte går att ”räkna hem”
för byggherren så blir det kanske inget. Varken översiktsplaner eller byggregler kan alltså
garantera att det som byggs blir samhällspolitiskt riktigt. På en enbart svagt konkurrensut-
satt marknad som den svenska byggbranschens, kan staden knappast välja bland alternativ
och byggbolagen kan i stor utsträckning bestämma hur och vad som ska byggas. Att som
politiker vilja låta bygga en hållbar stad kan bli ett nästintill omöjligt projekt då byggbolag
naturligtvis helst vill bygga på bästa plats i staden, i standardutförande, enligt normerande
principer för att sen sälja till så höga priser som möjligt.

Idén om att vakanskedjor (flyttkedjor) kan utlösas av att det byggs nya bostadsrätter någon-
stans i staden har sedan länge dementerats av forskare. Att bostaden bör ses som en han-
delsvara som man kan göra en bostadskarriär med, utgår från att det är självklart att det är
de fåtal hushåll med stor tillgång till pengar som ska få välja vad de vill ha. Idén med att
var och en bör äga sin bostad, eller om man hyr den räkna med en allt mer marknadsanpas-
sad hyressättning, innebär sonika att de som inte har råd att ta banklån eller de som bara
kan betala en viss hyresnivå, får maka på sig och ta vad som blir över. Är det ett rättvist och
jämlikt system att den med mest pengar får välja först? Kanske vore det riktigt att börja tala
om en första och andra klassens medborgare här.

Om vi strävar efter en hållbar miljö i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende, bör
man se detta projekts utformning som en del av en större helhet. Som du förstått nu anser vi
i Möllevångsgruppen att en del aspekter av projektet måste förändras. Vi citerar forskaren
och planeringsarkitekten Lina Olsson (doktorsavhandling, LU 2008):



”Med gentrifieringen och stadslandskapets sociala och rumsliga fragmentering tende-
rar socialt blandade stadsdelar att försvinna. Liknande tendenser till social homogeni-
sering kan märkas av i de offentliga rummen. Risken är att denna utveckling skapar
städer där olika befolkningsgrupper lever i skilda världar som sällan möts. En konse-
kvens av denna utveckling är att bristen på kontakt genererar vitt skilda föreställ-
ningar om verkligheten och större främlingsskap mellan människor (Nylund et al
2001). I takt med att de sociala skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper ökat har
också rädslan för och den negativa inställningen gentemot de socialt marginaliserade
grupperna stärkts.”

Folk som är aktiva inom Möllevångsgruppen bor och/eller verkar på Möllevången och har
sedan många år framhävt rätten att använda staden på det sätt som passar oss alla. Vi har
kämpat för bättre boendeförhållanden i över femton års tid och fokus har alltid varit att alla
har rätt att bo bra och att bo kvar där de bor. Det ska vara trevligt och tryggt att vara på
Möllevången. Ingen ska behöva stå ut med allt för nedgångna eller torftigt utformade hus
eller behöva flytta från sin bostad och vår stadsdel har efter hand blivit ett exempel på
lyckad integration.

Vi tror inte att det varit någons mening att köra över oss eller på annat sätt förminska möj-
ligheten till en demokratisk och medborgerlig rättighet till inflytande, men det är ändå
märkligt hur det kan bli så här. Den nästintill obefintliga debatt som förs i samhället om
frågor som vi driver förvånar oss. På så sätt upplever vi det som en repressiv tolerans av de
aktiviteter, värden och den vilja till positiv förändring som vi och folk före oss inom Mölle-
vångsgruppen kämpat för. Många forskningsresultat och åtskilliga insiktsfulla dokument
som produceras av Malmö stad stödjer dock oftast vårt synsätt. Ändå får vi som är engage-
rade ibland höra att vi skulle vara ”bortskämda” människor och till exempel inte själva ha
verkliga fattigdomserfarenheter. I våra kritikers huvuden skulle därmed vår rätt att kämpa
för våra gemensamma och kapital- och resurssvagas sak vara en omoralisk handling. Det är
för oss en helt oförståelig logik som de själva får stå för. Oavsett om dessa tankar om oss
stämmer eller ej (de stämmer inte med de erfarenheter vi har men det är en fråga för
statistiken att avgöra) anser vi förstås att det inte spelar någon som helst roll vilken bak-
grund vi har. Vad som spelar roll är att vi inte vill se att enbart de med möjlighet eller in-
tresse av att köpa sig fram i livet ska kunna få välja hur de bor, samt att det är otroligt vik-
tigt att bygga staden på ett sådant sätt att människor kan mötas och tillsammans arbeta för
sådant de anser vara viktigt.

Om framtiden
Kanske är planeringen av kvarteret Oket 22 ett symptom på ett större problem som riskerar
att skapa liknande situationer och planer framöver? En utdragen planprocess har lett till att
vi styrs av beslut tagna under andra förutsättningar än de som gäller idag. Att allting görs
formellt korrekt verkar inte garantera en trygg demokratisk process då många av de som be-
rörs ändå inte fått säga sitt. Trots kompetenta tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och i
byggbranschen antas förslag som strider mot bättre vetande. Detta händer alltså i Malmö
2010 - en stad där man länge har engagerat sig för att försöka inkludera fler och planera på
ett nytt sätt.

Hur ska man då enligt oss i Möllevångsgruppen göra för att det som byggs ska leva upp till
Malmö Stads högt satta mål för stadsplaneringen? Som boendeförening och medborgariniti-
ativ på gräsrotsnivå vill vi ha god kontakt med andra instanser runt om oss i samhället och
gärna vara med och hjälpa till, tycka till och påverka utgången av förslag som rör vårt om-
råde. Möllevången är på så många sätt det ställe där visionerna om medverkan kan bli något
mer: stadens engagemang, alla föreningarna, de aktiva gatorna och torgen. Vi som är aktiva
här är de första att ställa upp på ett ambitiöst visionsarbete för hur Möllan, men även hela
Malmö kan fortsätta vara aktivt, intressant och blandat!



Vi i Möllevångsgruppen anser oss enligt PBL 5 kap 25§, stycke 3 vara sakägare i detta
ärende men vi har varken blivit remitterade, tillfrågade eller informerade på något sätt i
handläggningen av projektet. Då det inte så vitt vi vet finns någon praxis som medger en
organisation som vår status som sakägare anser vi att detta är viktigt att pröva.

På Malmö stads hemsida om byggprojekt i staden uppges dessutom till denna dag felaktig
information om kvarteret. Där står det att det ska bebyggas fem våningshus med samman-
lagt 160 hyresrätter. En vilseledande information som därmed blivit som ett hinder för ett
aktivt agerande och utövande av våra medborgerliga rättigheter i processen.

Vi vill att byggnadsnämnden inte accepterar det bygglov som finns på bordet idag. Huvud-
ansvarig entreprenör, Peab, bör ges möjligheten att se över det projekt de ärvt i samband
med förvärvet av bostadsbolaget Annehem 2009 och alltså inte varit med att själva utarbeta
principerna för. Peab bör bearbeta projektet i kvarteret Oket 22 så att det blir hyresrätter
istället för bostadsrätter, så att gårdarna går att öppna upp och att det kommer finnas till-
gång till lokaler för annan verksamhet i husen.

Processer går att stoppa om man vill, direktiv går att följa om man är tydlig. Lösningarna är
inte givna och svaren på hur vi tillsammans kan möjliggöra en annan stadsutveckling, en
genuint hållbar stad, finns kanske inte bara på kontoren. Kanske kommer de mest slående
och fantastiska idéerna fram om man börjar med att lyssna på folket i staden.

Bästa hälsningar,

Möllevångsgruppen
genom styrelsen och några aktiva i boendegruppen och Stad Solidar



p.s.

Rapporter, handböcker m m producerade av Malmös stad och vi tycker stärker vår
uppfattning:

Karaktär Malmö – Handbok hör hållbar stadsutveckling (förvaltningsgemensam skrift, framtagen på
uppdrag av Malmö kommunstyrelse, 2005)
Möten i staden – Om vikten att se den andre i vardagen (Malmö Stadsbyggnadskontor 2006)
Översiktsplan för Malmö 2000, reviderad 2005 och 2009
Trygghetsprogram (Malmö Gatukontor 2010)

Andra institutionsdokument med relevans för detta projekt:

Boverket: Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt (2010)
Boverket: Blandstaden ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling? (2005)

Information om att ”flyttkedjor” inte fungerar:

http://www.byggvarlden.se/nyheter/ekonomi/article88008.ece
http://mobil.svt.se/2.58360/1.632773/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true
http://mobil.svt.se/2.58360/1.632773/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true

Några svenska forskare som vi anser på olika sätt understödjer våra argument:

Karin Hedin, kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Maria Hellström Reimer, landskapsarkitektur, SLU Alnarp
Lina Olsson, Mattias Kärrholm, arkitektur, Malmö högskola och Lunds universitet
Carina Listerborn, stadsplanering, Malmö högskola
Catharina Thörn, kulturstudier, Göteborgs universitet
Dalia Mukhtar-Landgren, stadsvetenskap, Lunds universitet
Christian Fuchs, teori, Uppsala universitet
Katharina Nylund, sociologi, Malmö högskola
Nora Räthzel, sociologi, Umeå universitet
Ulf Stahre, etnologi, Göteborgs universitet
Elisabeth Högdahl, etnologi , Lunds universitet

Från andra länder:

Don Mitchell, amerikansk geograf
David Harvey, brittisk/amerikansk geograf och samhällsteoretiker
Jürgen Habermas, tysk sociolog och filosof
Neil Smith, amerikansk antropolog och geograf
Henri Lefebvre, fransk filosof och sociolog
Jane Jacobs, amerikansk arkitekturkritiker
Nancy Fraser, amerikansk filosof
Sharon Zukin, amerikansk sociolog
Lynn Staeheli, amerikansk kulturgeograf
Loretta Lees, brittisk humangeograf
m. fl…

Citat från Peabs hemsida:

Affärsidé:

”Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av
byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens
intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden".

Reklamen för bostadsrätterna i kvarteret Oket 22/brf Bageriet:

”Den som gillar Möllans speciella charm, tycker om liv och rörelse och myllret av människor, butiker
och små, mysiga restauranger och caféer, kommer att trivas.”


