
 
 
 
Riksbyggen Bostadsrättsförening 
Malmöhus nr 24 
Tulpangatan 6 
215 26 Malmö 
 
 
 
 
 
Till 

Malmö stadsbyggnadskontor 

205 80 Malmö 

 

 

Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 24 med 
begäran om förlängd samrådstid för detaljplan för del  
av Hyllie 165:61 m-fl. i Hyllie 
 

 

Inledning 
Stadsbyggnadskontoret anordnade den 9 mars ett samrådsmöte riktat till boende i 
Holmastan och särskilt till boende i den så kallade norra delen. Samrådet var 
givande men gav ändå inte tillräckligt med utrymme för frågor och förklaringar. Den 
angivna remisstiden för att lämna synpunkter är den 20 mars, dvs. 11 dagar efter 
samrådsmötet! Detta är en orimligt snäv tidsgräns för så stora och omvälvande 
frågor om det framtida boendet i området.  

 

Krav 
Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 24 (nedan Malmöhus 24) kräver att den 
angivna remisstiden förlängs med en månad till den 20 april 2022. 

 

Motiveringar 
Alla som bor i området ska kunna komma till tals.  

Många obesvarade frågor och funderingar har samlats och analyserats. Efter 
samrådsmötet är frågorna och farhågorna ännu fler och ännu större.  

I Malmöhus 24 bor det många äldre som inte har samma möjlighet att kunna förstå 
informationen eller framföra sina egna funderingar och frågor som är viktiga för dem.  

Den digitala klyftan mellan ”de boende” och ”de byggande” innebär ytterligare 
begränsningar för konstruktiv dialog på jämlika villkor.  



Medlemmarna i Malmöhus 24 skall kunna ventilera sina frågor och farhågor och 
känna sig hörda. Därför behövs mer tid för att kunna samla våra medlemmars 
synpunkter och föra dem vidare till stadsbyggnadskontoret. Rent praktiskt gör 
styrelsen för Malmöhus 24 detta genom att bjuda in medlemmarna till ett eller flera 
stormöten med öppet hus för frågor. Styrelsen kan då bidra med att kalla till 
möte/möten och sammanställa de synpunkter som kommer fram och vidarebefordra 
dem till stadsbyggnadskontoret senast den 20 april 

 

Avslutning 
Det finns en stark oro bland medlemmarna för hur förslaget ska påverka området, 
boendet och tryggheten. Sedan är det politikens ansvar är att bemöta eller besvara 
folkets oro.  

Med förlängd remisstid finns bättre möjligheter för att de boendes oro kan dämpas 
genom att de får sina röster hörda och att deras frågor och funderingar kan få ett 
svar från stadsbyggnadskontoret. 
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K-E Calling 

Ordförande Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 24 


