
Stora delar av bostadsbeståndet består av småhus. De äldre 
områdena är villaområden från 1900-1920 taleen där bebyggelsen 
är friliggande småhus ut med svängda gator. Det är ofta rikligt med 
grönska både på tomterna och längs vägarna. I de centrala delarna 
och då framförallt kring Stora torget kan man se 50-talets 
funktionalistiska smalhus. Byggnaderna reser sig 3-4 våningar och 
är i tegel eller puts.

Rekordåren
“Perioden från mitten av 60-talet kallas rekordåren, eftersom 
produktionen i Sverige ökade som aldrig förr. I början av 60-talet 
var bostadsbristen så stor att riksdagen beslutade att med hjälp av 
statliga bidrag bygga en miljon bostäder på tio år, det så kallade 
miljonprogrammet. Detta förutsatte ett standardiserat byggande i 
stora samlade enheter. Åkermark exploaterades och bergig mark 
plansprängdes för att anpassas till en rationell byggteknik med 
kranbanor.	Trafiken	leddes	utanför	områdena	och	en	del	gårdar	
underbyggdes med garage. Under åren 1965-75 byggdes snabbt en 
mängd nya stora bostadsområden i städernas utkanter. 
Radhusområden och områden med gruppbyggda friliggande 
småhus utgör en tredjedel av miljonprogrammets bostäder. Dessa 
byggdes ofta på åkermark utanför stadskärnan.” (Björk & Reppen, 
sid 104)

Bostadsbebyggelse

Bostadshus från diverse platser i Vellinge. 
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Vellinges utveckling under rekordåren
En generalplan utarbetades 1973 för Vellinges utveckling, vilken 
innehöll en rutnätsplan och riktlinjer för ett storskalig utbyggnad 
av bland annat bostäder. Vellinge förändrades både av 
uppförandet av ny bebyggelse men även av rivningar av den äldre 
bebyggelsen. Järnvägen hade lagts ner och man rev upp 
järnvägsrälsen. Stationsbyggnaden revs och man uppförde en ny 
centrumbyggnad. Anpassningen till bilen tog sin form genom 
utökade vägdragning-ar och de tomma ytorna som blev över från 
järnvägsspåren blev istället i vägar och parkeringsplatser. 
Transporterna från järnvägen övertogs av en ny motorväg som 
drogs väster om samhället vilket också skapade andra möjligheter 
för samhället och kommunen.  Industrierna utvecklades i de norra 
delarna och i anslutning till motorvägen. (Föp, 1990, sid 20) 

Sjuttiotalets	bostadsbyggande	finns	främst	i	fyra	småhusområden:	

Asklunda  1970-1972
Olsgården  1973-1976
Torsgården 1974-1977
Södervång 1976-1978

Förutom småhusområden uppfördes ett hyreshusområde, Tran- och 
Vipgränd, under början av 70-talet.
En diskussion kring jordbruksmarkens bevarande blev aktuell 
under mitten av 70-talet. Diskussionen resulterade i att regeringen 
beslutade om ett markhushållningsprogram för utbyggnad på 
jordbruksmark. För Vellinges del resulterade regeringens beslut i 
att endast 20 % av den ursprungliga generalplanen kunde 
genomföras. (Föp, 1990, planunderlag 5)

Torsgården Södervång

E6/E22

Centrum

Asklunda
Olsgården

Tran- och Vipgränd

Områden uppförda under rekordåren

N
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Byggnadsstilar

Sekelskiftsarkitekturen 
Den mest utmärkande byggnadsstilen i Vellinge är tgelarkitekturen 
som tillkom under början på 1900-talet. Stilen kännetecknas av att 
fasaden ofta har inslag av gult tegel eller grå sten, vita fönster med 
mitt-	och	tvärpost.	Dessutom	finns	det	oftast	en	öppen	eller	glasad	
veranda samt ett uthus som brukade användas till ved- eller 
brygghus. (Persson & Staaf, sid 128)

Funktionalismen 
Under framförallt 50-talet byggdes en del småhusområden men 
även	flerbostadshus.	Småhusen	har	ofta	putsade	tegelfasader,	men	
i vissa fall träfasader. Husen med puts är ofta pastellfärgade eller 
i mustiga färger. Tegelhusen är ofta hårdbränt rött eller ibland gult 
tegel. Flerfamiljshusen är oftast smalhus med slätputs i ljusa färger 
i	gult	eller	vitt,	flera	av	husen	är	dock	i	tegel	av	olika	färg.	Husen	
är tre våningar höga och ligger i de centrala delarna.

Exempel på sekelskiftesarkitektur. 

50-tals bebyggelse. 

Funtionalismens smalhus. 
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Rekordårens villor
Villorna har ofta fasaden i en kombination av tegel och träpanel. 
Teglet kan t.ex. vara nertill på fasaden och ha gaveln i liggande trä. 
I vissa fall har mexitegel använts vilket blev ett populärt 
fasadmatrial under rekordåren. Villorna är i ett och ett halvt plan 
med inredd vind och med externt garage. 

Rekordårens radhus
Radhusen är i regel i två våningar där varje lägenhet har en egen 
ingång. Varje lägenhet har uteplats och balkong, förutom den 
gemensamma	grönyta	som	finns	mellan	husen.	Fasaderna	är	ofta	
mörka med kombinationer av framförallt brunt och gult men även 
inslag av grönt och vitt.

Exempel på villabebyggelse från rekordåren.

Enplansradhus i Södervång. Tvåvåningsradhus i Herrestorp. 

 Bostadsbebyggelse
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Skolor
Det	finns	tre	förskolor	och	tre	grundskolor	i	Vellinge:	
Herrestorp, Rosentorp och Södervång, där förskolorna är 
integrerade i grundskolorna. Upptagningsområdet är 
Vellinge kommundel, som innefattar bland annat 
Vellinge tätort, Gessie, Hököpinge och Håslöv. Skolorna 
är i stort sett helt belagda och det gäller även 
Sundsgymnasiet som är fullt utbyggt. Sundsgymnasiet 
harhela kommunen som upptagningsområde. Ytterligare 
en grundskola med förskola förväntas byggas och då 
eventuellt i de södra delarna av Vellinge. Dessutom kan 
Sundsgymnasiet få en tillbyggnad. (ÖP,2000, sid 67)

Vård och omsorg
Det	finns	i	Vellinge	två	servicehus	för	äldre	och	
funktionsförhindrade. Almgården har service-
lägenheter och dagcentral samt en restaurang för de 
boende men också för besökande. Eskilsgården är ett 
boende med dygnetruntbevakning och drivs på 
entreprenad.	Därutöver		finns	gruppboenden	och	
dagverksamhet för förståndshandikappade. Antalet 
äldre ökar i samhället och det kommer att bli en drastisk 
ökning i åldrarna 65-84 fram till 2015. Detta kommer 
att öka kravet på vård och omsorg och därtill utökade 
boendemöjligheter. 
(ÖP, 2000, sid 67)

Service

Vångaskolan
Lindeskolan,
Almgården

Rosentorpskolan

Södervångskolan
Förskola, fritidshem

Herrestorpskolan

Tranans fritidshem
Vipans fritidsham

Eskilsgården, servicehus

Dagcenter

Assargårdens förskola

Olsgårdens förskola

Centrumanläggning

Idrottshall

Idrottsplats

Pastorsexpedition

Lekgärdets förskola

Bibliotek

Vellinge kyrka

Scoutlokal

Kommunhus

Simhall

Vårdcentral

Norrevångs förskola Polis

Brandstation

Folkets hus

Eskilstorps Kyrka

Asklunda fritidsgård

Skolor

Kommunal Service

Allmänna anläggningar

Övriga anläggningar

500 Meter

Allmänna anläggningar i Vellinge

N
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Handeln har från början funnits längs Malmövägen som tidigare 
var huvudled för samhället. Vid Gamla torg hade man en gång 
i tiden en marknadsplats för handel av lokala varor men också 
försäljning	av	kreatur.	När	järnvägen	byggdes	flyttades	centrum	
österut och till Bankgatan, Järnvägsgatan och Östergatan. 
Stortorget uppfördes och blev den lokala handelsplatsen. Den 
befintliga	centrumbyggnaden	uppfördes	på	70-talet	och	har	sedan	
dess varit en viktig del av samhällets handelverksamhet. 

Idag är handeln utsatt för kraftig konkurrens från bland annat 
externa köpcentra. Det är framförallt handel i och kring Malmö, 
men även Trelleborg och Höllviken som tar andelar. Många av de 
boende i Vellinge arbetspendlar till Malmö och gör då även sina 
inköp där. Konkurrensen har lett till att många affärer har varit 
tvungna att lägga ner sin verksamhet eller omlokalisera till andra 
samhällen.	Detaljhandelsverksamheten	finns	främst	i	centrum	och	
större företag i utkanterna av samhället. I de norra delarna vid 
E22	och	i	Vellinge	väster	finns	de	större	affärerna.	I	de	centrala	
delarna	finner	man	de	mindre	butikerna.	Vid	centrumtorget	ligger	
större	butiker	som	systembolag	och	ICA	samt	Post.	Det	finns	också	
konditori, blomsterhandel och en mindre korvkiosk. Runt Stora 
torget ligger diverse mindre butiker och företag, så som hårfrisör, 
färgaffär, mäklare och bank. Affärsstråk kan man hitta längs 
järnvägsgatan och Bankgatan. Östergatan har också en del 
handelsetableringar.

Norr om centrum ligger Willys som är det enda alternativet till 
ICA-butiken när det gäller dagligvaror. Statoils bensinmackar, som 
det	finns	två	av,	kan	i	viss	mån	erbjuda	dagligvaror.

Handel

sockel
+13.21

+11.54
sockel

+12.31
sockel

15

15

15

15

15

15

15

15

15

VELLINGE

VELLINGE

Centrumbyggnad

Willys

Statoil

Statoil

500 Meter

Handelsetableringar i central Vellinge.

Centrumbyggnad sedd från sydväst. 
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ICA-butiken är den största magneten för att dra åt sig människor. 
Från de parkerade bilarna går strömmarna i centrum oftast till och 
från centrumbyggnaden och stortorget. ICA-butiken är, 
förutom Willys, den enda stora dagligvarubutiken och har därför 
ett naturligt underlag av kunder som är återkommande ofta vid 
regelbundna tider. Det är framförallt eftermiddagar efter arbetstid 
som antalet besökande till ICA-butiken ökar.

Centrumtorget med många entreer är också en plats för möten. 
Det	är	flera	in-	och	utgångar	till	torget	och	det	finns	även	plats	att	
sitta.	Vid	centrumtorget	sker	flera	möten,	både	tillfälliga	men	också	
planerade. Stora torget som mötesplats är främst kopplat till den 
fönstershopping som sker längs fasaderna i torgets utkanter. Själva 
torget uppfattas som för stort och händelselöst och lockar inte 
människor till platsen. Längs fasaderna är det rörelser och möten 
under hela året, men under sommaren även på torget. Då öppnar  
flera	handelsverksamheter	på	torget	som	grönsakshandel,	
kläd-, pryl- och snabbmatsförsäljning. Torget vaknar till liv och 
bänkarna ockuperas, framförallt av äldre. Övriga områden där 
fönstershopping används som skäl för rörelse och möten är längs 
med Järnvägsgatan och Bankgatan. Gatorna har viss 
handelsverksamhet men även restauranger och ett café. Caféet i 
korsningen Östergatan-Järnvägsgatan är en av de främsta 
mötesplatserna	då	det	används	frekvent	året	om	av	flera	grupper	i	
samhället.

Mötesplatser
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Några viktiga punkter eller stråk för möten i centrum.
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En kanske inte lika angenäm och genomtänkt mötesplats är det 
stora	torgets	nordöstra	del,	där	det	finns	en	bankomat	placerad	i	
centrumbyggnaden.	Besökare	till	bankomaten	är	flitigt	
återkommande	med	trafikproblem	som	följd.	Parkering	sker	ofta	i	
direkt anslutning till bankomaten och konkurrerar då om utrymmet 
med	besökare	och	trafik	in	och	ut	från	centrumbyggnaderna.

I	de	större	bostadsområdena	i	öster	finns	ett	välutvecklat	gång	och	
cykelnät	som	används	flitigt	av	framförallt	skolungdomar	men	
också vuxna. I dessa områden är det lättare att spontana möten 
uppstår. Men i resten av samhället är det få som promenerar eller 
cyklar. Detta leder till att spontana möten blir begränsade då man 
inte gärna ser en mötande bil som ett möte. Det är först när bilen 
stannar och föraren kliver ur bilen mötet sker och därmed oftast 
mellan parkeringsplatsen och butiken.

Centrumtorget från norr. 

Torghandel på stortorget. 

Vid korsningen Östergatan och Järnvägsgatan ligger ett 
populärt café. 
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