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Förord 
 
Det här är ett examensarbete, och således en avslutning, på min utbildning till Fysisk planerare. Ut-
bildningen har skett på Blekinge Tekniska högskola i Karlskrona med början 1999. De sista åren har 
jag kompletterat min utbildning med fristående kurser hos landskapsarkitekterna i Ultuna och på Aln-
arp.  
 
När jag nu tänker tillbaks på min studietid är det framförallt tre ansikten som dyker upp och som har 
präglat mina resultat så här långt. Självklart har vi Gunnar Nyström som höll i de flesta planeringskur-
serna i Karlskrona, sen är det Britt Marie ”Bitte” Andersson som med ett fantastiskt engagemang 
gjorde allt för att lära ut illustrationsteknik och framförallt den ytterst svåra konsten att måla akvarell. 
Senast i raden står Bengt Schibbye som med sin glödande passion för (landskaps)planering alltid 
kommer att finnas som inspiration och energi i mitt fortsatta arbete. 
 
Jag skulle vilja tacka alla vänliga själar på Hörby kommun som alltid gör det mesta till det bästa. Sär-
skilt tack till samhällsbyggnadschefen Ingmar Tykesson som stöttat mig i vått och torrt. Tack även 
professor Bengt Persson för all hjälp i början av arbetet. Sedan måste jag tacka min handledare 
Bengt Jacobsson för trevliga möten och goda diskussioner, och min opponent Anna Signal för kon-
struktiv kritik. Sist men inte minst riktar jag ett stort tack till alla nära och kära som hjälpt och puschat 
mig under hela arbetet! Tack Andreas för att du finns i min närhet. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Maria Löfgren januari 2006 



 

 
BAKGRUND 
 
Hörby ligger mitt i Skåne med skogslandskapet i 
norr och slätten i söder. Tvärs genom orten rin-
ner Hörbyån och naturen är aldrig långt borta. 
 
Trots att E22 och Väg 13 går precis utanför tätor-
ten är genomfartstrafiken hög. Centrum byggdes 
om i mitten av 80-talet, trafiken fick delvis träda 
tillbaka men än idag är de flesta och största ytor-
na anpassade för motorfordonen. Ytor för männi-
skor är få och inte speciellt trivsamma.  
 
Hörby centrum har en god struktur och bra skala 
på rummen och ytorna. Trots detta är det något 
som saknas för att de offentliga ytorna ska kän-
nas attraktiva att vistas på. 
 
ANALYS 
 
Genom att analysera hur stora ytor olika funktio-
ner (Kommunikation, Handel & service, Grönska 
& vatten och Människorum) tar i anspråk fram-
kommer bilens överordnade betydelse. För att 
kunna skapa trevliga ytor och rum där människor 
stannar och uppehåller sig, krävs ett större fokus 
på  människorummet. Samtidigt är tillgänglighe-
ten och framkomligheten med bil ett krav från de 
boende i en mindre ort som Hörby. Ortens be-
folkning är beroende av bilen och vana att kunna 
köra ända fram till butikerna, vilket också är en 
av de stora fördelarna med en mindre ort jämfört 
med en större stad. 
 
KONCEPT 
 
För att strukturera rummen har centrum delats 
upp i tre typer av ytor; stråk, platser och länkar. 
Stråken är Nygatan, Storgatan och Råbygatan 
och representerar rörelsen till och från centrum. 
Platserna är Gamla och Nya torg som är de vikti-
gaste målpunkterna i centrum. På några ställen 
är kopplingen mellan stråken och platserna svag, 
varför där behövs tydliga länkar för att lotsa män-
niskor vidare. Länkarna återfinns på Garvarega-
tan och östra sidan av Gamla torg, som här kal-
las för Banksidan.  
 
De olika typerna av ytor skiljer sig åt i behovet av 
funktionerna. På stråken ska framkomligheten 
vara relativt hög medan platserna ska fungera 
som mötesplatser och uppehållsytor. Länkarna 
mellan stråken och platserna ska vara trivsamma 
och möjliggöra både rörelse och vila.  
FÖRSLAG 

 
Stråken 
Nygatan med sin spikraka karaktär mellan Gam-
la torg och den gamla järnvägsstationen behåller 
sin raka linje men integreras i Nya torg som en 
upphöjd yta för att dämpa hastigheten och mins-
ka buskörningarna. Gatans visuella riktning finns 
kvar och förstärks med en separat cykelväg på 
västra sidan. 
 
Storgatan behåller i stort sett dagens utformning 
men rummet förstärks med en ny byggnad och 
fler träd. Parkeringsytorna byts från asfalt till ge-
nomsläppligt material för att förbättra levnadsmil-
jön för träden. Trottoarerna delas upp i tydligare 
gång– och cykelytor med en möbleringszon när-
mast huskropparna. 
 
Råbygatan ändras till gårdsgata och utformning-
en präglas av de höga kulturhistoriska värden 
som finns där. Gatan beläggs med olika former 
av gatsten, helt utan kantsten. Körytan markeras 
av öppna ränndalar i storgatsten. 
 
Platserna 
Gamla torg får en ny infart mitt på torget som 
möjliggör en sammanhängande vistelseyta på 
norra delen. Rummet förstärks med fler träd men 
siktlinjen mellan fontänen och hotellet hålls fri. 
 
Nya torg görs om till park och vistelseyta. Hela 
torget planteras med träd och ur grönskan skärs 
fem rum ut. Mitt på torget görs en rund samlings-
yta som på vintern blir skridskobana. I varje hörn 
skapas rum med olika karaktär och funktioner.  
 
Länkarna 
Garvaregatan görs enkelriktad och kantas av 
träd och grönska. Den norra sidan möbleras med 
sittplatser och butiksägaren ges möjlighet att 
öppna upp en ny entré. 
 
Banksidan breddas och rummet förstärks med 
träd. En ny cykelväg knyter ihop befintliga cykel-
vägar längs Ringsjövägen och Storgatan. Nya 
sittplatser anordnas under träden och längs fasa-
den. 
  
Belysning 
Ett särskilt belysningsprogram görs för att stärka 
karaktären på de olika ytorna. Stråken ljussätts 
ganska traditionellt så att markytan syns medan 
platserna och länkarna ljussätts så att grönskan 
och rummen lyfts fram.  

Sammanfattning 
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Under våren och sommaren 2005 praktiserade 
jag på Hörby kommun. Huvuduppgiften var att 
inventera tätortens obebyggda ytor och ge för-
slag på vilka av dessa som skulle bevaras re-
spektive kunde bebyggas. Efter en givande prak-
tik var det dags att genomföra mitt examensar-
bete och därmed avsluta utbildningen till Fysisk 
planerare. 
 
När jag under praktiken satte mig in i Hörbys hi-
storia och karaktär upptäckte jag ett starkt enga-
gemang bland de boende och flera positiva fysis-
ka egenskaper i centrum. Samtidigt kunde jag 
även se flera brister och problem i hur centrum 
används idag. Detta blev upptakten till ett både 
intressant och utmanande examensarbete. 
 
Hörby centrum är till sin fysiska struktur väl sam-
manhållet med vackra och välproportionerliga 
gaturum. Mycket av den gamla bebyggelsen 
finns kvar och flera viktiga historiska byggnader 
som kyrkan och Stora hotellet sätter sin prägel 
och identitet på orten. Orten har dessutom ex-
panderat ganska jämnt i alla riktningar vilket gör 
att centrum fortfarande finns mitt i Hörby.  
 
Problemformulering 
Precis som många andra orter har Hörby växt 
fram kring ett vägskäl och har genom motorfor-
donens framfart fått ta del av både den positiva 
och negativa energi detta tillför. Idag är de cen-
trala delarna framförallt utformade för att bilarna 
ska ta sig fram och som gående och cyklist upp-
levs centrum bullrigt och ostrukturerat. Ytorna 
och rummen för de icke bilburna isoleras i små 
öar och består bitvis endast av smala trottoarer 
och slutna fasader.  
 
I Hörby är det inte det tredimensionella rummet 
som skapar problem utan det sätt som ytorna 
disponeras. Ytornas användning och funktioner 
är i många fall otydliga och ostrukturerade.  
 

Syfte 
Syftet med arbetet är att belysa de brister som 
idag finns i centrum och att ge förslag på föränd-
ringar som kan koppla samman de centrala de-
larna till en helhet. De offentliga ytorna ska kun-
na användas av så många som möjligt. Att ta sig 
fram med bil ska fortfarande vara möjligt men i 
de mest centrala delarna måste människan ges 
mer plats och möjlighet att uppehålla sig för att 
skapa ett attraktivare centrum. Ytornas funktio-
ner ska tydliggöras och utformningen blir mer 
varierad med starkare karaktär beroende på var i 
centrum ytorna återfinns.  
 
Avgränsningar 
Det här arbetet behandlar de offentliga ytorna i 
centrum, runt vilka det idag bedrivs detaljhandel. 
Det är inte troligt att handelslokalerna i framtiden 
kommer att öka i antal, utan snarare tvärtom i 
takt med att våra inköp förflyttas till externa han-
delscentrum. Externhandeln är ett stort hot och 
problem för våra stadskärnor men kommer inte 
behandlas närmare i det här arbetet.  
 
Upplägg 
Arbetet är uppdelat i tre delar; bakgrund, analys 
och förslag. I bakgrundsdelen ges en kortare 
presentation av Hörby tätort och centrum. Analy-
sen utgår från fyra funktioner; Kommunikation, 
Handel & service, Grönska & vatten och Männi-
skorum, som tillsammans belyser hur centrum 
används idag och vilka brister som finns. Ur ana-
lysen kommer konceptet att dela upp ytorna i oli-
ka typer; stråk, platser och länkar. I förslagsde-
len redovisas förändringarna grupperade i de oli-
ka typerna av ytor.  
 
Arbetet ska förmedla mina tankar och förslag på 
ett enkelt och tydligt sätt för den som är intresse-
rad. Min förhoppning är självklart att arbetet ska 
komma till användning i kommunens fortsatta 
arbete med centrum.  

Inledning 
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Hörby kommun ligger mitt i Skåne, på gränsen 
mellan slätten i söder och skogen i norr. Genom 
kommunen skär motortrafikleden E22 i öst-
västlig riktning samt Väg 13 i nordsydlig riktning. 
Av kommunens 14 000 invånare bor ca     7 000 
i tätorten. Av dessa arbetspendlar runt 800 per-
soner till andra orter medan ca 350 personer 
pendlar in till Hörby. De största strömmarna går 
till och från Höör, Malmö, Lund och Eslöv. Dess-
utom går den största delen av Hörbys tonåringar 
på gymnasiet i Eslöv. 
 
Kollektivtrafiken, i form av bussar, till de om-
kringliggande större orterna är god. Det tar 
mindre än en timme att ta sig till Malmö eller 
Kristianstad. Närmaste tågförbindelse finns i 
Höör, drygt en mil nordväst om Hörby. 
 
Hörbys kommunvapen består av två delar och 
visar ortens betydelse genom tiderna. Korset i 
den undre delen symboliserar det vägskäl som 
orten växt upp vid. Den övre delen visar vågskå-
lar på ett svärd. Troligtvis representerar dessa 
tingsplatsen som fanns i Hörby men kan också 
visa att orten var en viktig handels– och mark-
nadsplats. 
 
Hörby kommun har hela 1 300 verksamma före-
tag och både den yngsta och äldsta företagaren 
i Sverige är bosatt i kommunen. Slätten i syd-
väst sysselsätter hela 11 % av kommunens be-

folkning med jordbruk, vilket är en av de 
högsta siffrorna i landet.  Även bilindustrin 
är stark, vilket har bidragit till hela fem 

bensinstationer inom tätorten. 
 

Tätorten ligger där E22:an och Väg 13 
korsar varandra, precis i gränsen mel-
lan slätten och skogen. Ovanför tätorten 

breder friluftsområdet Fulltofta ut sig som 
även är klassat som riksintresse. På cykel-

avstånd från tätorten ligger Ringsjön med fina 
badstränder och omtyckt fiskevatten.  

 
Närheten till naturen, tystnaden och de 

goda kommunikationerna gör Hörby 
attraktiv som bostadsort. Befolk-
ningen ökar med ca 50 personer 
per år och i dagsläget finns 
inga lediga tomter att bebygga. 
 

Kort om Hörby 
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I början av 1900-talet, när järn-
vägen byggdes, byggdes Nyga-
tan ut som en axel mellan Gam-
la torg och stationshuset. Hör-
bys övriga två torg anlades till-
sammans med övrig bebyggelse 
i det tidstypiska rutnätsmönstret. 
Storgatan stramades upp och 
hårdgjordes. I mitten av 1900-
talet var handeln, och således 
centrum, som störst.   

Runt förra sekelskiftet kretsade 
centrum kring vägkorsningen vid 
kyrkan. Gamla torg användes 
som handelsplats och Råbyga-
tans sträckning är densamma 
som idag. Orten bestod förutom 
kyrkan till störst del av gårdar och 
mindre stenhus med butiker längs 
gatorna. En stor del av handeln 
skedde under marknaderna på 
torgen. 

Trots E22:ans och Väg 13:s drag-
ningar utanför orten, är trafik-
mängden genom centrum stor. 
När järnvägen lades ner stagne-
rade orten och centrum krympte 
tillbaks till sitt ursprungliga läge 
runt Gamla torg och Storgatan. 
Kopplingen till Nya torg är trots 
det korta avståndet svagt och Rå-
bygatan känns avskärmad av all 
trafik förbi Gamla torg. 

CENTRUMS UTVECKLING 

1890 1960 2005 

I början av 1900-talet byggdes 
en järnväg norr om orten. På 50-
talet ökade befolkningen kraftigt 
och villabebyggelsen bredde ut 
sig. All trafik mellan Malmö och 
Kristianstad samt mellan Höör 
och Sjöbo passerade genom 
centrum. Orten var fortfarande 
en viktig knutpunkt med en stark 
handel och välbesökta markna-
der. 

På 60-talet lades Väg 13 utanför 
orten och i slutet av årtiondet 
gick de sista tågen från Hörby. 
Stationen är nu inbäddad i sam-
hället men järnvägens sträckning 
kan fortfarande, till största delen, 
följas i vägnätet Först 1987 
byggdes E22:an norr om orten. 
Trafikmängden är idag, trots om-
byggnaden, större förbi Gamla 
torg än ute på motortrafikleden.  

Hörby har växt fram runt ett väg-
skäl bredvid Hörbyån. Redan i 
slutet på 1100-talet byggdes en 
stenkyrka som byggdes om i slu-
tet av 1800-talet till det utseende 
den har idag. Bredvid kyrkan 
byggdes på mitten av 1600-talet 
en gästgivaregård. Den revs 
1900 och ersattes av Stora Hotel-
let. Under lång tid låg byn enbart 
norr om Hörbyån. 

TÄTORTENS UTVECKLING 

1890 1960 2005 
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Väg 13 E22 
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Flygfoto över Hörby tätort B1 

1  Gamla stationen  2  Stenbroarna B2   3  Kyrkan B3 

4  Hörbyån   5  Nygatan   6  Stora hotellet B4 

Illustrativt snitt A-A 
Kyrkan 

Hörbyån 

Villor 10 



 

 

Största delen av Hörbys bebyggelse utgörs av 
villor. Ortens nordöstra hörn används som indu-
striområde. Centrum består av stenhus i två till 
tre våningar. Kvarteren är kringbyggda och 
många hus är av högt kulturhistoriskt intresse. 

Öster om centrum finns ett område med flerfa-
miljshus i mestadels tre våningar. Rakt genom 
orten rinner Hörbyån som i alla tider spelat en 
central roll i samhället. Hörby karaktäriseras av 
ån, naturen och ett samlat centrum. 
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Kort om centrum 

Nygatan; sträcker sig från gamla stationsbyggna-
den i norr, ner förbi Gamla torg i söder. Gatan är 
rak med smala trottoarer med sin högsta punkt i 
norr. Bebyggelsens karaktär och höjd varierar.  

Nya torg; gjordes om i mitten av 70-talet och be-
står idag till största del av gator och parkering. 
Torget kantas av både äldre och nyare bebyggel-
se. Rummet flyter ut och har flera tillfartsvägar. 

Gamla torg; är det äldsta torget i Hörby och fun-
gerar fortfarande som marknadsplats varje tors-
dag. Övrig tid används torget till parkering.  Tor-
get gjordes om i mitten av 80-talet då bland annat 
två trädrader planterades och fontänen byggdes. 
Storgatan som tidigare skar diagonalt över torget 
försköts till den södra och östra sidan.  

Garvaregatan; är en viktig länk mellan Storgatan 
och Nya torg som kantas av smala trottoarer och 
slutna fasader.  

Banksidan; är Gamla torgs östra sida som idag 
är avskuren från torget av den starkt trafikerade 
vägen. Ytan används som busshållsplats. 
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Skala 1: 2 000 0          20         40         60         80        100 meter 
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Storgatan; är en typisk affärsgata med sidopar-
kering och trädrader. Gatan kantas av stenhus i 2 
till 3 våningar. På båda sidor om den starkt trafike-
rade vägen finns breda trottoarer för gående och 
cyklister. I fonden syns Hörby kyrka.  

Råbygatan; är en gammal vägsträckning kantad 
av flera hus med kulturhistoriskt värde. Gaturum-
met varierar mellan 7 och 14 meter. Gatan känns 
idag avskuren från centrum. 
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Trots goda fysiska förutsättningar känns Hörby 
centrum splittrat och svårorienterat. I centrum är 
det många funktioner som ska ti llgodoses för att 
skapa attraktiva rum. En förutsättning för att 
centrum ska fungera är att varje funktion får den 
plats som behövs.  
 
Analysen går därför ut på att redogöra vilka funk-
tioner som finns i centrum idag och vilka ytor de 
tar i anspråk. För att göra analysen användbar är 
funktionerna indelade i fyra grupper. Varje grupp 
representeras av en egen färg. De funktioner 
som ligger inom avgränsningarna för de centrala 
ytorna redovisas med starkare och klarare färg 
än de ytor som ligger utanför dessa avgränsning-
ar. De omkringliggande funktionerna redovisas 
för att ge en bättre helhetsbild. 
  
Funktionerna är uppdelade i grupperna: Kommu-
nikation (lila), Handel & service (brun), Grönska  
& vatten (grön) och Människorum (orange). 
 
Kommunikationen redogör för rörelsen inom or-
ten. Det gäller både motorfordon, cyklister och 
gående. Handel & service visar de viktigaste 

målpunkterna inom orten. Grönska & vatten för-
klarar vilka ytor som kan räknas som natur eller 
park och således också är viktiga för rekreation.  
Människorum är de ytor som främst är gjorda att 
vistas på för människor. Det är även här som 
marknader och andra aktiviteter äger rum. Trot-
toarer och rena gångytor redovisas inte.  
 
Kommunikation, Handel & service samt Grönska  
& vatten redovisas både på en övergripande nivå 
för hela Hörby tätort samt på en fördjupad nivå 
över centrum. 
 
Människorum redovisas däremot endast på den 
fördjupade nivån eftersom denna funktion inte på 
samma sätt påverkas av ortens övriga ytor. 
 
Att bara redogöra för vilka ytanspråk de olika 
funktionerna tar idag säger ingenting om funktio-
nernas egentliga behov eller hur väl dessa fun-
gerar. Därför redovisas funktionerna längre fram 
även i tabeller med mål och åtgärder. Målen för 
de olika funktionerna kan vara motstridiga och 
ställningstaganden om vilken funktion som ska  
prioriteras tas i förslagsdelen. 

Analysmetod 
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Tabell för de olika funk tionerna med mål  och åtgärder.  

                                                           Mål                                       Åtgärder  
 
Kommuni kati on                  
 
 
 
Handel & service 
 
 
 
Grönska & vatten 
 
 
 
Människorum 



 

 
Kommunikation 

Öv ersikt 
Förbi Hörby löper två större vägar; norr om orten 
E22 och väster om orten Väg 13. E22:an räknas 
idag som motortrafikled men kommer eventuellt 
att breddas och standardhöjas till  en fyrfilig motor-
väg. Långsiktigt finns planer på en järnvägssträck-
ning mellan Malmö och Kristianstad , den så kalla-
de diagonalen. Kommunen hoppas även kunna 
bygga en ringled söder om orten för att avlasta 
centrum på genomfartstrafik. Idag kör det fler bilar 
per dygn förbi Gamla torg än ute på E22. Störst 
problem är de långsamtgående fordon som i 
dagsläget inte har någon annanstans att köra.  
 
Kollektivtrafik finns i form av Skåneexpressen till 
Malmö, Lund och Kristianstad samt regionbussar 
till  Höör, Eslöv och Önneköp. Skåneexpressen 1 
och 2, mellan Malmö, Lund och Kristianstad, går 
15-20 turer var per riktning och dag under varda-
garna, vilket motsvarar 2 turer i varje riktning per 
timme. Under helgen halveras antalet turer. Buss 
470 till  Höör avgår ca 12 gånger varje vardag. 474 
till  Eslöv har karaktären av en skolbuss och går 
elva turer varje dag. 475 är främst en skolbuss 
och kör en rundslinga till  Råbygård och Önneköp 
två gånger varje morgon och eftermiddag. På nät-
ter mot lördagar, söndagar och vissa helgdagar 
går 490 några turer ti ll  Eslöv och Lund. 

Centrum 
Det mesta av de offentliga ytorna är körbana och 
parkeringsytor. Idag finns inga körbegränsningar i 
form av gårdsgator eller enkelriktade gator. Par-
kering sker främst på torgen och längs gatorna. 
Parkeringsförbud råder på delar av Råbygatan 
och västra sidan av Nygatan. I övrigt har centrum 
relativt gott om parkeringsplatser. Hastigheten 
genom centrum är 50 km/h. Kollektivtrafiken hål-
ler sig på huvudlederna och har två centrala håll-
platser vid Gamla torg.  
 
Separata cykelbanor finns längs Ringsjövägen 
och Storgatan. På Storgatan är cykelbanan otyd-
ligt markerad och tas lätt för gångyta då materia-
let och utformningen för de olika funktionerna inte 
skil js åt. I övrigt är cyklisterna hänvisade ti ll  kör-
ytorna tillsammans med övrig trafik. Ordentliga 
cykelparkeringar finns på Gamla torg men ytorna 
blandas och integreras med parkeringsytorna.  
 
Gångytorna är begränsade til l trottoarerna längs 
gatorna. Beläggningen och kvalitén varierar kraf-
tigt. Det höga trafikflödet på Storgatan utgör en 
kraftig barriär för rörelsen mellan de olika centrala 
delarna.  
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Tillgängligheten till  de flesta butikslokal erna är dålig.   

Öv ersikt 
I Hörby tätort är servicen god men ligger utanför 
centrum. Vårdcentralen ligger i sydöst och servar 
hela kommunen.  Hörby har tre grundskolor och 
Komvux. Största delen av ungdomarna går på 
gymnasiet i Eslöv. I orten finns också tre större  
idrottsanläggningar; en utomhusanläggning i norra 
delen, Lågedammarna med inomhushall och fri-
luftsbad i nordväst, och en nybyggd idrottshall i 
söder. Bilhandeln är väldigt betydelsefull för orten 
och inte mindre än 5 bensinstationer ligger längs 
huvudlederna. 

Centrum 
Den största delen av all detaljhandel ligger i de 
centrala delarna av orten. Här finns det även flera 
restauranger och caféer men ytorna för uteserve-
ringar är få och små. Tillgängligheten till  butikslo-
kalerna för personer med rörelsenedsättning är 
dålig. De flesta entréer utgörs av trappsteg efter-
som stora delar av bebyggelsen är gammal och 
hela centrum sluttar ner mot ån i söder. Flera ban-
ker finns i centrum. Polis och turistinformation lig-
ger runt Gamla torg och Systembolaget vid Nya 
torg. Apotek och post återfinns längs Nygatan.  

Handel & service 

Bilhandeln är en stark och viktig näring i Hörby. 
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Grönska & vatten 

Större lindar på Nya torg på en liten 
grönyta som i övrigt är väldigt  torfti g.  

En annan lind längs  Storgatan med 
för litet tr ädstöd och dåliga växtbe-
tingelser. 

Hårt beskuren lind på Storgatan. Trä-
den planterades  –86 och är alltså 
över 20 år gamla! 

Fontän på Nya torg. 

Öv ersikt 
Hela orten omgärdas av grönska. I norr och öster 
sträcker skogen och fri luftsområdena ut sig. Norr 
om E22 finns riksintresset Fulltofta och i öster det 
mycket frekvent besökta Karnas backe med flera 
aktivitetsmöjligheter. Mellan tätorten och de större 
vägarna ligger naturreservatet Hörby fälad. Hör-
byåns södra biflöde omgärdas av gammal hag-
mark och diskuteras som ett blivande reservat. 
Kommunen arbetar hårt med att ta hand om dag-
vattnet med rening i form av dammar både inom 
och utanför tätorten. Nordväst om orten ligger 
Ringsjön med bad och fiske. Hörbyån rinner rakt 
genom orten och bildar ett viktigt och samman-
hängande grönstråk. Utöver det finns endast två 
ytor som kan betecknas som parker; Parktorget 
som till hälften består av parkeringsyta och Ring-
sjöparken som egentligen är en utvidgning av 
Hörbyåns grönska. 

Centrum 
Trots att naturen aldrig är långt borta i Hörby, 
sa knas den i de centrala delarna. Den grönska 
som finns består till  störst del av planterade lindar 
längs Storgatan och på Gamla torg. Nya torg 
pryds av ett fåtal större träd och klippta tujahäck-
ar. Vatten återfinns i de två fontänerna på torgen. 
 
Träden lever ett hårt l iv med små infi ltrationsytor 
och kraftig beskärning. Lindarna längs Storgatan 
håller på att växa in i sina trädstöd som för länge 
sedan borde tagits bort eller bytts ut. 
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Bänkar på Nya torg med klippta tujahäckar som skydd. 

Den största nackdelen med Hörby centrum är att 
det i stort sett inte finns några attraktiva platser 
för människor att vistas på. De ytor som finns är 
små och omgärdade av trafik och parkeringsplat-
ser. Nya torg har den störst sammanhängande 
bilfria ytan, men även den ligger som en ö i trafik-
landskapet. Dessutom är platsen dåligt inramad 
och grönskan torftig. Norra sidan av Gamla torg 
består av en bred trottoar som används flitigt till 
uteservering av cafét under sommarhalvåret. Mitt 
i parkeringsytan finns en omtyckt fontän som det 
placeras bänkar runt på sommaren. Parkerings-
platsen tas i anspråk varje torsdag då det hålls 
marknad på torget. I södra delen, som gräns mel-
lan torget och Ringsjövägen, ligger en av buss-
hållsplatserna med en busskur. 
 
En gång om året, i början av juni, hålls Hörby 
marknad då stora delar av centrum stängs för tra-
fik och gatorna fylls av knallare och människor.  
Varje år besöker tusentals människor Hörby un-
der dessa dagar. Någon gång per månad kom-
mer blodbussen ti ll  alla blodgivare, den har sin 
bestämda plats på Gamla torg. Nya torg används 
som talplats och samhällsinformation, troligtvis för 
att det är en tystare och mer avskil jd plats än 
Gamla torg. Hörby har fortfarande en biograf som 
ligger längs Nygatan. Under julen sätts det upp 
julbelysning i centrum och julgranar på torgen. 

Människorum 
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Hörbys biograf.  Hörby marknad på Gaml a tor g. B5 

Sittplatser och toalet t på östra sidan av Nya torg. 
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Storgatan med otydliga funktioner. Vad är cykel bana och 
vad är gångyta? 

Gaml a tor g, cykelställ mit t bland parkeringsytorna. 

Slutsatser  

24 

Analysen och sammanställningen av funktioner-
na till höger visar tydligt den överordnade roll 
motorfordonen til låts ha idag. Båda torgen an-
vänds och är utformade för kör– och parkerings-
ändamål. Grönskan och människorummet är de 
ytor som har blivit över och är utspridda som 
små öar i trafiklandskapet.  
 
Splittringen av ytorna för gående och cyklister 
innebär att man tvingas röra sig på nåder för bi-
listerna och ständigt omgärdas av trafik, buller 
och avgaser. Några egentliga mötesplatser eller 
mysiga ytor att sitta på finns inte. Den störst  
sammanhängande ytan finns på Nya torg, men 
även den är en ö i trafiksystemet.  
 
Tillgängligheten med bil är viktig för en ort i Hör-
bys storlek där i stort sett alla är beroende av bi-
len i sitt dagliga liv. En av fördelarna är också att 
man kan ta sig överallt utan att behöva gå några 
längre sträckor.  
 
Grönskan, som är en viktig del av Hörbys karak-
tär, saknas i centrum och de träd som växer där 
har dåliga livsbetingelser och tas inte särskilt väl 
omhand.  
 
För att kunna skapa ett attraktivare centrum 
krävs att funktionerna får sina bestämda platser 
och att det blir skil lnad på de olika ytorna bero-
ende på hur de ska användas. Idag är ytorna ho-
mogena och saknar olika karaktär och ger inte 
heller den mångfald av upplevelser som är önsk-
värt i ett centrum. 
 

Människan måste få komma i fokus på utvalda 
ytor där motorfordonen får träda tillbaka. Detta 
görs genom att dämpa deras framfart och hastig-
het utan att tillgängligheten går förlorad. 
 
Det tredimensionella rummet i de centrala delar-
na är trevligt och välproportionerligt. Det enda 
problemet är ytan mellan Nya torg och Storgatan 
som är obebyggd och låter torget och gaturum-
met flyta ut. Eftersom ytan är privat tomtmark 
och inte til lhör det offentliga rummet behandlas 
den endast i bilagan. 
 
När det gäller det mänskliga rummet måste vissa  
kriterier uppfyllas för att resultatet ska bli lyckat. 
Skalan måste vara mänsklig och  platsen ska  
vara förståelig och överblickbar. Platser för åter-
hämtning och vila bör ha något fast i ryggen som 
ger trygghet och stabilitet, och en mötesplats 
måste vara tillräckligt tyst för att ett samtal ska  
kunna äga rum. För större sammankomster och 
aktiviteter behövs större ytor, och för att till freds-
ställa olika människor och deras varierande be-
hov behövs både öppna och stora platser samt 
mer avskilda och mindre ytor. Det måste finnas 
möjlighet att både synas och slippa bli sedd. Pro-
blematiken med trygghet och mer avskilda plat-
ser kommer ofta på tal men det finns andra fak-
torer som också är betydelsefulla, t ex belysning, 
antal flyktvägar och husfasadernas öppna eller 
slutna väggar. 
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