Vänsterpartiet
Motion
Till Kommunfullmäktige
Gör det möjligt att bada i kanalen
Vänsterpartiet vill göra Malmös östra kanaler till Malmös centralaste badplats, till ett ”centrum bad”.
Målet för stadens blå och gröna värden uppnåddes inte i det nu avslutade miljöprogrammet och situationen riskerar att förvärras när staden växer och klyftorna ökar. Det råder redan stora ojämlikheter
vad gäller tillgängligheten till gröna och blå områden för stadens invånare. Vi förtätar staden, fyller ut
havet med schaktmassor från järnvägsbyggen, bygger allt högre och i våra parker. Mycket energi och
ofantliga resurser används för att några få ska kunna bo och leva med utsikt över vatten och hav.
Men det är inte enbart västra Malmös befolkning som vill bada! Vi måste ha ett rättviseperspektiv
och satsa på alla områden. Våra resurser ska användas där vi relativt lätt kan utveckla värden som inte
bara ger livskvalitet utan som även fungerar utjämnande, mot en socialt hållbarare stad. Låt även
invånarna i östra Malmö få nära tillgång till ett attraktivt bad!
Vänsterpartiet anser att vi måste göra mer satsningar där de största behoven finns, i syfte att ge fler
bättre förutsättningar, att fler får närhet till rekreation, till bad och lek. Det skulle bidra till både miljömässig och social hållbarhet. Vi ser flera andra städer som rustar upp vattenvägar och strandkanter i
städernas centrala delar, t.ex. i Växjö har man inte bara arbetat med att få tjänligt vatten i stadens
vattendrag och sjöar, med att anlägga strandpromenader och med bad i stadens centrum, Växjösjön.
Där har man även gjort de nya strandpromenaderna, baden och sandstränderna till dagvatten renande och hem för fågelliv. Man skapar således kvaliteter för både människa och natur, här bör
Malmö ta lärdom.
Vi vill därför att vattnet i våra kanaler ska göras tjänligt, för både flora och fauna, och även möjliggöra
för bad. Eventuella hinder såsom icke tjänligt badvatten, olämplig botten eller breddning p.g.a nederbörd bör omgående ombesörjas så att våra medborgarnas gemensamma resurser går att nyttja. Närhet till vatten, rekreation och återhämtning för alla våra medborgare måste prioriteras.
Vänsterpartiet yrkar därför att KF beslutar:
-att staden anlägger ett badområde längs Malmös östra kanal utrustat med bryggor och vattennära konstruktioner i vattnet
- att åtgärder vidtas för att minska bilismen på Drottninggatan och Exercisgatan för att bilda
ett grönt stråk mellan kanalen och parken (Rörsjöparken)
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