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Expansionsområden

Det finns lämpliga ytor i byn att förtäta 
med bostadsbebyggelse. Läget invid E6/
E22 gör platsen attraktiv för familjer som 
vill bo utanför staden men ändå vill ha bra 
förbindelser till den. Skolan ska få nya 
lokaler som ger plats för fler barn och det 
finns goda möjligheter att skapa vackra 
rekreationsområden. 

Det är viktigt att ta ställning till olika frågor 
gällande utvecklingen av byn: Ska det bli 
en landsbygdsort som är glest bebyggd eller 
ska den förtätas? Ska byn få en knutpunkt 
geografiskt centrerat eller ska det bli en 
ny centrumbildning vid den expanderande 
Skegrie skola? Ska Skegrie byggas samman 
med Snarringe? Ska den nya bebyggelsen 
ligga nära motorvägen så att närheten till 
kollektivtrafikens snabbbussar gynnas? 

De föreslagna platserna är tre större områden 
för bostäder, (rödmarkerade områden 1, 2 och 
3 på kartan). Samtliga områden ligger invid 
den övriga bebyggelsen och kan dra nytta 
av serviceutbud, befintliga vägar och VA-
ledningar, skapa underlag för tätare avgångar 
för kollektivtrafik och ge möjlighet att skapa 
samlingsplatser. Samtliga områden har dock 
konkurrens av markens värde för odling.

Område 1 ligger mellan två bostadsområden 
och har möjlighet att utveckla attraktiva 
dragningspunkter i mitten av byn. Åkern gör 
att byns huvudväg flyter ut och upplevs lång 
och ödslig. Detta i kombination med brist på  
händelser och attraktiva målpunkter gör byns 
nervlinje tyst, enslig, ibland mörk och hotfull.  

Område 2 söder om Skegrie byaväg har 
samma fördelar att bebyggas som område 1.   

Område 3 ligger öster om väg 628, och 
angränsar Snarringe och är lämplig för 
bostäder. Väg 628 kommer dock att innebära 
en barriär för boende i området. 

Skola, bibliotek och dagis ligger alldeles 
invid vägen vilket gör området attraktivt 
för barnfamiljer. En stor bollplan ligger i 
Snarringe. Idag saknas cykel- och gångväg 
mellan de två samhällena.    
 
Det finns även ett par platser som skulle vara 
gynnsamma för företag. Utmed E6/E22 finns 
reklamlägen för handel, kontors- och lättare 
industriverksamhet.
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Karta över lämpliga utbyggnadsområden. (Källa: Trelleborgs kommun, Stadsbyggnads-
kontoret).

E6/
E22

Område lämplig för handel, kontors- 
och lättare industriverksamhet.

Område 1. Lämpligt  
för bostäder.

Område 3. Lämpligt 
för bostadsbebyggelse.

Område 2. Lämpligt 
för bostäder.

SNARRINGE

Väg 
628
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BOSTADSOMRÅDE 1

Utbyggnad av detta område innebär  
möjlighet att avsätta mark för rekreation i 
anslutning till Albäcksån. På så sätt undviker 
ån den påfrestning som odling orsakar och 
blir istället en naturupplevelse för ortens 
invånare.   

Området blir inte längre en barriär mellan 
bostadsområdet Solängen och bebyggelsen på 
Södra torvängsvägen. Platsen ger möjlighet 
till alternativa vägar mellan områdena för 
gång- och cykeltrafik. 
  

Albäcksån ÅkermarkSödra Torvängsvägen SolängenEnergiskog

Karta över lämpligt läge för ny bostadsbebyggelse och rekreationsområde. (Källa: Grundkarta, 
kartnr  40A-K, 40B-K).
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BOSTADSOMRÅDE 2

Platsen ger möjlighet att göra området kring 
Albäcksån till ett rekreationsområde som 
sträcker sig ända ner till Trelleborgs stora 
rekreationsområde, Albäcksskogen. Marken  
invid Albäcksån är förlagd med strandskydd 
på 100 meter längs ån upp t.o.m. Skegrie 
byaväg i norr. 

Skegire kyrkby Skegrie stations-
område

Albäcksån leder ända ner till Trelleborgs 
stora rekreationsområde Albäcksskogen.

Karta över läge för rekreationsområde och av nya bostäder. (Källa: Grundkarta, kartnr  40A-K, 
40B-K).

100 meter strandskydd

Detta område har i stort sett samma 
förutsättningar som bostadsområde 1.
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BOSTADSOMRÅDE 3

Om detta område bebyggs flyttas 
Skegries mittpunkt till Skegrie skola. Barn 
boendes i området får nära till skolan. Här 
kan ett centra för fritidsaktiviteter byggas.
 

Åkermarken är en barriär mellan Skegrie, 
som har en låg- och mellanstadieskola, och 
Snarringe, som har en stor fotbollsplan. 

Skegrie skola Fotbollsplan

SNARRINGE

SKEGRIE

Åkermark

Karta över lämpligt läge för ny bostadsbebyggelse. (Källa: Grundkarta, kartnr  40A-K, 40B-K).

Väg 628
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VERKSAMHETSOMRÅDE

Det finns en plats i Skegrie utmed E6/E22, 
som lämpar sig för handel, kontors- och 
lättare industriverksamhet (inringat med 
rött). Efter ombyggnad av E6/E22 kan det 
bli aktuellt att bygga på denna plats. 

E6/
E22

Denna korsning kommer att stängas av 
för bilar, men planeras att förses med en 
cykeltunnel.

Den nya vägen kommer enligt Vägverket att 
byggas parallellt, väster om den gamla. 

Här planeras en ny korsning med 
ny avfart till Skegrie.

Albäcksån

Karta över läge för verksamhetsområde. (Källa: Grund-
karta, kartnr  40A-K, 40B-K).

Skegrie kyrka

Akvarell över den föreslagna nya korsningen. (Källa: Trelleborgs översiktsplan 2002 
s 88).

Ny väg norr 
om Skegrie

Skegrie 
kyrka

Den gamla 
korsningen

Gamla 
dragningen 
för E6/E22

Ny dragning 
av E6/E22

Plats för företagsverksamhet


