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Utvidgning av Limhamns småbåtshamn 
Förslag till detaljplan (Dp 4976) för utvidgning av Limhamns småbåtshamn finns utställd för 
granskning t.o.m. 24 september i Malmö Stadshus, August Palms plats 1 samt på Limhamn-
Bunkeflos medborgarkontor på Apoteksgatan 7. Öppet måndag – fredag under kontorstid. 
En del av informationen finns även på vår hemsida. 

Förslaget innebär bland annat en utökning med 200 nya båtplatser som placeras i hamn-
inloppet norr om den nuvarande småbåtshamnen, mitt emot Öns södra spets samt två nya 
pirar för att skydda den nya hamnen. 

Planen antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap § 11 och en miljö-
konsekvensbeskrivning har därför upprättats och ställs ut med detlajplaneförslaget. 

Synpunkter ska framföras skriftligen till Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö eller 
stadsbyggnadskontoret@malmo.se senast 24 september. 

� 

Föreningens gästparkeringsplatser 
Inom föreningen har vi fyra parkeringsplatser som står till våra gästers förfogande. På nästa 
sida finner du en karta där parkeringsplatserna märkts ut. Spara den gärna för framtida 
behov. 

På samtliga platser gäller 2 timmars parkering med P-skiva och platserna är endast avsedda 
för Vindrosens besökare.  

Föreningen har avtal med Parkering Malmö som bevakar att parkeringsreglerna efterlevs. 

� 

Årsstämma och motioner 
Årets stämma blir den torsdagen den 27 november på Limhamns Folkets Hus (det var tyvärr 
fullbokat den 1 dec). 

Motioner till stämman ska vara inlämnade senast torsdagen den 2 oktober i styrelsens 
brevlåda på Båtbyggaregatan 160. 

Tänk på att bara lämna ett förslag i varje motion och att den ska innehålla en bakgrunds-
förklaring till ditt förslag som avslutas med en tydlig att-sats. 

� 

Nyfiken på matavfallssortering? 
Läs mer på vår hemsida. Där har vi sparat och samlat länkar till information om 
matavfallssortering. 
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