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Allmänt
Nyhamnen är en intressant del av staden som har stor potential för utveckling i framtiden. Läget vid havet
ger både möjligheter och utmaningar. Går det att vända en del av staden mot vattnet så att det kan nås av
fler är det positivt. Samtidigt finns det förstås ett starkt intresse av attraktiva kontors- och bostadslägen.
Vi ser positivt på att kultur och fritid ges relativt stort utrymme i planen. Fokuset tycks vara mycket på att
skapa en stadsdel attraktiv för barnfamiljer, det känns dock inte riktigt som områdets förutsättningar och
utmaningar helt medger en sådan fokusering. Inte minst trafik-strukturen med flera genomgående
huvudgator öppnar upp för en väldigt stor trafikmängd. Närheten till några av landets bästa
kollektivtrafikcentra borde ha visat på andra vägval, samt även att skapa en riktig cykelstadsdel med
anknytande cykel-huvud-vägar till kranskommuner skulle varit intressant. Bättre vore att tidigt satsa på
icke-bil-orienterade transportsätt för att sätta ett avtryck i staden.
Inkomst och trafik går gärna hand i hand och trafiken torde bli stor här ifall området bebyggs med
attraktiva bostäder för höga inkomster. Vi hoppas att det finns planer på varierat byggande. Vi har sett
utvecklingen i Västra Hamnen och endast ett medvetet och genomplanerat arbete har förmåga att
lyckas. Detta borde tydligare ha pekats ut i strukturen för stadsdelen och som en allmän utmaning.

Kultur och Fritid
Vi ser positivt på att kultur och fritid tagits in specifikt i planen. Särskilt riktat mot barn och unga. Det
behövs helt säkert både fotbollsplan, sporthall och lekplatser. Det finns ett resonemang kring att någon
större kulturbyggnad skulle kunna få plats. Vi tror att det kan finnas behov av att resonera kring
civilsamhällets delaktighet i planprocesserna och i kommande skapande av stadsdelen. Vår förhoppning
är att det i större utsträckning anordnas workshops/möten riktade till civilsamhället som diskuterar
stadsdelens utveckling för framtiden. Kanske kan ett medborgar-/dialogcenter finnas här som fångar och
ger möjlighet till malmöbor och andra att visa vad de vill ha här?
Vi kan möjligen se ett större behov av spontana ytor och öppna ytor där - arrangemang, streetkultur och
streetsport, och kanske också någon kulturverkstad, kan finnas. Ta vara på den dynamiska och gradvisa
framväxande stadsdelen i dess olika faser och erbjud möjligheter som finns inom ramen för att områden
växer fram.
Vatten och det marina pekas ut som ett intressant tema att spinna kring. Vi tror att det lika mycket kan
handla om konst, dataspel och underhållning. Det är svårt att veta men samtidigt så söker nya näringar
nya platser i närhet av människor. Att hålla öppet för en rad olika aspekter är nog värdefullt snarare än att
försöka ”forma” stadsdelen uppifrån. Delaktighet skapar långsiktigt hållbart.
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