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BEBYGGELSESTRUKTUR

Bostadsområde A

Idag utnyttjas marken i bostadsområde A som 
hästhagar. Området angränsar fin naturmiljö i 
anslutning till Albäcksån. 

Platsen ligger i nord/sydlig riktning inom 
området för den gamla kyrkbyn. Norr om 
bostadsområde A ligger några gathus längs 
Södra torvängsvägen. 

Bebyggelsen
Nya gathus har lagts utmed Södra 
toftängsvägen. Åtta av nio bostäder ligger 
som parhus/kedjehus och är upp till två 
våningar. Samtliga har garage i anslutning till 
bostaden. 

Smala gångar mellan husen leder till 
rekreationsområdet. Husen är placerade i 
linje med de övriga byggnaderna, en halv 
meter från gatan.  

Bild över gaturummet. Till höger ligger platsen för 
den föreslagna bebyggelsen..

Vy över bostadsbebyggelsen.
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Trädgård
De nio trädgårdarna är på 500 m². Eftersom 
husen är placerade nära vägen ger det mer 
utrymme på bakgården, som får tillgång till 
sol under de flesta timmarna om dagen.  

Gatubild
Körbanan är ca sex meter bred. Invid gatan 
ligger tomter med bebyggelse som är rester 
från gamla bondgårdar och bostadsbebyggelse 
från åtminstone förra århundradet. De övriga 
husen (särskilt de på västra sidan) ligger 
placerade olika långt från gatulinjen. Detta 
gör att ena sidan av den gatan till stora delar 
består av stora frodiga träd och häckar och 
den andra sidan möter upp med bebyggelse. 

 

Den nya bebyggelsen med vy över gångslingorna i det nya rekreationsområ-
det.
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Bostadsområde B

Bostadsområdet ligger invid och öster om 
grönområdet och gränsas i väster av den 
nya vägen  som går i nord/sydlig riktning. 
Bebyggelsen avgränsas i söder av Skegrie 
byaväg och i norr av den nya vägen kopplad 
till på- och avfarterna vid E6/E22.

Bebyggelse
Bostäderna varierar mellan en och en halv 
till två och en halv våning. Bebyggelsen är 
placerade i linje ca en meter från gatan.  

Förslag på bostadsområde B.Bostadsområde B idag.
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Gavelhusen är inspirerade av 
nya bebyggelseområden som  
bl.a. går att finna i Hjärup 
och Malmö (Bo01). Det finns 
också  exempel på gavelhus 
hos äldre bebyggelse (från 
tiden kring 1930-talet) på 
olika orter i Skåne. Hus med 
gavel mot gatan förekommer 
även i Skegrie (se s 38). 

Totalt uppgår antalet till ca 
80 st. bostäder i området. 
Exploateringstalet ligger på 
0.43.

Vy som visar andra gården från söder. Bilden är tagen i syd-
västlig vinkel.

Bollplan

Parkeringsplats 

Axionometri som visar tredje gården från söder. Bilden är 
tagen i sydvästlig vinkel.
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Trädgård
Varje husgrupp har en gemensam gård och 
varje hus en egen täppa. De gemensamma 
gårdarna är mellan 900 – 1200 m². Gårdarna 
ger utrymme för sittplatser och en liten 
lekplats för de minsta barnen. Den egna 
trädgården är på ca 250 m².  

Närheten till grönområdet i väster ger 
möjlighet till rekreation i naturmiljö.  
Tomterna ligger placerade endast i söder och 
västerläge. 

Gång- och cykelväg mot 
rekreationsområdet.

Detaljerad bild över bostadsområde B.

V

Vinkel var detaljbilden är tagen.
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Gatubild
Bostadsområdet är fri från bilar. Gränderna 
ligger på mellan två och en halv till tre meter 
och mellan fyra till sju meter på gångarna 
mellan de olika gårdarna som leder till 
rekreationsområdet. 

Husen ligger i linje med gångarna. Parkering 
finns på anvisad plats invid vägen. 

Övergripande bild på området. Bilden är tagen i östvästlig riktning.
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Bostadsområde C

Bostadsområdet ligger öster om bostads-
området B och väster om bostadsområdet 
Solängen. Området avgränsas i söder av 

Skegrie byaväg och i norr av den nya vägen 
som går i öst/västlig riktning norr om Skegrie 
by.

Översiktsbilder över föreslagna bostadsområde C.

LekplatsOmråde B Ny väg
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Bebyggelse
Husen är mellan en till två och en halv 
våningar höga. Bostadshusen ska hålla 
samma linje, ca en meter, från gatan. 

En lekplats finns inom området dit man kan 
ta sig utan att behöva korsa andra bilgator än 
sin egen.

Området beräknas få ca 70 bostäder i 
varierande storlek och form. Exploaterings-
talet för detta område ligger på 0.18. 

Axionometri över området. Bilden är tagen nordvästlig riktning.



    74

Trädgård 
Trädgårdarna är 700 – 900 m² och är 
placerade så att samtliga får gynsamma 
solförhållanden.

Detaljbild på gatumiljön i det föreslagna området.

Vinkel var detaljbilden är tagen.

V

Gatubild
Det finns två skilda gatunät i området. Dels 
finns det vägar och säckgator för bilister, dels 
vägar för cykling och promenader på bilfria 
grusgångar. 
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På säckgatorna finns inga trottoarer. I slutet 
av varje säckgata finns en smal väg för 
gående och cyklister som leder till områdets 
gång- och cykelbanor. 

Gång- och cykelvägarna ska ha stora frodiga 
träd som bildar en allé längs stråken och kan 
även nyttjas som spridningskorridorer för 
djur och växter.  

Översikt över bostadsområde C. Bilden är tagen i nordöstlig riktning.

Detaljbild på återvändsgata med fortsättning 
för gång- och cykeltrafiken.



    76

Totalt innebär förslaget att det tillkommer ca 
150 nya bostäder i Skegrie. Exploateringstalet   
för hela planförslaget ligger på 0.16, 
inklusive rekreationsområdet. 

Vägen mellan bostadsområde B och C ska 
upplevas som lugn och trafiksäker. Körbanan 
är fem meter bred, trottoarerna är en och en 
halv meter breda på båda sidorna. 

Här kör bilarna sakta och gatan blir levande  
med människor som cyklar och går. Nytt 
medborgarhus med utrymme för bl.a. 
bibliotek, café, bordtennisbord, biljardbord, 

Bild över gatan som avgränsar bostads-
område B och C. 

Bild på vägen mellan område B och C.

Slutdiskussion

keramik och utställning av exempelvis konst 
föreslås som en dragningspunkt i centrala 
Skegrie. Sociala möten och tillgänglighet för 
alla är en viktig målsättning.    

Genom att anlägga ett rekreationsområde 
och bebygga områden ökar tillgängligheten 
för människor att ta sig till naturområden 
samt att hitta alternativa vägar genom 
rekreationsområdets många stigar. 

Anläggning av rekreationsområdet i samband 
med bebyggelse ger även ett visst skydd från 
odling och fortsatt exploatering i närheten av 
Albäcksån. Albäcksån är en tillgång för byn 
att ta vara på.
 
En annan avsikt med förslaget är att bygga 
ganska tätt och lågt för att ge byn en intim 
byupplevelse. Desto mer mark som tas i 
anspråk för samma antal människor, desto 
mer glesas bebyggelsen ut och möjligheten 
till möten blir sämre. 
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