Yttrande ÖP 2012
Käglinge egnahemsförenings styrelse har med intresse tagit del
av samrådsunderlaget för översiktsplan för Malmö 2012 och vill
framföra följande synpunkter:
Vi instämmer i att malmöbornas möjligheter att besöka och
uppleva landsbygden behöver förbättras. De senaste åren har
mycket fokus legat på Malmö möter havet – vi ser fram emot att
Malmö möter landet ska få mera uppmärksamhet. Vi kommer nu
endast att kommentera den del av Malmö som vi bor i, nämligen
Oxie stadsdel.
Oxie med omnejd ligger på högt och tryggt avstånd från en
hotande havsnivåhöjning. Här innehåller landskapet många
påminnelser om vår historia, viktiga för oss och kommande
generationer. Vi anser att åkermarken som ännu finns kvar ska
bevaras. Byarna Käglinge. Lockarp, Glostorp och Krumby ligger
samlade runt ett kulturlandskap som kan frambringa mat
(ekologisk i framtiden) och som med sina kvaliteter främjar
besökarnas hälsa. Tillsammans med Käglinge naturområde bildar
Glostorp ett unikt rekreationsområde, tillgängligt till fots
och med cykel. Oxieborna har tagit strid för att denna del av
Malmö med höga natur- och kulturvärden inte ska förvandlas
till en tågdepå som för all framtid förstör marken. Vi är
fortfarande emot att Glostorp planeras som ett framtida
verksamhetsområde, ett uttryck som troligen låter vackrare än
vad det i verkligheten är. Ett industriområde mitt ute på
denna del av Söderslätt är vi helt emot. Att järnvägen
passerar är inget argument för en exploatering.
Käglinge är en by som i likhet med övriga Malmö har förtätats
den senaste tiden. Mitt i byn har ett nytt villa- och
radhusområde byggts nära väg 101. Det är därför idag ännu fler
människor som berörs av bil- och lastbilstrafiken. Buller,
vibrationer och trafikrisker stör de boende. Vi anser att
planerna på en ny dragning av väg 101 bör genomföras snarast.
Käglingevägen genom byn bör därefter få sänkt hastighet och
förbud mot genomfartstrafik. Det behövs kanske en ny utredning
av trafiken för att jämföra med tidigare trafikräkningar.
Förbifarten väg 101 kommer att gå genom det kulturlandskap som
vi så gärna vill spara och göra tillgängligt för malmöborna.
Det är ytterst viktigt att anläggningen av vägen görs så
miljömässigt bra som möjligt. Pilevallar och skiftesgränser
kan sparas och tyst asfalt minska bullerstörning.
Sammanfattningsvis:
1) Vi vill att översiktsplanen ändras så att det inte längre
planeras något verksamhetsområde i Glostorp

2) Bevara känslan av rymd och utsträckning och tystnad i
Glostorp och gör dessa kvaliteter till ett besöksmål med
kärnan i odling, kulturhistoria och möjligheter till
friluftsliv
3) Tillåt endast kollektivtrafik och lokaltrafik i Käglinge.
Direktbussar till Malmös centrala delar skulle öka
kollektivresandet.
4) Bygg en ny väg 101 med största hänsyn till den känsliga
miljön i Glostorp
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