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Till berörda av pågående planering enligt sändlista 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMRÅDSHANDLINGAR 

Detaljplan för kv. Spiran i Limhamn i Malmö 
 

 

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta 
förslag till detaljplan. Syftet med planen är att göra det möjligt att göra det möjligt att 
uppföra bostäder i flerfamiljhus i kvarteret och förstärka en pågående förändring av 
Annetorps industriområde i riktning mot blandat stadsområde. I delar av 
byggnadernas bottenplan förbereds för möjlighet till verksamheter. 

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar. 

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. 

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

Senast 2015-03-02 måste eventuella synpunkter ha kommit in till 
Stadsbyggnadskontoret.  

De synpunkter som kommer in sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.  

Efter eventuella revideringar kommer planen 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 planförslaget. 

Planförslaget kommer att presenteras på ett samrådsmöte måndagen den 16 februari 
Limhamns miljöförening, Christer Westesson, christer@westesson.com (finns krav på 
om miljöbedömning – vi har inga kända registrerade dock) 

http://www.malmo.se/
mailto:stadsbyggnadskontoret@malmo.se
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2015 kl. 17.00 i nuvarande byggnad i kvarteret Spiran. Adress: Skånska Strand AB, 
Krossverksgatan 3 i Limhamn. Ingång i den södra delen av den stora byggnaden. Alla 
intresserade hälsas härmed välkomna! 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Björn Engdahl, handläggare 
Planhandläggare 
telefon 040 34 22 81 eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se 
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SÄNDLISTA  

Sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning och därmed jämställda. 
Fastighetsförteckningen finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.  

Länsstyrelsen, exp-samhall.skane@lansstyrelsen.se  
Lantmäterimyndigheten, sbk.klm@malmo.se 
Region Skåne (för Skånetrafiken, Hälsa- och sjukvård) region@skane.se 
Tekniska nämnden, registrera.tekniskanamnden@malmo.se 
Ann-Charlotte Lindén, gatukontoret, ann-charlotte.linden@malmo.se 
Erik Nelson, fastighetskontoret, erik.nelson@malmo.se 
Miljönämnden 
Miljönämnden, miljo@malmo.se  
Stadsområdesnämnd Väster, registrera.sofv@malmo.se  
Serviceförvaltningen registrera.sef.kansli@malmo.se  
Gymnasieförvaltningen (ev) gyvux@malmo.se 
Grundskoleförvaltningen (ev) grundskola@malmo.se 
Förskoleförvaltningen (ev) forskola@malmo.se 
Limhamns miljöförening, Christer Westesson, christer@westesson.com  

Malmö Museer, olga.schlyter@malmo.se 
Malmö Museer, registrera.kf.malmomuseer@malmo.se 
Räddningstjänsten Syd, byggbrand@rsyd.se 
VA SYD, diarie@vasyd.se 
VA SYD, savita.upadhyaya@vasyd.se 
VA SYD, par.hagstrand@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, philip.hellsten@tele2.com  
Hyresgästföreningen, Box 17203, 200 10  Malmö  
 
 

FÖR KÄNNEDOM 
SBK Bygglovenheten, michael.hedman@malmo.se 
SBK Bygganmälanenheten, magnus.norlin@malmo.se  
SBK Strategiavdelningen, johan.emanuelson@malmo.se 
SBK Strategiavdelningen, ake.lundqvist@malmo.se 
SBK Stadsmätningsavdelningen, carina.aldosson@malmo.se 
SBK Boplats Syd, carin.jarwell@malmo.se Malmö Museer, elisabeth.lundgren@malmo.se 
Skånska Strand AB tommy@letsgo.se 
Arkitekt Bengt Hellborg bengthellborg@hotmail.com 
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