
Förslag till åsikter artikel Louisedalsgården 

Käglinge Egnahemsförening har verkat i Käglinge i över 50 år. Man har kämpat för en förändring av 
väg 101. Man har kämpat emot att en tåg depå skulle byggas vid Glostorp.  Föreningen värnar om 
närområdet och miljön.  
 
Sedan 2011 har Malmö stad låtit Louisedalsgården förfalla. Man har låtit området runt omkring växa 
till sig. Gården har varit utsatt för skadegörelse, klotter och även ett tillhåll där man hittade 
stöldgods. När folk i närområdet kontaktar instanser och ger utryck för sina bekymmer så ignoreras 
dom. Man lovar men löftet hålls inte. Ingen personal från kommunen har satt sin fot där trots 
flertalet gånger att någon har gjort en felanmälan på området.  

Många i närområdet undrar vad som är den egentliga planen med gården. Man har kontaktat 
egnahemsföreningen för att få ett svar. Ett svar som inte verkar finnas.   
2018-05-25 skickar fastighetskontoret in en ansökan till stadsbyggnadskontoret där man ansöker om 
Rivning av lador och sidobyggnader till huvudbyggnaden Louisedalsgården.  
2018-09-20 beslutar stadsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om rivning.  

2019-07-02 skapas det ett Malmö initiativ.  “ 
https://malmo.flexite.com/malmo_fp/listview/3GLM/detailsView/2356?fbclid=IwAR0UxzrjETwy1g2
6gaLqeSSx5UUkSqD1uhuFtpWn4wlrgmD1S7aQcZF401I" 
 

  

 



 

Detaljplanen i Malmö ska ses över enligt information. Men vad är man vill göra med en ny 
detaljplan? Då fastigheten är avsedd för fritidshem och föreningslokal och djurhållning i mindre 
omfattning.  

 
 
Vad kommunen avser att göra är det ingen som vet. Man kan heller inte få ett ärligt svar utan man 
hänvisar till detaljplanen. Man skjuter hela tiden på frågan. Och det kommer få konsekvenser. 

Vad är konsekvenserna? 

 Gården får stå och förfalla ännu mer 
 Området runt gården får växa till sig ännu mer 
 Kostnaden för en renovering ökar 

Käglinge och Oxieborna kräver ett ärligt svar ifrån politikerna i Malmö Kommun.   
Har Malmö Kommun och dess tjänstemän medvetet låtit gården förfalla. Det verkar tyvärr inte 
bättre. Vi är inne på åttonde året och fortfarande har man inte kommit överens om gårdens öde. 

 
Låt barn/ungdomar/vuxna och pensionärer få en ny mötesplats.  

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Egnahemsförening 


