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anken på att
Trelleborgs
största berg är
byggt av sopor är
inte särskilt trevlig. I den
tid vi lever i känns det
självklart att skölja ur
förpackningar, sortera
glas och samla matrester
i papperspåsar. Visst var
det bekvämare förr när
allt kastades i samma
påse. Men när jag tänker
på sopberget vid Albäck
är jag glad att vi inte
längre gör så. I reportaget på sidan 12 i dagens
TA kan du läsa om planerna för Sysavs anläggning. Kan det bli en pulkabacke av det gamla
skräpet så blir i alla fall
jag glad.
Jenny Isaksson

jenny.isaksson
@trelleborgsallehanda.se

Fyrhjuling
anmäld stulen
ur container

Falsterbo. Under natten till tisdag ska någon
ha brutit sig in i en container tillhörande Falsterbo Horse Show. Låset
till områdets grind var
uppbrutet, och kättingen som användes som
lås till containern var
borta.
Ur containern har en
fyrhjuling stulits. Hjulspår tyder på att den
rullats bort till ett gräsområde, där den tagits in
i en transport.
Fyrhjulingen är efterlyst, men polisen har i
nuläget inga misstänkta.

Rättelse
SD lämnade in polisanmälan. I en bildtext på sidan 18 i
onsdagens tidning påstods
felaktigt att Hanna Wigh
polisanmält en sverigedemokratisk riksdagsledamot
för sexuellt övergrepp. Rätt
är att det är Sverigedemokraterna som lämnat in en
polisanmälan.

@ Rättelser
Har du hittat fel
i tidningen?
Maila till rattelse
@trelleborgsallehanda.se.
Vill du tipsa oss om något
ringer du 0410-545 99.

Så här ser planen ut nu, med den nya trappan och terrassen vid höghuset.

Foto: Skiss: Lloyds arkitektkontor

Ja till spektakulärt
höghus i centrum
● ●Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen säger ja till

planerna på ett höghus med 16 våningar, takradhus och gårdshus
i västra delen av Rådhuskvarteter.
Trelleborg. Meningen är
att den nya detaljplanen
ska komma upp för antaganden på kommunfullmäktiges sammanträde i
oktober. Om allt går enligt
planerna kan det bli inflyttning i det nya höghuset redan i slutet av 2019.
– Nytt i planen är en
trappa och en terrass vid
höghuset mot Hamngatan
och C B-Friisgatan, berättar Patrik Holmberg (C),
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Det
finns ju redan liknande
konstruktioner på C B
Friisgatan, vid Forex och
Swedbank.

Bakgrunden till förändringen är länsstyrelsens
påpekande om riskerna
för översvämningar på
grund av höjda havsvattennivåer.
– Syftet är att få upp det
nedersta våningsplanet
tre meter över havsnivån.
Dessutom finns det inga
källare eller garage.
Planen tillåter dessutom
inga bostäder i de understa våningsplanen utan
bara verksamhetslokaler.

Det mest spektakulära
inslaget i planen är höghuset mot Hamngatan. Men
med i planen finns även
stadsradhus på taket till
Swedbankhuset samt ett
antal gårdshus inne i kvarteret.

”Nytt i planen är en
trappa och en terrass
vid höghuset mot
Hamngatan och
C B-Friisgatan.”

Meningen är att höghuset

Patrik Holmberg (C)
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

ska trappas av ju högre det
blir. Den första avtrappningen sker på fjärde våningens tak i jämnhöjd
med Swedbankshusets
tak. Terrassen på höghuset ska enligt planen ansluta till utemiljön för radhusen. I höghuset planeras för ett äldreboende på
fyra våningsplan.
Högst upp i huset blir
det två etagevåningar med
privata terrasser, den
största våningen blir på
hela 231 kvadratmeter och
med utsikt över havet.
Radhusen på taket kan
enligt planen byggas längs
C B-Friisgatan. Däremot är
radhusen som i ett tidigare
skede planeras på taken
mot Algatan borta, eftersom de skulle skugga verksamheterna på gågatan.
I planen ingår även tan-

ken att göra Hamngatan
smalare, som den redan
blivit utanför Centralstationen. C B-Friisgatans
södra del kan bli gångfartsgata, alltså med trafik
på de gåendes villkor.

I Thelinska magasinet kan

det bli till exempel saluhall och restaurang, men
även andra verksamheter
som kontor och butik. Bostäder samt verksamheter
i befintliga byggnader
inom kvarteret kan bevaras.
Meningen är också att
göra området grönare med
mer växtlighet, både i
markplan och högre upp i
byggnaderna. Biltrafiken
ska också flyttas ut så att

% Fakta
Höghuset
●●16 våningar. Höjd 58

meter.

●●Bygglov har lämnats in.

Om inga överklaganden
kommer in, så beräknas
detaljplan och bygglov
vara klara under detta år.
●●Planerad byggstart är i
mars eller april nästa år.
●●Projektering parallellt
med byggandet, men
våningsplan 0–5 är
klara vid byggstart.
●●Byggtekniken blir prefab, med förproducerade delar som sätts på
plats. Schakten för
hissar och trapphus
gjuts dock på plats för
att stabilisera byggnaden. Beräknad byggtid
är 18 till 20 månader.
kvarteret på sikt blir bilfritt.
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Lasse Bryggare

lasse.bryggare
@trelleborgsallehanda.se
0410-545 71

