
Simon Chrisander, 44 år, Liberalerna 

Bor: I kedjehus på Limhamn. 

Hjärtefråga: Stadsbyggnad. 

Favoritplats i Malmö: Ön på Limhamn. 

Vad saknar du i Malmö: Fler gröna mötesplatser med 

restaurangliv. 

Vad är skönhet i stadsmiljö för dig: En blandning av 

ambitiös arkitektur, gröna inslag och ett sjudande stadsliv. 

  

Vilka är de fyra viktigaste frågorna för ditt parti när det 

gäller Malmös stadsmiljö för den kommande 

mandatperioden? 

Att staden möjliggör högre byggande i centrumliknande delar av staden. Fler gröna 

mötesplatser i staden. Att staden möjliggör byggande av fler enfamiljshus. Att vi anlägger 

nya, moderna industriområde med arbetsplatser. 

 

Varför prioriterar ni dessa frågor? 

Vi har begränsat med utrymme och vi vet att många vill bo i högre hus. Det möjliggör att 

större underlag för service, nöjen och kommers.  

Mer grönt är bra för människors välbefinnande. Det är bra för växt- och djurlivet. Det 

absorberar buller och suger upp koldioxid.  

Vi tappar 30- till 45-åringar till våra kranskommuner för att det inte finns nog med villor och 

radhus i Malmö. Vi behöver kunna erbjuda det för att behålla resursstarka individer och inte 

bara attrahera de som vill bo i lägenheter.  

Vi har en hög arbetslöshet i Malmö. Företag står på kö för att komma åt mark för deras 

etableringar. Hållbara och moderna industriområde är oerhört viktiga för stadens tillväxt. 

Hur vill ditt parti att Malmö ska byggas ut - genom förtätning eller genom att ta nya 

områden i anspråk? 

En balans mellan de båda. Förtäta med eftertanke där det funkar. Vi är villiga att ta en del 

jordbruksmark i anspråk för att skapa arbetsplatser/industri. Till exempel bör vi kunna 

exploatera runt Svågertorp och Hyllie eftersom det läget är oerhört attraktivt för industri och 

företagande. Vi bör även kunna exploatera i områdena runt motorvägarna. 

 

Vad i Malmö är ett bra exempel på lyckad nybyggnation? 

Med undantag för trafiklösningen är Västra Hamnen bra. Dockan. Delar av Hyllie. Ön 

(kanske inte så nytt). Dragörkajen. 

 

Varför blev det bra? 

När staden pekar ut ambitiösa mål och jobbar hårt tillsammans med byggaktörerna för att 

komma i mål så kan det bli väldigt bra.  

 


