
RÄDDA FALSTERBOKANALEN !!! 

 
 

Hjälp Falsterbokanalens Båtklubb, Sjöräddningen, det Marina 

Centret och dig själv med att stoppa denna ogenomtänkta 
stadsplanering med hotell och flerbostadshus på 

Falsterbokanalens  västra sida.  

 

Detta är absolut inte förankrat i verkligheten eller hos oss ! 

 

 

 

 

Ungefär så här ser det ut i Vellinge Kommuns förslag och den vyn man ser från väg 100 

 

 

 

 

 

Detta är FBK:s förslag och den vyn man ser från väg 100 

  

Är det detta du vill att dina barn och barnbarn skall få se av kanalen? 

Eller tycker du som vi i FBK att detta blir bättre? 



VI BER DIG ATT TA STÄLLNING NU ! 

 

Vi i Falsterbokanalens Båtklubb anser att den västra sidan inte skall bebyggas med 

bostadshus, hotell eller båthangarer över huvud taget. 

Vi måste värna om den unika och historiska miljö som kanalen innebär och inte dölja den 

för alla som passerar på väg 100.   

Det behövs fria ytor i hamnen så den blir levande och tillgänglig för alla. Detta kan man 

inte uppnå om man samtidigt skall ha in bostäder och hotell i området.  

De passar inte in alls och de förstör den natursköna miljön och vyerna.  

 

Vårt förslag för Västra Pirarmen och hamnplan är därför följande: 

 

 Låt västra sidan vara en båthamn och ett Marint Center som ser inbjudande ut 

när man passerar bron såväl sommar som vinter. Vi vill ha en mysig hamn som 

välkomnar alla kommuninvånare och besökande  turister. 

 

 Prioritera föreningsverksamhet och marina aktiviteter på denna västra 

sida med Båtklubben, Sjöräddningen och ett Marint servicecenter.  

Komplettera med flera nya verksamheter i linje med den restaurang som FBK skapade 

i det ursprungliga klubbhusets lokaler. Som t.ex. butiker, caféer, rökeri etc. samt mer 

parkering, cykelvägar, gångstråk samt grönområde. Då får verksamheterna utrymme 

och förutsättningar att utvecklas nu och i framtiden. Det är detta som ger ett 

fungerande och mer aktivt hamnliv för kommunens invånare.  

 

 Gör utfyllnad väster om västra pirarmen (se utställningen i FBK:s klubbhus)  

så att man kan förvara båtarna där vintertid. Man får då samtidigt de ytor som behövs 

för allas sommaraktiviteter, hamnfester, tävlingar och parkering mm.  Båtlivet i 

föreningarna måste fungera hela året, t.ex. på vintern/våren för underhåll och båtvård 

med närhet till marin service, respektive klubblokal . (Jämför med om fotboll, golf och 

tennis skall ha klubblokal på ett ställe och spelplan på ett annat.) Hamnen blir öppen 

och tillgänglig för alla genom att kallbadhuset är längst ut, klubbverksamheten är i 

mitten av hamnen . Alla butiker, restauranger, rökerier etc. finns längs in och kommer 

då inte trängas samman bakom ett 6 vån hotell och bostadshus. 

 

 

NU ÄR DET DAGS FÖR DIG ATT AGERA !             VÄNTA INTE ! 

Gå in på FBK:s Facebook sida f - Bevara Falsterbokanalen alternativt maila till 

visionfbk@falsterbokanalen.se   och skriv ner din åsikt nu med en gång för att 

påverka beslutsfattarna.  

Än så länge är det ett öppet förslag som går att avstyra och förändra. Vi måste ha din 

åsikt senast 15 september för att få med det i redovisningen till kommunen. 

 

/Falsterbokanalens Båtklubb 

 

 

Falsterbokanalens båtklubb har under en 50 års period byggt upp hamnen med frivilliga krafter till vad den är i 
dag utan stöd av kommunen och vi är beredda att ta vårt ansvar även i framtiden.  

Så här i OS-tider vill vi passa på o skryta med att vi fostrat tre jolleseglare som deltagit i OS år 
1996,2000,2004  -  och det vill vi ha förutsättningarna för även i framtiden. 

 

mailto:visionfbk@falsterbokanalen.se

