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Stadsmiljogruppeu tött s av hemilyt kor

I
W
iort

Villiga att kopa. ut Saab
sa

7 000

bostäder,

kontor,

a

I anslutning till en
andrad strOckning av
dellsvagen skall World M
University kunna expandera
i anslutning till WMU tanker
Stadsmiljogruppen alt man
kunna ha en miljOv0rdshi
med studenter frOn Sver e men
Onder.
for alit frOn
1 ror inte att Saab eller re
geringen kan saga nej. For del
rOcker inte med att pytsa Ut nOgrs
miijoner i regionalt stOd. Det mOs
te till kraftinsatser fOr att fO or
dentlig fart p0 SkOne och Malmö.
Vi tanker oss en internationel
arkitekttOvhng med en prissum
ma p0 10 miljoner kronor for er
mera detaljerad plan. Vinnand
fOrslag skuile kunna presenteras
samband med Bo-89 som dO kom
met till MalmO, faststOlias 199(
varefter spadarna kan gO i jorder
1991 och bygget vara kiart 2011.
—

smâindustri,

service,

smábátshamn

grönytor,

och kanaler.
Sá

viii

omrádet.

Stads

MalmO

miljögrupp

ha

t\’

Kockums

Tre arkitekter i

gruppen bar utarbetat en

—

idéskiss for detta. Och ett
fortfarande
sortium

—

hemligt

bestàende

byggforetag,

kon
av

Sd\

forsakrings

bolag och banker uppges

—

vara villiga att satsa 14,5
miljarder kronor pa detta.
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Nu galler det att förmO Saab
att vOija (Sn annan plats och aLt
regeringen gsr sitt godkOnnande
till fly placering. sager Hâkan
OrvOn, ordfOrande i MalmO
Stadsniiljogrnpp. P0 mOndag re
ser han till Stockholm for att pre
sentera fOrslaget och for att fO
valsig
industridepartenientets
nelse till rockaden.
Investeringarna skall ske un
der en 20-Orsperiod och gruppen
fOrutom
rOknar med att de
Saabs nya johb och de over 2 000
jobb scm krOvs under byggperio
den skall ge mellan 8 000 och
12 000 per manenta arbetstillfOl
len.

—

FOrutsätter tro
— En fOrdel med sO pass lOnI
planerings.. och byggtid Or at
MalmO fOr en mojlighet alt plane
ra noggrant och darmed slipp
missar av den typ som gjordes
samband med miljonbyggena pi
60- och 70-talen.
Men varifrOn skall Malmö fi
15 000 nya invOnare?
Om investerarna tror p0 dett:
sO kommer ocksO jobb att genere
ras och folk flytta till stan. SOrskil
som Stockhoimsregionen Or Over
heitad.

—

—

Planläggningen
for snabb
Planlaggningen har hittills
g0tt alideles fOr fort och varit all
deles for br0dstortad bara fOr aLt
lappa sOren efter Kockums ned
laggning. Men vi tror aLt varken
Saab eller regeringen kan saga
nej till vOrt forslag med tanke pO
att sOvOl miliO soni sysselsOttning
blir bOttre och att MalinO blir
vackrare. menar arkitekterna
P01 Ohlsson, Stefan ThOrnqvist
och Bertil Ahlqvist.
KockumsomrOdet, Saabs del
av det, beräknas vara vOrt en
halv miijard kronor, 500 miljoner.
Del Or inte offendigt vad Saab har
f0tt betala Svenska Vary fOr Over
tagande av marken. Men konsor
tiet Or berett att betala mellan
skillnaden F fOrhOllande till den
tomt sorn nu i stOllet föresiOs.
—

Enhigt idéskissen skall omrOdet fyllas med bostäder, kontor, servicefunk tioner som ho fell, atfärer m m, smâindustri, parker och smâbOts
hamn. Och alltsammans genomskuret av kanaler sá aft vafinet finns
nära alla. KostnadpO 20 âr: 14,5 miljarder. Effekt: 8 000 a 12000 nya
permanenta jobb.

Deiina Lomt ligger vid Stora
Bernstorp, i narheten av Nord.
sjOs fabrik pO gransen mellan
BurlOv och MalmO. Forslaget har
presenterats tidigare men avvi
sats av Saab sum hOnvisat till att
regeringen sagt alt bilarna skall
tiliverkas p0 Kockumsomr0det.
Priset for att iordningsstOlla Be
rnstorpstomten, inklusive inkOp
Or 60,5 miljoner. Byggkonsortiet
uppges yam berett att ersOtta
Saab fOr den ekonomiska fOrlust
som man gor genom att flytta frOn
den dyrbara Kockumsmarken till
den billigare i Stora Bernstorp.
Det Saab fOrlorar Or en hamn
—

i direkt anslutning. A andra sidan
Or ett stickspOr inkluderat i de 60
miljonerna och RingvOgen gOr i
anslutning varfOr det Or latt att
transportera bilarna och eventu
eli annan material till och fran
Industrihamnen.

VarfOr Or konsortiet hemiigt?
FOretagsainheten fungera
sO. NOringslivet vill inte fronder
mot politiker och beslut som re
dan synbarligen Or fattade.
Finns det nOgon miljOfOrd
med Stora Bernstorp fOrutom al
utslOpp inte sker mitt i MaimO oc.
att stadens centrum bUt met
stadsmOssigt?
En stor fordel Or att man mt
behOver fylla varvsbassOnge
med sand frOn Oresund till e
kostnad som f 0 Overstiger kos
naden fOr Bernstorpstomten me
40 miljoner.
ANDERS FAGERSTROI
—

-:---

/J

Kockums Mann

Forslagef som varken regering, Saab eller kommunledning
kan tacka nej till, enligt Malmä Stadsmiljogrupp: bostäder m m
pa Kockums for 15 000 personer och Saab till en billigare och
bättre tomt vid Stora Bernstorp.

Ideforslaget, vilket StadsmiijO
gruppen trot starkt pa (“Saab vill
sOkert inte framstO som en
bromsklots fOr Malmo-regionen”)
fOrutsOtter en tad saker:
Kockums Mann flyttas till
Norra Hamnen (“Det finns större
expansionsytor och Or en bOttre

ur
sekretesssyn
placering
punkt”.)
Utvecklingsbolaget Kranen
fOr ligga kvar under uppbygg
nadstiden (bI a for alt kunna byg
ga eventuella element vid en
eventuell fast forbindeise Over

—

—

Slipper ta sand

—

Oresund) men fOr sedan ge plats
Ot bostader och naringsliv (“Do
kommer inte att ha rOd alt ligga
kvar eftersom marken OndO blir
dyr for alt ha industri p0”).
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Nord Mills tKungsOrnen) fOr

