
F
Ö 
R 
D 
J 
U 
P 
A
D

S
T
U
D
I
E 
 

AV 

C 
E 
N 
T 
R 
U 
M

DEL
4



Ett	sätt	att	definiera	ett	centrum	gjordes	av	Karin	Book	och	Lena	
Eskilsson i boken Centrum (1999). 

”Ett centrum, i traditionell bemärkelse, innebär för många 
stadsinvånare något speciellt som de inte kan hitta någon 
annanstans i stadsregionen. Det är ett traditionellt centrums unika 
karaktär som gör det attraktivt – såvida det inte förstörts genom 
storskaliga saneringar eller utarmats genom utspridning och 
verksamhetsutflyttning. Centrums speciella egenskaper gör också 
att det ofta är mindre känsligt för avstånd. Dess attraktivitet gör 
att folk 
kommer dit trots dess ibland, relativt sett, sämre tillgänglighet. 
Ett utmärkande drag för många centrum är diversiteten, att de inte 
utgör homogena områden. Inom ett centrum ryms vanligen flera 
olika delområden med varierande historia, uppbyggnad, funktion 
och målgrupper. Blandningen, komplexiteten och specialiseringen 
räknas ofta till traditionella centras stora fördelar, liksom 
kontinuiteten och dess historiska egenskaper. Attraktiviteten ligger 
i den speciella miljön, i centrums atmosfär. Ett centrum förlorar 
mycket av sin karaktär om verksamheterna blir för specialiserade 
eller likriktade eller om en invånargrupp blir för dominerande.” 

Definitionen	gäller	en	stad	och	en	stadsregion.	Men	trots	detta	så	
befinner	sig	Vellinge	inom	ramen	för	samma	definition.	Vellinge	är	
en bostadsförort till Malmö och har mycket kopplat till sin närhet 
av	staden.	Men	samtidigt	så	finns	det	fördelar	i	att	ha	ett	
attraktivt och använt centrum. Samhällets invånare och besökare 
söker sig till de centrala delarna och centrum för att hitta det unika 
och föränderliga. Vikten av att ha ett eget centrum som invånarna 
kan vara stolta över och visa upp för utomstående är av stor 
betydelse. 
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Konstverk och samlingsplats på centrumtorget. 

En cirkel av träd skapar ett vackert rum mitt på 
stortorget.50



Men centrum i Vellinge ÄR påverkat av den storskaliga sanering 
som skedde på 60-talet men framförallt under 70-talet. Den karaktär 
som tidigare fanns har till viss del försvunnit och av det som är kvar 
från tidigare är Järnvägsgatan och Bankgatan. Dagens centrum är 
utspritt och saknar tydliga stråk och saknar en tydlig identitet. De 
stora parkeringsplatserna tar mycket stora områden i anspråk och är 
inte belagda i den mån att de upplevs nödvändiga. Den södra 
parkeringen är klart mer använd än den norra parkeringen men tar 
likväl upp en stor yta. Parkeringsytorna ligger i ett viktigt och 
betydelsefullt område i centrum och är idag närmast de barriärer i 
form av öde områden.  

Centrala Vellinge kan delas upp i fyra delar
Norra delen
Stortorget och Centrumbyggnader
Södra delen
Gamlatorget och Bankgatan

Södra parkeringen sett från Östergatan. 

 Centrum

Flygbild tagen från sydost (Byggnadsinventering -79)
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Norra området

Den norra delen ligger utanför Vellinges handelscentrum och består 
av den Norra parkeringen där det även har funnits en taxistation i 
områdets	södra	kortsida.	På	den	norra	sidan	finns	det	en	Statoilmack	
som ligger i anknytning till Perstorpsvägen. I områdets östra del ska 
det byggas ett åtta våningars bostadshus där det idag står en silo med 
samma höjd.  Området har en stor betydelse och potential på grund 
av sin plats i centrum. Busshållplatsen ligger också i områdets södra 
kortsida och kan komma att få en ännu viktigare betydelse för 
centrum. Men läget för busshållplatsen i centrum är inte fördelaktig 
då	linjesträckningen	tar	busstrafiken	genom	små	gator	och	
bostadsbebyggelse	där	tyngre	trafik	bör	minimeras.	

Bebyggelsen runt omkring är villabebyggelse i ett och ett halvt plan 
samt	tvåvånings	flerfamiljshus.	Områdets	norra	kortsida	
angränsar till industrimark där vissa byggnader gör ett stort intryck 
med	sin	storlek	och	sitt	utseende.	I	de	östra	delarna	av	området	finns	
bebyggelse från början av 1900-talet som jag anser kan ha 
kulturmiljövärden.
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Området är begränsat av några planförutsättningar där det främsta 
gäller att bensinstationen har ett skyddsavstånd på 100 meter till 
bostadsbebyggelse. I en tidigare utredning för en annan bensinstation 
i Vellinge sattes skyddsavståndet till 50 meter för närhet till kontor. 
Med denna utgångspunkt skapar det möjligheter för ny 
kontorsbebyggelse där bostadsbebyggelse inte är aktuellt. Enligt 
plankontoret i Vellingekommun är utgångsläget att bensinstationen 
ska	finnas	kvar	på	platsen.

I planhandlingarna för 8 våningshuset nämns ett par förutsättningar 
och förändringar som även är relevanta för norra parkeringen. De 
tidigare skyddsavstånd som fanns för industrierna norr om området 
är nu inte längre gällande och behövs inte längre ses som en plan-
förutsättning.  Det som också nämns som en förutsättning är att 
Börjesgatan	som	trafikeras	av	både	buss	och	tungtrafik	skapar	en	hög	
bullernivå. 

 Centrum

 Bensinstation vid 
Börjesgatan

3 Börjessons silo där 
det ska byggas ett 8 
våningshus.
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Den	tunga	trafiken	utgörs	framförallt	av	transporter	till	
ICA-butiken som har sin varumottagning mot Larsgatan. 
Rekreationsmöjligheterna för de kringliggande bostäderna 
hänvisas enligt planhandlingarna till idrottsområdet öster om 
centrum och samhällets övriga grönområden. Idrottsområdet är 
dessvärre inte riktigt av den typ rekreationsområde som behövs 
för bostäderna i området. Området utgörs till stor del av 
löparbanor, fotbollsplan mm som är till för den närliggande 
skolan.

Bebyggelsen längs med Börjesgatan har sin parkering på gården 
som nås från Mejerigatan vilken går öster om husen. 
Bebyggelsen har även sina gårdar på den östra sidan av 
tomterna.		Detta	ger	att	den	trafik	som	genereras	av	den	
befintliga	bebyggelsen	och	det	nya	8	våningshuset	sker	på	den	
idag	lågttrafikerade	Mejerigatan.	För	övrigt	är	8	våningshuset	
planerat med garage under mark som ska täcka hela det behov 
som de nya bostäderna och kontoren kräver. 

I området sydvästra hörn ligger en elcentral som är kopplad till 
en högspänningsledning. Ledningen är nergrävd under 
Börjesgatan	och	svänger	sedan	under	den	befintliga	parkeringen	
till elcentralen.

 Hus längs Börjesgatan5  Varuintag till ICA6



Stortorget och Centrumbyggnader

Centrumtorget är trevligt och i en bra skala med butiker, konstverk 
och grönska som gör det till ett behagligt torg. 
Vid torgets östra sida ligger en Post och ett Systembolag. Posten har 
mottagning och parkering av bilar och cyklar vid byggnadens östra 
sida.Vid	den	södra	och	västra	sidan	finns	mindre	affärer	som	
konditori	och	blomsterhandel.	Det	finns	två	passager	genom	
centrumbyggnaden, en mot Stortorget och åt söder som når den 
Södra	parkeringen.	Utanför	passagen	finns	också	en	pressbyrå	och	
en korvkiosk med sittplatser. Sittplatserna har visat sig vara en plats 
där människor gärna vistas sommartid. Centrumbyggnadens västra 
utsida har en entré mot Stortorget samt några skyltfönster.

Bebyggelsen	runt	torget	består	av	flerbostadshus	i	två-	och	tre	
våningar. Centrumbyggnaden skiljer sig något mot de övriga 
byggnaderna med sin låga hushöjd. Torgets södra bebyggelse är 
från olika tider och byggnadsstilar. I bottenvåningen på samtliga hus 
kring	Stortorget	finner	man	butiker	av	olika	slag.	Torget	har	under	
senare år upprustats med nya markbeläggningar och nya 
planteringar.	Dessutom	finns	det	populär	torghandel	under	
sommarmånaderna vilka fyller upp rummen mellan träden. Övriga 
ytor av torget består till stor del av parkeringsplatser och vägar.
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Södra delen

Den här delen består av den södra parkeringen och dess 
kringliggande byggnader. Parkeringsplatserna används av många och 
ligger nära centrumbyggnaden. Längs Järnvägsgatan ligger 
bebyggelse med butiker i bottenvåningen. Vid den östra sidan av 
parkeringen går Börjesgången vilket är ett gång och cykelstråk, där 
den tidigare järnvägen låg. Bebyggelsen intill är i tre våningar och 
består främst av bostäder. Mellan byggnaderna i öster är det idag en 
lucka.	Planer	finns	på	att	bygga	en	ny	byggnad	med	bostäder	och	
kontor på platsen. Byggnaden planeras innehålla ett garage under 
mark som ska täcka husets parkeringsbehov. 

Några av husen i de sydöstra delarna har butiker i bottenvåningarna, 
så som apotek, restaurang och en klädaffär. Apoteket genererar en 
viss rörelse av människor och skapar tillsammans med de övriga 
butikerna en alternativ mötesplats till centrum. Denna samling av 
butiker borde ligga närmare de övriga butikerna i centrum.
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Gamla torget och Bankgatan
 
Både Östergatan och det gamla torget har haft stor betydelse när 
centrum låg vid Malmövägen. Idag har platsen inte samma betydelse 
som den en gång haft, men kyrkan ger fortfarande platsen karaktär. 
Gamla torget ligger strategiskt till pga sin närhet till Östergatan och 
Storatorget, vilka är två betydelsefulla delar av centrum. 
Dessutom	går	det	ifrån	torget	att	nå	flera	gång-	och	cykelvägar.	
Man kan via en gång- och cykelväg, längs kyrkogården, nå 
Malmövägen. Dessutom ligger torget i direkt anknytning till 
Gästisparken och ett gång- och cykelstråk som går norrut. Längs 
Östergatan	finns	också	en	cykelväg	som	går	i	öst-	västlig	riktning.	

Parkeringsplatser tar idag upp stora delar av torget. Banken och dess 
bankomat som ligger i den norra sidan kräver en viss tillgänglighet 
och därför blir det många stopp av bilar från Östergatan. Dessutom 
har kyrkan parkeringsplatser på torget.  

Bankgatan har en intressant rumsbildning. Bredden på gatan och 
höjden på bebyggelsen har mänskliga mått och är tilltalande. 
Bankgatan är en rak länk mellan Stortorget och det gamla torget. 
Bankgatan är i dag enkelriktad med parkering på bägge sidorna. 
I	bottenvåningarna	finns	det	några	butiker	och	en	resturang,	för	
övrigt innehåller husen bostäder.
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