
Bevara Ön 

 

Tekniska nämnden i Malmö har fattat ett beslut om att dra en busslinje genom norra delen 

av ön, längs med Sundholmsgatan. Samtidigt har de beslutat att bygga en bro mellan norra 

delen av Ön och Sjöstaden. Det finns också planer på framtida byggnation på norra delen av 

Ön. Detta innebär att naturen och artrikedomen kommer att påverkas kraftigt. Enligt 

naturvårdsplanen som beställts utav Malmö kommun kommer de biologiska värdena till 

största delen att förstöras. Miljöklassningen för Öns norra del innehar värdeklass 1 och är 

utav riksintresse. Vidare är vi många som bor ute på Ön som inte vill att Sundholmsgatan 

förvandlas till en trafikerad bussgata. Bussar leder till ökad risk för olyckor, buller, utsläpp i 

vår närmiljö. Inte minst stör bussar lugnet på Ön. Det lugn som har fått flertalet av oss att 

flytta ut till Ön. Sundholmsgatan är dessutom inte tänkt som en genomfartsled utan som en 

lokalgata för omkringliggande byggnation.  

 

Flera personer som ingår i styrelserna för Öns bostadsrättsföreningar har på grund av detta 

gått samman i ett försök att motverka Tekniska nämndens beslut. Vi gör detta som 

privatpersoner, utanför vårt ansvarsuppdrag som styrelseledamöter. Styrelseuppdraget har 

dock gett oss en möjlighet att lätt kommunicera med varandra. Det ger oss även en 

möjlighet att nå ut till fler personer som motsätter sig Tekniska nämndens beslut.  

 

Planen framöver handlar om att samla in namnunderskrifter från de som motsätter sig 

beslutet om Öns framtid. Vi önskar även att den som känner att denna fråga engagerar, och 

har kunskap som kan vara till hjälp, hör av sig. Prata med din bostadsrättsförenings 

representant om du har några frågor/förslag eller helt enkelt bara vill hjälpa till.  

 

Brf Sundholmen – Philip Sandmark Dante                   Havsglimten – Kirsten Andersson 

Mästerlotsen på Ön – Anders Skoglund                       Nautilus – Thomas Leidstedt 

Vindrosen – Ulf Braun                       Ventus – Arne Nordgren 

Lotsvakten – Helena Haraldsdotter                      Mästerlotsen 1 – Fredrik Åberg 

Lotsens samfällighetsförening – John Hessmarker 

 


