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1.1 LOKALISERING 
 

REGIONEN 
 

Landskap 
 

Rydsgård ligger i Skurups kommun i södra delen 
av Skåne. En stor del av kommunen ingår i det 
bördiga åkermarksbälte som sträcker sig längs 
Skånes syd- och västkust. Det innebär att jord-
bruket fortfarande sätter sin tydliga prägel på 
landskapet. Landskapsbilden kännetecknas fram-
för allt av böljande åkrar, pilalléer och ensamma 
gårdar. Annars är geografin i den här delen av 
Skåne väldigt varierande. Öster om kommunen 
ligger Snogeholmssjöarna med natursköna om-
givningar och flera vandrings- och kanotleder. I 
norr breder Romeleåsens sydsluttningar ut sig 
och i söder gränsar kommunen till Östersjön och 
dess fantastiska kuststräcka. Däremellan finns 
det strövområden, sjöar och åar, bokskogar och 
kulturella sevärdheter. 
 
Omgivning 
 

Rydsgård trafikeras av Pågatåg till Malmö (ca 4 
mil) och Ystad (ca 2 mil) ungefär en gång i tim-
men. Vid pendlingstid under morgon och sen 
eftermiddag avgår tågen till och med varje halv-
timme. Med tåget tar det 30 min till centrala 
Malmö. Det finns även goda möjligheter att resa 
utomlands från Rydsgård. Köpenhamn och Ka-
strup nås inom en timme med tåg och från ham-
narna i Ystad och Trelleborg är det lätt att ta sig 
till Tyskland, Bornholm och Polen. Dessutom 
ligger Sturups internationella flygplats bara 20 
minuters bilfärd från Rydsgård vilket ger bra 
resmöjligheter till kontinenten och andra svenska 
städer. 
 

 
     

Rydsgård i regionen 

Betande får 

Ensam gård på slätten 

Bild 1: Kusten 

 7 

 

Kommunikationer 

Ystad 

Trelleborg 

Köpenhamn/ 
Kastrup 

Malmö 

Lund 

Veberöd 

Svedala 

Sturup 

Rydsgård 



KOMMUNEN 
 

Omfattning 
 

Skurups kommun har idag drygt 14 000 invåna-
re. Centralort är Skurup där det bor ca 7000 per-
soner. Övriga större orter är just Rydsgård och 
Skivarp som båda har omkring 1200 invånare. 
Längst i söder ligger det välkända kustsamhället 
Abbekås som är ett populärt turistmål sommar-
tid. Både Skurup och Rydsgård ligger utmed 
järnvägen mellan Malmö och Ystad och i anslut-
ning till E65. Det betyder att kommunikations-
möjligheterna till och från olika målpunkter i 
regionen är goda. 
 
Mest känd är Skurups kommun troligen för att 
vara Nils Holgerssons hembygd och för de jord-
bruksskiftesreformer som Rutger Macklean 
genomförde kring Svaneholms slott i slutet av 
1700-talet. Slottet inrymmer numera restaurang 
och museum. 
 
Näringsliv 
 

Näringslivet i kommunen präglas av småföretag 
och entreprenörskap med tyngdpunkt på bran-
scherna tillverkning, handel och företagstjänster. 
Jordbrukssektorn har också stor betydelse. 
Kommunens geografiska läge gör den alltmer 
attraktiv för både befintliga företag och för dem 
som planerar nyetableringar. Mycket beror detta 
på de upprustningar som skett av E65 de senaste 
åren, de täta tågförbindelserna samt att kommu-
nen har möjlighet att erbjuda låga priser på at-
traktiv industrimark med kort handläggningstid. 
Skurups kommun rankades 2005 av Svenskt 
Näringsliv på plats 39 av landets 290 kommuner. 

 

 

 
Karaktär 
 

Kommunen har kvar mycket av sin lands-
bygdskaraktär. De här trakterna genomgick 
genomgripande förändringar i samband med 
skiftesreformerna i slutet av 1700-talet och det 
var då det typiskt skånska odlingslandskapet 
fick det utseende det har än idag. Fortfarande 
ligger många ensamma gårdar utspridda på 
slätten omgivna av det böljande jordbruksland-
skapet. Likaså finns många små samhällen kvar 
runt om i kommunen. Det är rester av äldre 
landsbygdsbyar som förr var viktiga handels- 
och mötesplatser för befolkningen. 
 
I norra delen av kommunen förekommer de 
fyra procent av ytan som utgörs av skog. Det är 
på åsens sluttning där det framför allt växer 
lövskog. Från det kuperade landskapet i norr är 
utsikten över slätten hänförande.  
 
Kommunen har en fin kust utmed Östersjön 
som attraherar både fritids- och åretruntboende. 
Likaså är stranden välbesökt av badgäster under 
sommartid. I inlandet finns det några mindre 
sjöar och flera åar och vattendrag som sträcker 
sig från Romeleåsens sluttningar i norr ner till 
sydkusten. Sammantaget kan det sägas att Sku-
rups kommun har en väldigt varierad natur och 
kan erbjuda goda möjligheter för boende, re-
kreation och friluftsliv. 
 

Svaneholms slott
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1.2 HISTORISK  
UTVECKLING  
 

(Källor: P, Larsson, 1994,  A, Asplund, 1992) 
 

LANDSBYGDSEPOKEN  
(FÖRE 1850) 
 

Trakterna kring Rydsgård är gammal kulturmark 
och det har hittats många fornåldersfynd i områ-
det. Namnet Rydsgård nämns redan på medelti-
den men var då endast en obetydlig egendom. 
Själva gården Rydsgård, som fortfarande ligger 
kvar en bit norrut och som fått ge namn åt sta-
tionssamhället, etablerades på 1600-talet.  
 
I början på 1700-talet var jordbruket i den här 
delen av Skåne fortfarande outvecklat och skör-
darna var dåliga. Det åtgärdades genom Rutger 
Macklean´s skiftesreform i slutet av 1700-talet. 
Då slogs böndernas utspridda jordtegar samman 
till större och mer regelbundna fastigheter och 
gårdarna placerades inom de nya fastighetsgrän-
serna. De omgavs därmed av den tillhörande 
odlingsmarken och på så sätt kunde jordbruket 
effektiviseras. Under senare delen av 1700-talet 
och i början av 1800-talet blev därför situationen 
för jordbrukarna i området betydligt bättre. 
 
Innan järnvägen mellan Malmö och Ystad kom 
till utgjordes Rydsgårdsområdet av odlingsmark. 
Traktens invånare bodde då antingen på lands-
bydgden eller i någon av kyrkbyarna Örsjö eller 
Villie. Det var inga stora samhällen, men de 
fyllde viktiga funktioner för landsbygdsborna. I 
byarna fanns kyrkorna och det var i deras regi 
som skolundervisningen bedrevs. Det var även i 
byarna det hölls marknader och det var där bön-
derna träffades för att köpa och sälja varor. 

 

 
Kartan 
 

Kartan visar var de båda kyrkbyarna Villie och 
Örsjö låg i förhållande till varandra och det om-
råde som så småningom skulle bli Rydsgård 
stationssamhälle. Det är det grå området som 
visar ortens nutida utbredning. På kartan visas 
även var järnvägen och stationen skulle komma 
att placeras. Vägarna som fanns i området var 
slingrande och följde landskapets kupering.  
Villie och Örsjö tillhörde inte bara olika socknar 

  

 
 
utan var även egna församlingar (därav de båda  
kyrkorna) Skivarpsån utgjorde gränsen mellan 
de båda och fyllde därmed en viktig funktion i 
området. Det fanns naturligtvis en bro där vägen 
passerade över ån och invånarna i Villie och 
Örsjö hade säkert en hel del kontakt med var-
andra eftersom det endast var 2,5 km mellan de 
båda byarna.   
 

Örsjö 

Villie 

Stationen 

Skivarpsån 

0 500 m 

Området kring Rydsgård före 1850 
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HANTVERKSEPOKEN  
(TIDIGT 1900-TAL) 
 

På 1860-talet dök de första fastigheterna upp i 
det område som så småningom skulle bli Ryds-
gårds stationssamhälle. Det var dock först i mit-
ten 1870-talet som orten utvecklades i samband 
med byggandet av järnvägen mellan Malmö och 
Ystad. Den nya järnvägslinje, som var färdig 
1874, fick tidigt namnet ”Grevabanan”, eftersom 
många av de skånska godsherrarna var med och 
finansierade sträckan. Järnvägsstationen i Ryds-
gård uppfördes 1874-75 och bidrog till ortens 
expansion. Från början var det tänkt att stationen 
skulle heta Örsjö, men eftersom detta namn re-
dan förekom på sträckan Kalmar- Emmaboda 
uppkallades den nya stationen i stället efter god-
set Rydsgård som låg i trakten. 
 
I slutet av 1870-talet började det dyka upp när-
ingsidkare kring den nya stationen där varor och 
jordbruksprodukter lastades om. Det var bland 
annat bagare, handlare och olika typer av hant-
verkare så som garvare, tunnbindare och målare. 
En del av dessa nyinflyttade blev framgångsrika 
och bedrev sina verksamheter i Rydsgård i flera 
år medan andra ganska snart flyttade vidare. 
Hursomhelst uppstod nya arbetstillfällen i och 
kring den nya orten och folk flyttade dit från den 
omgivande landsbygden. 

 
 
 
 
 
 
Bild 2: Rydsgårds 
station 
 

 

 
 

Kartan 
 

Kartan visar hur Rydsgårds stationssamhälle på 
ett ungefär såg ut i början av 1900-talet. Bebyg-
gelsen hade börjat sprida sig utmed Storgatan 
men fortfarande bodde många av invånarna i 
små torp och gårdar lite utanför byns centrum. 
Hantverk och handel bedrevs i stor utsträckning i 
förbindelse med bostadshusen och på gårdarna. 
Stationen låg lite avsides och runt den var det 
full aktivitet med omlastning av varor och 

 

 
 

 
jordbruksprodukter. Gatorna var inte stensatta 
utan utgjordes av sand och packad lera. Storga-
tan hade inte riktigt samma sträckning som idag 
utan var mer slingrande. Bebyggelsen bestod 
framför allt av hus i tegel och puts. Det kvarter 
som är gråstreckat på kartan är det blygsamma 
område AB Stängselnäts första fabrik låg i bör-
jan av 1900-talet.  

0 200 m 
Centrum 

Rydsgårds utbredning i början av 1900-talet 
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I slutet av 1800-talet byggdes ytterligare en 
skånsk järnvägslinje, nämligen den mellan Trel-
leborg och Rydsgård. Under de kommande 60 
åren utgjorde den en viktig förbindelse mellan de 
två orterna. Att den hade Rydsgård som slutsta-
tion säger en hel del om ortens dignitet vid den-
na tidpunkt. Järnvägshotellet grundades 1888 
och fick en viktig funktion, både för resande och 
för byns invånare. Det var en samlingspunkt där 
puben och så småningom en biograf inrättades. 
Ofta hölls dop och begravningar på hotellet.  
 
Tiden vid sekelskiftet 1800/1900 var en stor 
period i Rydsgårds historia. Antalet invånare och 
affärsrörelser ökade och med det även behovet 
av service. Några av de första offentliga service-
inrättningar som etablerades var ortens telefon-
station som öppnades i slutet av 1800-talet och 
det postkontor som tillkom 1915.  
 

 
 
    
 
 
 
 
Bild 3: Gatumiljö ca 
1910 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Järnvägsho-
tellet  

 
En av Rydsgårds första industrier var ett tegel-
bruk som kom till på 1890-talet. Trots att det 
lades ner redan på 1910-talet fick det betydelse 
för samhällets utveckling. Leran hämtades näm-
ligen lokalt och var känd för att vara bra, något 
som ledde till att många ville ha så kallat ”Ryds-
gårdstegel”.  Andra tillverkningsindustrier som 
förekom i byn vid den här tidpunkten var bland 
annat ett svagdrycksbryggeri, ett mejeri och en 
cigarrfabrik. 1911 grundades  den stängselnäts-
fabrik som under de kommande decennierna 
skulle få stor betydelse för Rydsgårds utveck-
ling. 
 
Eftersom Rydsgård stationssamhälle byggdes på 
gränsen mellan två församlingar uppstod pro-
blem med skolor och undervisning. Tidigare 
hade de båda kyrkbyarna Örsjö och Villie varsin 
skola, men när Rydsgård började växa fram och 
barnkullarna ökade aktualiserades frågan om en 
ny byskola.  Efter många diskussioner fram och 
tillbaka placerades den i Örsjö kyrkby. Det inne-
bar att många barn dagligen fick promenera de 
två kilometrarna från Rydsgård till Örsjö och 
tillbaka. Det dröjde alltså länge innan Rydsgård 
fick en egen skola. 
 
Centrum 
 

Vid den här tidpunkten fanns det betydligt fler 
små butiker och verksamheter i stationssamhället 
Rydsgård. Dessa låg utspridda utmed hela Stor-
gatan. En form av centrumbildning kan ändå 
anas vid det så kallade ”Rydsgårds torg” som låg 
i anslutning till Järnvägshotellet (som så små-
ningom fick namnet Rydsgårdshus). Det var en 
viktig mötes- och samlingsplats eftersom hotellet 
även fungerade som biograf, pub och danslokal.  

 
Själva torget användes annars för olika evene-
mang, så som marknadsdagar midsommarfirande 
och tivoli. Mittemot torget, söder om V Storga-
tan i strategiska lägen ”på hörnet”, låg två buti-
ker. Den kringbyggda gården var Rydsgårds 
mest anrika handelshus och där bedrevs butik i 
100 år innan fastigheten brann ner på 1960-talet. 
Den andra butiken hade försäljningslokal utmed 
V Storgatan och lager och packhus i längorna på 
baksidan. Bredvid denna butik låg byns populära 
bageri. Öster om Järnvägshotellet låg mejeriet 
med tillhörande bostäder och på västra sidan låg 
vid den här tidpunkten en sybehörsaffär. Ytterli-
gare en fastighet västerut norr om V Storgatan 
var ett vagnmakeri. Det förekom med andra ord 
mycket verksamhet och aktivitet i centrala 
Rydsgård under hantverksepoken i början av 
1900-talet. 

 
                   

0 20m 

Järnvägshotellet 

”Torget” 

Mejeri 

Handelshuset 

Butik 
Bageri 

Rydsgårds centrum i början av 1900-talet 
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INDUSTRIEPOKEN  
(OMKRING 1950-60) 
 

Det var under krigsåren och efterkrigstiden som 
Rydsgårds mest betydelsefulla industri AB 
Stängselnät fick sitt stora uppsving. Fabriken 
hade, som tidigare nämnts, grundats redan 1911 
och tillverkade metallnät till staket, taggtråd, 
kättingar och spik. Under kriget klassades verk-
samheten som krigsindustri och exporten ökade 
markant. Företaget växte och i slutet av 1960-
talet var antalet anställda hela 280 stycken. Sam-
tidigt fanns fortfarande flera av de andra äldre 
verksamheterna kvar, så som hotell- och gästgi-
vargården, mejeriet och vagnmakaren.  
 
Annars handlade det mycket om just industri-
verksamhet i Rydsgård i mitten av 1900-talet. 
Industriområdena expanderade och det fanns en 
stark tro på verksamheternas framtid. Men all-
ting hade inte hunnit industrialiseras och effekti-
viserats. Fortfarande fanns många små butiker 
och småskaliga verksamheter kvar i Rydsgård.  
 
Under senare delen av 50-talet slog dock ortens 
moderna livsmedelsbutik upp portarna, något 
som fick avgörande betydelse för de mindre 
handelsbodarna. Snabbköpet ligger kvar än idag 
i samma fastighet.  

 

 
 
 
Fortfarande hade järnvägen mellan Malmö och 
Ystad stor betydelse för frakt av jordbruks- och 
industriprodukter. Järnvägslinjen mellan Trelle-
borg och Rydsgård lades ner vid den här tiden, i 
slutet av 1950-talet, men användes även senare 
för bettransporter från Rydsgård till sockerbruket 
i Skivarp. 
 
Eftersom orten växte och antalet arbetsplatser 
blev fler så byggdes det många nya bostäder, 
framför allt utmed Storgatan i nordöstra och 
sydvästra delen av samhället. Dessutom fanns 
planer på ett omfattande bostadsbyggande längs 
den södergående järnvägen (mot Trelleborg). 
Planer som dock aldrig kom att realiseras.  
 
Jordbruket hade också effektiviserats med hjälp 
av maskiner men fortfarande fanns en hel del 
småbönder runt om Rydsgård. För många av 
dem var särskilt mejeriet en viktig verksamhet i 
Rydsgård. Den 15:e i varje månade var det 
”mjölkdag ” vilket innebar att bönderna fick sina 
pengar för den sålda mjölken. Detta genererade 
självklart liv och rörelse i byn och medförde att 
affärsverksamheterna under några dagar blomst-
rade.  
 
Redan på 1930-40-talen försvann hästarna från 
ortens gator och med bilens intåg försvann de 
yrkeskategorier som sysslade med sadelmakeri 
och hästskoning. Istället tillkom bensinmacken 
och tillhörande garagelänga. Likaså förbättrades 
vägarnas standard genom asfaltering och trotto-
arbyggande. 
 

 
Kartan 
  

Kartan visar hur Rydsgård såg ut omkring 1950-
60 och hur orten utvecklats sedan början av sek-
let (jmfr ”Hantverksepoken”). Stora bebyggelse-
områden har tillkommit, framför allt är det små-
hus i tegel med egen trädgård som uppförts. Där-
till har det byggts en del rad- och kedjehus, helt 
enligt tidsepokens ideal. 
 
Ortens industriverksamheter hade expanderat 
och i synnerhet var det AB Stängselnäts område 
som blivit betydligt större. Det halvmåneforma-
de, streckade området bredvid Stängselnät var 
vid denna tidpunkt planlagt för ytterligare indu-
striverksamhet. Det kom dock inte att användas 
för industriändamål utan bebyggdes istället med 
bostäder några årtionden senare. Men det illu-
strerar ändå den stora optimism som rådde vid 
den här tiden angående industriernas utveckling. 
Det gråstreckade området i norr, utmed järnvä-
gen, var den plats där Rydsgårds lokalförening 
höll till.  
 
Idrottsplatsen med klubbstuga och fotbollsplan 
hade byggts i samband med de nya bostäderna. 
Det större befolkningsunderlaget och de mer 
reglerade arbetstiderna medförde att invånarna 
började utöva fritidsaktiviteter och idrott i större 
utsträckning än tidigare.   
 
Stationen låg också kvar i sitt lite övergivna läge 
utmed järnvägen. Den skulle användas i ytterli-
gare ett 20-tal år innan den revs. 
 
 

Bild 5:  
Livsmedels-
butiken  
omkr. 1960 
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Centrum 
 

I Rydsgårds centrum på 1950-60-talen var 
mycket sig fortfarande likt sedan början av sek-
let. Det låg ungefär på samma plats och Ryds-
gårds torg hade kvar sin funktion som samlings-
plats vid järnvägshotellet, eller Rydsgårdshus, 
som det nu kallades. Hotellet sjunger dock på 
sista versen och det avvecklades 1969 och revs 
något år senare. 
 
Den kringbyggda gården som fungerade som 
handelshus fanns alltjämt kvar men nya tider 
anas i form av den livsmedelsbutik som etable-
rats bara något hus längre bort. Den syns på kar-
tan som en stor rektangulär byggnad på södra 
sidan av Storgatan. Handelshuset brann sedan 
ner i slutet av 1960-talet, efter en nästan 100-ärig 
historia, och byggdes inte upp igen. Även meje-
riet som på kartan ligger till höger om Ryds-
gårdshus fanns kvar på 1950- och 60-talen. 1967 
förstördes det dock i en kraftig storm och bygg-
des inte upp igen. 
 
 

 

Centrum 
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NULÄGESBESKRIVNING 
 

Dagens situation 
 

Från att ha varit en blomstrande industriort i 
mitten av seklet tappade Rydsgård både verk-
samheter och invånare i slutet av 1900-talet. På 
grund av både samhällsekonomiska faktorer och 
rådande boendeideal hade Rydsgård en relativt 
dyster utveckling under dessa år. Det var svårt 
att få husen sålda och i princip ingen ny bebyg-
gelse tillkom i det lilla stationssamhället. Nu har 
dock trenden vänt och det har uppstått en ny 
efterfrågan på boende i stationssamhällen som 
Rydsgård. Det har flera orsaker och troligen är 
en av viktigaste att priserna på tomter och hus 
ökat markant i Malmö och stadens kranskom-
muner. Alltså upptäcker folk att de får betydligt 
mer för pengarna om de väljer att bo i mindre 
orter en bit utanför storstaden. Likaså bidrar det 
nuvarande goda ränteläget till att människor i 
större utsträckning har råd att utforma och bygga 
egna hus något som också ökar efterfrågan på 
tomter med lägre priser. En annan orsak är att 
många, i dagens stressade och prestationsinrikta-
de samhälle, medvetet söker sig tillbaka till lug-
na och barnvänliga småorter där de kan få ett 
boende med bygemenskap. Samtidigt är kom-
munikationerna så pass goda att det är möjligt att 
ta sig till centrala Malmö på 30 minuter. Något 
som har en avgörande betydelse för de här sta-
tionsorternas utveckling och framtid. 
 
Ortens fysiska miljö 
 

Idag är Rydsgård ett ganska typiskt stationssam-
hälle från mitten av 1800-talet. Stationen spelar 
fortfarande en viktig roll och järnvägen är en av 
ortens största tillgångar. I de centrala delarna 
ligger ett relativt stort industriområde som å ena  

 
sidan ger Rydsgård arbetstillfällen och ”livs-
kraft” men samtidigt genererar en hel del buller. 
Trafiken till och från samhället sker längs Stor-
gatan som är ortens huvudstråk. E65 som ligger 
norr om Rydsgård tar naturligtvis det mesta av 
den tunga trafiken men samtidigt färdas många 
jordbruksfordon t ex traktorer genom samhället. 
Rydsgårds centrum kan sägas ligga utmed Stor-
gatan där den mesta servicen är lokaliserad. Där 
finns bland annat en livsmedelsbutik (Matnära), 
ett bageri, vårdcentral och tandläkarmottagning 
samt Rydsgårdshus, som fungerar som bygde-
gård, lunchrestaurang och gästgivaregård. (Se  
Analyser-Servicestruktur).  
 
I anslutning till dessa serviceinrättningar har ett 
torg, med trädplanteringar och stenkonst, utfor-
mats i början av 2000-talet. Likaså har ortens 
unga fått ett eget område med skateboardramper 
söder om torget. Där ligger också en nyanlagd 
boulebana som kan användas av ortens invånare.  
 
Andra platser för aktivitet är annars ortens id-
rottsplats, där det ligger tre stora fotbollsplaner, 
och dansbanan som också finns inom idrottsplat-
sens område. Likaså förekommer det ett flertal 
lekplatser på olika ställen i samhället och skolan 
och förskolorna genererar också liv och rörelse. 
(Se lokalisering under Analyser-Servicestruktur).  
 
Skivarpsån slingrar sig genom orten och trots att 
den i dagsläget inte är särskilt framträdande bi-
drar den med både vatten och grönska  i det an-
nars visuellt ”torra” odlingslandskapet som om-
ger Rydsgård. 
 
 
 

 
I västra delen av samhället finns två små dam-
mar och en del vegetation och där har det anlagts 
en promenadslinga. (Se Analyser-Stråk). 
 
Bebyggelsen i det lilla stationssamhället är rela-
tivt varierad. Det finns kvar en del kulturhisto-
risk bebyggelse från förra sekelskiftet, både 
pampiga tegelhus utmed Storgatan och små gat-
hus i korsvirke på ”bakgatorna”. (Se Analyser-
Kulturhistoriska miljöer). Annars finns bebyg-
gelse från i princip alla tidsepoker representerad 
i byn. (Se Analyser-Bebyggelsestruktur) 
 
Sagt om Rydsgård 
 

Spontana svar på frågan om vad som är bäst 
respektive sämst med att bo i Rydsgård.1 
 

Det bästa med Rydsgård 
 

”Att orten är så liten och att det är nära till allt” 
”De goda pendlingsmöjligheterna” 
”Läget – närheten till Malmö, Ystad & Lund” 
”Den trygga och lugna boendemiljö” 
”Lugnt och skönt samt att skolan är bra” 
”God gemenskap” 
”Den nya ”Minuten” för uttag av pengar” 
 
Det sämsta med Rydsgård 
 

”Att posten försvunnit” 
”Ungdomar som för liv och förstör” 
”Parkeringen utmed gatan – att det blir trångt 
och farligt längs Storgatan” 
”Att det inte finns så mycket att göra” 
 
                                                 
1 Se källförteckning 
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1.3 ANALYSER  
 

VISUELLT 
 

Orten och dess omgivning 
 

Ett typiskt kännetecken för orter på den skånska 
slätten är deras vegetationskontrast mot det om-
givande öppna åkerlandskapet. Det som utmär-
ker byn och gör den synlig från de flacka jord-
bruksmarkerna är den sammanhängande och 
högre vegetationen i form av träd och buskar, 
som ortens invånare planterat och vårdat i de-
cennier. Samtidigt utgör orten och dess vegeta-
tion livsmiljön för de som bor där. De upplever 
naturligtvis sin boendemiljö på ett annat sätt än 
förbipasserande eftersom de ser byn från ”insi-
dan”. Samhällen som Rydsgård har en viss ten-
dens att fysiskt ”vända sig inåt”, eftersom od-
lingslandskapet runt omkring är svårt att ta sig ut 
och röra sig i. Det medför att de offentliga miljö-
erna i byn, både de grönskande och mer stads-
mässiga, blir extra viktiga för de boende. Dock 
får inte omgivningarnas betydelse underskattas. 
De är väldigt viktiga, framför allt ur ett visuellt 
perspektiv, eftersom de ger orten mycket av dess 
skånska identitet. Det handlar tillhörigheten till 
jordbruket och upplevelsen av de tydliga årstids-
växlingar som odlingen ger upphov till. Alltså är 
de ställen där sikten är fri ut mot det öppna land-
skapet viktiga att ta tillvara och främja. 
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STRUKTURELLT 
 

Bebyggelsestruktur 
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Trots att Rydsgård inte är särskilt stort kan års-
ringar i bebyggelsestrukturen anas. Orten har 
vuxit fram kring stationen och Storgatan och det 
är där de äldsta husen, från 1800-talets slut, 
finns. Dels är det den ”klassiska” tegelarkitektu-
ren som är så typisk för stationssamhällen från 
den här tiden (1) och dels är det de lite mer ex-
klusiva villorna i ljus puts (2). Dessutom finns 
det en hel del små skånelängor bevarade i kvar-
teren söder om Storgatan. 
 
Under ortens expansion under industriepoken i 
mitten av 1900-talet byggdes sammanhängande 
småhusområden där arbetarna kunde bo i egna 
bostäder med tillhörande trädgård. På 1940-talet 
byggdes framför allt 1 ½-plans hus i gult tegel 
med sadeltak. Ett sådant enhetligt område ligger 
i nordvästra delen av Rydsgård (3). Under 1950- 
och 60-talen blev husen lägre och det röda teglet 
började återkomma (4). I mitten av 60-talet blev 
det även trendigt att blanda tegel- och träpartier i 
fasaderna. Det var även då som rad- och kedje-
husen började dyka upp. Det område som har nr 
5 på kartan är utbyggt under denna tidsperiod 
och har en sådan enhetlig arkitektur. 
 
Enligt 1970- och 80-talens ideal om ”tätt och 
lågt” byggdes Rydsgård ut i nordöstlig riktning. 
Det var radhus i tegel eller trä med små tillhö-
rande täppor som uppfördes och färgsattes i ljusa 
färger (6). I slutet av 1980-talet och i början av 
1990-talet skedde den sista samordnade utbygg-
naden av Rydsgård och då byggdes rad- och 
parhus i ljust tegel mellan Skivarpsån och indu-
striområdet (7). 
 

 
Fortfarande finns dock flera ensamgårdar kvar i 
anslutning till orten (8). Det är jordbruksfastig-
heter som i de flesta fall legat på samma plats 
sedan början av 1900-talet. 
 
Ett kännetecken för Rydsgårds bebyggelsestruk-
tur är att husen i stor utsträckning är placerade 
mitt på tomten. 
 
Kulturhistoriska miljöer  
 

De byggnader som är markerade med rött på den 
lilla kartan är de som kan betraktas som kulturhi-
storiskt intressanta. De visar Rydsgårds ursprung 
och de byggnadsideal som rådde när orten bilda-
des i slutet av 1800-talet. Den här bebyggelsen 
är viktig för Rydsgårds karaktär som stations- 
och industrisamhälle och ger byn historisk för-
ankring.  
 
Det finns naturligtvis fler hus i Rydsgård som är 
gamla och bevarandevärda men de som marke-
rats ingår i en sammanhängande miljö av äldre 
bebyggelse. På så sätt förmedlar de en mer 
sammanhållen bild av det historiska Rydsgård 
och ortens framväxt kring vägen och stationen. 
 

 
Det är dock inte bara de största och pampigaste 
husen som anses kulturhistoriskt intressanta. 
Även den mer småskaliga bebyggelsen är viktig 
eftersom den visar hur vanliga arbetare bodde. I 
kvarteren söder om Storgatan, på ”bakgatorna”, 
finns ett område med sådana välbevarade hus. I 
dag är ofta dessa charmiga gathus med sina små 
trädgårdar eftertraktade bostäder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Äldre bostadshus i 
”skånsk” stil 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
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Grönstruktur  
 

I likhet med de flesta orter på landsbygden sak-
nar Rydsgård större sammanhängande grönom-
råden. De grönskande platser som finns för re-
kreation och naturupplevelser är stråket utmed 
Skivarpsån, hagar och ett litet naturområde med 
träd och dammar i nordvästra delen av byn. 
Längs ån är emellertid vegetationen tät och det 
saknas anlagda promenadslingor. Detta försvårar 
i hög grad framkomligheten (1).  
 
Det ligger en minimal park utmed Storgatan, 
mellan järnvägen och Skivarpsån (2), med 
blomsterplanteringar och parkbänkar. På grund 
av att den omges av trafik på alla sidor utnyttjas 
den dock inte i någon större utsträckning.  
 
Förutom idrottsplatsens tre fotbollsplaner (3) 
förekommer det en del gräsytor för lek och boll-
spel på olika ställen i Rydsgård. I anslutning till 
industriområdet ligger en hästhage som både ger 
grönska och liv i området (4). För övrigt får 
trädgårdarnas betydelse för grönytefaktorn inte 
underskattas. De utgör ett viktigt grönt inslag i 
byn och är en stor tillgång för de boende. 
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Servicestruktur 
 

Offentlig service  
 

1 ) Rydsgårdsskolan (åk 1-6) 
2 ) Äldreboende / Bibliotek 
3 ) Rydsgårds scoutkår 
4 ) Familjehälsan; vårdcentral / tandläkarmott. 
5 ) Förskola 
6 ) Förskola 
7 ) Bruksgården (äldreboende / förskola) 
 
Kommersiell service 
 

1 ) JS smide AB 
2 ) Rydsgårds varmförsinkning AB  
3 ) AB Adolfssons maskinindustri 
4 ) Datorgrossisten 
5 ) AB Adolfssons mekaniska 
6 ) S Lundgrens gräv 
7 ) Metra Pallindustri 
8 ) EJ:s åkeri 
9 ) Driva Ab 
10 ) Perssons blommor 
11 ) Pizzeria 
12 ) Bageri / konditori / frisörsalong (källarplan) 
13 ) Matnära 
14 ) Rydsgårdshus (bygde- & gästgivaregård) 
15 ) Sparbankskontor / Minuten 
16 ) Malmborgs VVS & rostfria 
17 ) Bensinmack / verkstad /  
        kiosk / grill 
18 ) Nannas hus  
       (presentaffär) 
19 ) E. Olssons  
       möbelverkstad 
20 ) Rydsgårds bil &  
       motor 
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FUNKTIONELLT 
 

Stråk 
 

1) Längs Storgatan  
Framför allt mellan målpunkterna i de centrala 
delarna av byn. 
 

2) Sträckan mellan stationen och Storgatan 
 

3) Promenadslingan 
Populär hundrastningsrunda genom det lilla 
grönområdet i ortens nordvästra del. 
 

4) Södergatan 
Fotgängarstråk förbi Matnära och boulebanan. 
 
Mötesplatser 
 

5) Skolan 
En naturlig mötesplats för ortens barn. Skolgår-
den och basketplanen utnyttjas även kvällstid. 
 

6) Klubbstugan och idrottsplatsen 
Här anordnas idrottsaktiviteter och möten i 
klubbstugan. 
 

7) Scoutstugan 
Används både för scoutverksamhet och andra 
aktiviteter. 
 

8) Stationen 
Plats för oplanerade möten vid på- och avstig-
ning. 
 

9) Rydsgårdshus 
Här träffas invånarna för att äta dagens rätt i 
restaurangen eller delta i större sammankomster i 
samlingslokalen. 
 

10) Nya torget, skateparken och boulebanan. 
Utgör  en naturlig mötesplats i byns mest centra-
la del utmed Storgatan. 
 

 
11) Matnära 
Naturlig mötesplats vid dagligvaruinköp 
 

12) Banken och minuten 
Oplanerade möten sker vid bankbesök och uttag 
av pengar. 
 

Barriärer 
 

13) Järnvägen 
Delar orten i två delar och försvårar kontakten 
med det omgivande landskapet. 

 
14) Storgatan 
Belastas av en hel del trafik och de oskyddade 
trafikanternas framkomlighet är inte prioriterad. 
 
15) Industriområdet 
Inhägnat och bullrigt. Kan inte korsas utan nås 
endast via entrén från Södergatan. 
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VÄRDERING 
 

Brister och tillgångar i den 
fysiska miljön 
 

1) Skolan  
Är en tillgång för byn genom att det är möjligt 
för barn upp till åk 6 att gå i skola i hemorten. 
Skolan är populär och avgörande för barnfarmil-
jers val att flytta till Rydsgård. Det som kan sä-
gas vara en brist är att skolan i dagsläget inte har 
kapacitet att ta emot ytterligare elever. Det med-
för problem när byn  expanderar och folkmäng-
den ökar. 
 

2) Grönområdet och idrottsplatsen 
Byns enda område med sammanhängande 
grönska. Ger rekreationsmöjligheter både i form 
av organiserad träning och mer oplanerade pro-
menader och joggingturer. 
 

3) Stationen 
Enbart en tillgång för Rydsgård eftersom Påga-
tågstrafiken ger invånarna väldigt goda kommu-
nikations- och pendlingsmöjligheter. Sedan om-
byggnaden av stationsområdet 2002 är dessutom 
miljön kring stationen både funktionell och este-
tiskt tilltalande. 
 

4) Centrum 
Utgör byns kärna och är en naturlig mötesplats 
med mycket liv och rörelse. Även den service 
och de verksamheter som förekommer i centrum 
är tillgångar för Rydsgård. Samtidigt har cent-
rum sina brister genom att det passerar mycket 
trafik i hög fart, parkeringsmöjligheterna är be-
gränsade samt att de oskyddade trafikanternas 
behov inte tillgodoses. 
 

5) Bristande kontakt mellan stationen och 
centrum.  
 

 
Idag ligger stationen på ”baksidan” av samhället 
vilket gör det svårt att orientera sig vid ett besök 
i Rydsgård. Den omgivande miljön är ödslig och 
skräpig och det saknas ett fotgängarvänligt stråk 
till Rydsgårds centrum. 
 

6) Bebyggelsestrukturen 
Kan betraktas som en brist ur stadsbyggnadsper-
spektiv eftersom avståndet mellan bostadsområ-
dena och de olika målpunkterna blir väldigt 
långt. 

 
7) Industriområdet 
En tillgång genom att det ger arbetstillfällen och 
håller byn ”levande” dagtid. Samtidigt medför 
det barriäreffekter, buller och olycksrisker. Flera 
av företagen söker lokalisering i Skurup vilket 
kan möjliggöra ny verksamhetsinriktning här. 
 

8) Skivarpsån 
Landskapselement som tillför vatten och grönska 
i byn. Utnyttjas dock inte i särskilt stor utsträck-
ning i dagsläget. 
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3) Stationen med dess nya utform-
ning (tillgång) 

4) Centrum sett söderifrån (tillgång) 

4) Riskabel parkering i centrum utmed 
Storgatan (brist) 

8) Skivarpsån (tillgång men utnyttjas 
inte i någon större utsträckning idag) 

5) Bristande kontakt mellan statio-
nen och centrum (brist) 

Centrum 

7) Industriområdet sett västerifrån 
(tillgång och brist) 

5) Vy från stationen som ger upplevel-
sen av att möta ortens ”baksida” (brist) 
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