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Koncept och huvudidéer

Analyserna som jag har gjort visar att Vellinge 
centrum har många kvalitéer som till exempel den 
vackra Gästisparken. Analysen visar också att det finns 
en del saker som skulle kunna förbättras. Centrum är 
splittrat och saknar en tydlig struktur i bebyggelsen. 
Mina förslag bygger till stor del på nybyggnationer 
och påbyggnader för att skapa en tydligare 
bebyggelsestruktur i centrum. Dessutom ska den nya 
bebyggelsen innehålla bostäder vilket skapar 
ytterligare underlag för verksamheterna i centrum.

En annan del av mitt planförslag är en reparering och 
utveckling av cykelnätet. Nya länkar och nya cykel-
parkeringar har planerats, samt en del andra åtgärder 
för att öka möjligheterna för cykeltrafiken.
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Biltrafiken har i 
förslaget fått minskat 
inflytande då vissa 
parkeringar och 
bilvägar har fått andra 
funktioner. Plan-
förslaget innehåller 
nya ändamål för Stor-
torget. Torget är tänkt 
att bli mer användar-
vänligt och mer 
utnyttjat än det är idag.

Centrum idag



Gästisparken

Parken saknar idag en tydlig entré vid 
sydväst. Därför föreslås en ny grind som 
tydligt visar var ingången till parken är. 
Grindens utformning är viktig eftersom den 
bör spegla innehållet i stadsparken. 
Dessutom bör den samspela med och inte 
konkurrera med den befintliga grinden i 
nordost. Inne i Gästisparken föreslås det 
ny belysningsarmatur i klassisk stil för att 
spegla parkens historia. Detsamma gäller 
utformningen av bänkarna. Parken bör 
fortsätta skötas och vara välvårdad för att 
bli trevlig och trygg. En park med 
tomflaskor och spår av annat skräp vittnar 
om att parken nyttjas av personer som 
allmänheten kan uppleva som störande. 
(Trast, 2004, sid 75) Därför bör också 
soptunnor placeras ut och då i en stil som 
överstämmer.
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Illustration av Gäs-
tisparken, från södra 
entrén.



Stortorget

Mitt förslag är att försöka utöka vegetationen främst vid Stor-
torget. Ny trädrad planeras vid torgets norra sida i 
samband med att gatan övergår till gång- och cykelgata. 
Träden är mindre än de som redan finns mitt på torget med 
anledning till närheten av närliggande hus. På torgets västra 
sida planeras en gräsyta, där det idag finns parkeringsplatser. 
Ytan är upphöjd något för att skapa en förändring på den 
stora torgytan och för att ge gräsytan högre status. Mellan 
gräsytan och parkeringen placeras ett staket för att markera 
kanten och avgränsningen till trafiken. Gräsytans funktion är 
både i dekorativt syfte och för att bryta upp de kringliggande 
hårda fasaderna och markbeläggningarna. Dessutom ger 
platsen en möjlighet att slå sig ner på en mjuk yta i solen. 
Vid mitten av torget planeras en lekplats med bland annat 
gungor och rutschkana. Tanken är att det ska finnas en plats 
för barnen i centrum vilka därmed också blir synliga och 
deltagande i centrummiljön. 
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Bredvid den fina mittcirkeln på torget planeras också ett 
vattenspel som är tänkt att bidra med rörelse och svalka 
sommartid. Vintertid är mekaniken avstängd och därför 
bör den utformas för att visa en kvalité även under dessa 
perioder. 

Den befintliga torghandeln bör, i den mån det går, utökas 
och värnas om. Genom att placera torghandeln i det 
nordöstra hörnet av torget så blir den tydligt kopplad 
till den övriga handeln. I det sydöstra hörnet av torget 
finns utrymme för att ha en mindre scen eller en plats för 
uppträdanden eller dylikt. Förhoppningen är att det kan 
skapas en tydlig och allmänt känd plats för 
kulturaktiviteter.

 Planförslag

Illustration av Stortorgets norra sida sedd från ICA-butikens entré
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Kring Stortorget planeras nya roller för trafiken. Syftet är att minska 
trafiken i centrum och framförallt sänka hastigheterna. 
Kompanigatan och dess förlängning till Järnvägsgatan förändras till 
Gårdsgata.

Med Gårdsgata menas att.. hela gatan är körbar, dvs. inga 
kantstenar förekommer, och alla trafikanter blandas. Detta görs 
möjligt då hastigheten är begränsad till gångfart och fordonen ska 
lämna gående företräde.(Holmberg & Hyden 1996)
Markbeläggningen förändras och vägbanan höjds upp något för att 
tydliggöra gårdsgatan. Norr och öster om Stortorget har gatan 
förändrats till en centrumgata för gående och cyklister. Här tillåts 
inga bilar förutom varutransporter och färdtjänst.

Illustration av Stortorget från sydväst2

3



 Planförslag

Sektion av Stortorget och Centrumtorget
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Torget som till en början var ett symmetriskt 
kvadratiskt torg har efterhand blivit förändrat genom 
placeringen av parkeringsplatser kring tre av fyra 
sidor. Planen medför att torget inte längre är 
symmetrisk i den benämning att det är en enhetlig 
torg-yta. Min uppfattning är att torgytan, med 
befintliga parkeringsplatser, är för stor för att 
symmetrin ska uppskattas till fullo. Min uppfattning 
är också att de nya funktionerna är en större tillgång 
för invånarna i samhället än det torget kan erbjuda 
idag.
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Centrum

Mitt förslag innebär en förändring med påbyggnader av de 
befintliga byggnaderna. Byggnaderna blir tre våningar 
istället för dagens två. Kringliggande bebyggelse är 
blandade två- och trevåningshus där de nyare husen är i 
tre våningar. Den nya bebyggelsen kommer att bestå av 
bostäder i de två övre våningarna och handelsverksamheter 
på förstaplan. Intill den östra byggnaden planeras en gård 
som kan användas till bl.a cykelparkering och sopsortering 
för de boende. Platsen för gården utgörs idag av 
godsmottagning och parkering för postens bilar och 
cyklar. Min tanke är att posten endast ska ha en mindre 
postserviceverksamhet i centrumbyggnaden och den övriga 
verksamheten flyttas till en mindre centrumnära plats. 

De nya byggnaderna är tänkta att följa färger och 
material som finns i centrum. Det är främst tegel, men 
också en del hus med puts. Färgerna varierar mellan rött, 
gul och vitt. Dessa färger är också de som jag förordar till 
den nya bebyggelsen.
Nya entréer planers till de befintliga passagerna som finns 
i väster och söder av centrumbyggnaden. Entréerna är väl 
upplysta och sticker ut ur byggnaden, men behåller den 
befintliga passagen.  

En förhoppning med förslaget är att skapa förutsättningar 
till att samla handeln i ett och samma område. Detta sker i 
första hand genom att skapa fler och moderna lokaler. 
Underlaget förväntas bli större i och med nybyggnationer 
av bostadshus direkt i centrum. Cykeltrafiken är tänkt att 
ges fler möjligheter att ta sig smidigt in till centrum och 
med nära cykelparkeringar kunna nå flertalet av butikerna.
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Affärerna bör utrustas med stora och ljusa skyltfönster 
för att exponera sin verksamhet men också för att bidra 
till stadsbilden. Ljuset ger också en trygghetskänsla 
nattetid då centrum annars kan uppfattas som en öde och 
utsatt plats, samtidigt som det möjliggör fönster-
shopping kvällstid. Ytterligare en åtgärd är att placera 
eventuella skyddsgaller bakom skyltningen i butikerna 
för att öka trivselkänslan kvällstid. 
Kring centrumtorget ligger Swedbank, Postservice och 
Systembolaget. Dessa tre bör öppna upp sina fasader 
med större skyltfönster och exponering för att bidra till 
ett mer levande centrum.
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Illustration av entré i centrumbyggnaden från söder

Sektion av Järnvägsgatan




