Stefana Hoti, 35 år, Miljöpartiet
Bor: Hyresrätt på Sorgenfri.
Hjärtefråga: Jämlika uppväxtvillkor för alla barn.
Favoritplats i Malmö: Pildammsparken.
Vad saknar du i Malmö: Mer grönska och starkare
identitet som kuststad.
Vad är skönhet i stadsmiljö för dig: Oaser i staden
för återhämtning under stora träd där man kan betrakta
vacker arkitektur från olika tidsepoker.
Vilka är de fyra viktigaste frågorna för ditt parti
när det gäller Malmös stadsmiljö för den kommande mandatperioden?
Vi vill att det byggs klimatsmarta bostäder i den befintliga stadsmiljön. Åkermarken ska
värnas.
Malmö behöver bli grönare: fler träd och parker, mer öppen vattenmiljö.
Barriärerna mellan stadens områden ska byggas bort, och det behöver finnas blandad
upplåtelseform i hela staden.
Malmös stadsmiljö ska anpassas efter barns förutsättningar.
Varför prioriterar ni dessa frågor?
Runt Malmö finns högklassig åkermark som ska prioriteras till odling, och Öresund, ett
levande och friskt hav. Samtidigt råder det bostadsbrist och hemlöshet. Därför behöver
Malmö växa inåt och använda mark som idag är stora parkeringar, oanvända
verksamhetsområden, breda infartsleder och annan hårdgjord yta. Eftersom bostadsbyggandet
står för en femtedel av Sveriges utsläpp, så måste det byggas på ett hållbart och klimatsmart
sätt.
Malmö har också för lite natur och grönyta. Därför behövs det betydligt mer grönska i
stadsmiljön och fler kvartersparker.
I Malmö råder stor skillnad mellan bostadsområdena. Vi kämpar för att höja kvaliteten på det
som byggs för att skapa värdiga livsmiljöer för alla Malmöbor, oavsett plånbok. Vi vill bryta
segregationen genom att barriärer mellan stadsdelar byggs bort, till exempel kan infartsleder
byggas om till stadshuvudgator, och att en blandning av radhus, bostadsrätter och hyresrätter
uppförs.
Malmö har ofta byggts utifrån vuxnas perspektiv. Vi vill göra plats för barnen i staden. Fler
områden ska vara bilfria, det ska finnas gott om lekytor och skolgårdar ska vara stora och
lummiga.
Hur vill ditt parti att Malmö ska byggas ut - genom förtätning eller genom att ta nya
områden i anspråk?
Vi vill förtäta Malmö och använda hårdgjord yta till bebyggelse, grönytor ska sparas.
Vad i Malmö är ett bra exempel på lyckad nybyggnation?
Nya delen av Sorgenfri är ett bra exempel på nybyggnation. Det kommer att bli ännu bättre
när mer grönska planteras.

Varför blev det bra?
Området är byggt väldigt tätt, men med eftertanke. I utformningen av husen har arkitekterna
vävt in platsens historia samtidigt som området är modernt och varje byggnad unik. Det finns
en blandning av både hyres- och bostadsrätter samt lägenheter och radhus. Området är byggt
så att bilen inte behövs i vardagen, då det är nära till både kollektivtrafik och delade fordon
(cyklar, elsparkcyklar och hyrbilar). Dessutom finns Returen i området vilket gör att de som
bor i området kan återvinna och dela grejer med varandra.

