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Sammanfattning

DAGSLÄGET

Historia
Byn har en gammal historia, vilket 
bl.a. avslöjas på ortsnamnet, den kända 
Skegriedösen och kyrkan. Skegrie var en 
bruksort som efter industrialisering inom 
jordbruket efterhand utvecklats till en villaort.

Markanvändning
I Skegrie saknas en centrumkärna. Mataffären 
som låg mitt i byn lades ned för några år 
sedan. Det finns några målpunkter i byn. 
Det är Idrottshemmet (en brottningsklubb 
som även hyr ut lokaler för festtillfällen), 
fotbollsplan i Snarringe, kyrkan, Skegrie 
skola (låg- och mellanstadieskola), dagis och 
en biblioteksfilial.

Landskap
Landskapet är präglat av jordbruket. 
Storväxta träd förekommer invid orten och 
landskapet är i övrigt flackt. Jordbruksmarken 
är av hög klass. Rekreationsområden saknas. 

Albäcksån rinner genom byn. Den är sedan 
i början av 1900-talet utdikad och har fått 
en rakare sträckning än tidigare. Ån är idag 
näringsbelastad som beror på läckage från 
omgivande odlingar. Vattnet för med det 
näringsrika innehållet till Östersjön där ån 
mynnar ut. Albäcksån har strandskydd på 100 
m i den södra delen av byn (söder om Skegrie 
byaväg) för att skydda djur och växter. 

Trafik
Skegrie har problem med höga hastigheter 
och genomfartstrafik. Bilister väljer Skegrie 
byaväg istället för motorvägen på väg mellan 
Trelleborg och Malmö. 

Byn saknar gång- och cykelvägar. 
Kollektivtrafiken går mellan Trelleborg och 
Vellinge. Ingen buss går till Malmö och inga 
bussturer avgår på vardagskvällar.

Bebyggelsestruktur
I Skegrie har bebyggelsen ursprungligen legat 
i den västra delen kring kyrkan, men sedan 
järnvägen kom i den östra delen växte ett 
stationssamhälle upp. Kring stationsområdet 
växte sedan nya villor upp på 60- och 70-talet 
trots att järnvägen var nedlagd sedan mitten 
på 1900-talet. Skegrie skola byggdes och norr 
om denna byggs nya villor på 2000-talet.
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Karta med olika funktioner. (Källa: Grundkarta, kartnr  40A-K, 40B-K).
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FÖRSLAGET

Utvecklingsområden
Skegrie har tre områden lämpliga för 
bostadsbebyggelse. Bostadsområde 1 
ligger mellan bostadsområdet på Södra 
torvängsvägen i väster och sträcker sig till 
Solängen i öster. Bostadsområde 2 ligger 
söder om område 1. Bostadsområde 3 
ligger mellan Skegrie och Snarringe. För 
handel, kontors- och lätt industriverksamhet 
rekommenderas ett område norr om byn, 
invid E6/E22. 

Förslag på utveckling av byn 
Bostadsområde 1 har studerats närmare då 
platsen kring Albäcksån har möjligheter att 
bli ett grönt och frodigt rekreationsområde. 
Området invid grönområdet blir attraktivt för 
bostäder. Platsen ligger centralt i byn med 
närhet till olika målpunkter. 

Den nuvarande in- och utfarten till E6/E22 
kommer att flyttas norr om byn. Den gamla 
korsningen kommer att stängas för biltrafik. 
Detta innebär att en ny väg kommer att 
byggas och kopplas på väg 628. 

I förslaget sänks hastigheten inom hela byn 
till 30 km/h. Detta för att göra utemiljön lugn, 
mindre avgasfylld och bullrig, trafiksäkrare 
och fri från genomfartstrafik.  

De målpunkter som ska attrahera invånarna 
är, förutom det nya rekreationsområdet 
med gång- och joggingslingor, ett nytt 
medborgarhus för diverse aktiviteter, nya 
bollplaner, lekplatser, promenadstråk mellan 
bostadsområdena och bilfria cykelvägar. 

De föreslagna bostadsområdena i 
bostadsområde 1 delas upp i tre delområden 
A, B och C. Bostadsområde A består av åtta 
parhus och en friliggande villa som ligger 
längs med Södra torvängsvägen. Här finns 
släpp mellan husen för att tillgängligheten till 
rekreationsområdet ska vara god. 

Bostadsområde B består av radhusbebyggelse 
med fyra gårdar, totalt 75 bostäder. Här 
finns parkeringsplatser invid gatan och 
bostadsområdet är bilfritt. Det finns  
genomgående öppningar mellan gårdarna till 
rekreationsområdet.  

Bostadsområde C planeras ligga i en 
trädgårdsstadsmiljö. Här finns friliggande 
villor och parhus, totalt ca 60 bostäder. I 
detta område finns goda möjligheter för 
promenader och cykling i bilfri miljö.

Bild över bostadsområde C.
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Bostadsområde A

Bostadsområde C

Bostadsområde B

SKEGRIE

SNARR-
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Kartor med planförslag för bostadsområde 1. (Källa: Grundkarta, kartnr  
40A-K, 40B-K).
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