
Anton Sauer, 28, Centerpartiet 

Bor: Dalaplan, bostadsrätt. 

Hjärtefråga: Skola och utbildning. 

Favoritplats i Malmö: Katrinetorp. 

Vad saknar du i Malmö: Högre byggnader, grönska 

och varierad arkitektur. 

Vad är skönhet i stadsmiljö för dig: Eklektiska 

områden, som blandar gammalt och nytt med 

restauranger, barer och kulturetablissemang i 

bottenplan.  

 

Vilka är de fyra viktigaste frågorna för ditt parti 

när det gäller Malmös stadsmiljö för den kommande mandatperioden?  

Innovativ, hållbar och varierad nybyggnation. 

Mer grönska och natur i stadsmiljön. 

Förbättrade förutsättningar för cyklister och kollektivtrafik. 

Levande stadsdelar hela dygnet. 

 

Varför prioriterar ni dessa frågor? 

Malmö kommer att växa. Med fler människor som flyttar hit behöver staden växa både 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Det kräver att vi skapar förutsättningar för 

hållbar och varierad nybyggnation, med solceller, klimatsmarta material och grönska nära 

Malmöborna. Fördyrande och försvårande regler ska minska, så att fler billiga 

 bostäder kan byggas. Mer frihet för byggherrar betyder att vi kan ta tillvara på kompetens 

och visioner hos de som vill vara med och utveckla Malmö. 

Stadsmiljön består inte heller bara av byggnader, utan vad vi skapar för känsla i områdena. 

Centerpartiet vill att näringslivet, kulturen och Malmöbor ska få möjligheten att väcka 

områden till liv — med allt ifrån uteserveringar och nattklubbar till butiker. Att det finns 

aktivitet i områden under fler timmar på dygnet gör det tryggare och trivsammare. Vi vill 

förbättra förutsättningarna för företag att bedriva sin verksamhet i Malmö, företagen är en 

tillgång för vår stad och ska ses som det.  

Mobilitet är a och o för att hela Malmö ska kunna leva. Malmö är en stad där det mesta är 

nära, och väldigt många går, cyklar eller använder kollektivtrafik. Därför måste fler 

cykelvägar byggas samt de befintliga rustas upp. Malmö ska ha cykelvägar som är trygga, 

enkla och sammanhängande i kombination med belysning och grönska vilket bidrar också till 

attraktiviteten och tryggheten. Fler ska kunna lämna bilen hemma.  

 

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

områden i anspråk? 

Centerpartiet vill att Malmö byggs ut genom innovativ, hållbar och varierad nybyggnation 

som gör att vi kan växa utan att bygga på åkermark. Vi vill att FNs riktlinjer UN Habitat som 

syftar till en tät och blandad stad ska vara styrande när vi bygger nya stadsdelar, där 

misslyckas Malmö dessvärre ofta idag. Vi behöver bygga högre och smartare men också 

billigare, för att fler ska ha råd att bo i vår stad. 

Det ska finnas bostäder för olika tider i livet: från studentlägenheten till huset för familjen. 

Ett brett utbud av boendeformer som möter olika behov är därför viktigt, och staden ska växa 

med en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och småhus. 

Malmö har också Europas bästa åkermark, det vill vi bevara genom att bygga högre och 

smartare i våra centrala delar. Att bygga på åkermark ska i största mån undvikas och vi vill 

arbeta utifrån beslutet att inte bygga på åkermark utanför yttre ringvägen. 



 

Vad i Malmö är ett bra exempel på lyckad nybyggnation?  

Norra Sorgenfri 

Varför blev det bra? 

Det är varierad arkitektur, hög täthet, blandade boendeformer och gott om lokaler för små 

företag som bidrar till ett levande stadsliv. 


