
INNEHÅLL
INNEHÅLL              1

FÖRORD                                                                           3

BEVARANDEPLANENS BAKGRUND                        4

BEVARANDEPLANENS SYFTEN                        5

LANDSKAPSDRAG                        5
Naturgeografisk beskrivning                        5
Historisk bakgrund                        6
Vägar och järnvägar                        7
Bebyggelse och landskap                        8

BEVARANDE I BURLÖVS KOMMUN                        9
Allmänt                        9
Avgränsning i tid                        9
Avgränsning i områden och urval av byggnader                        9
Att bevara miljöer                      10
Att bevara byggnader                      10
Översikts- och bevarandeplaner                      10
Vad säger plan- och bygglagen (PBL)?                      11

BURLÖVS KYRKBY                      13
Bevarandevärdenas säkerställande                      22

ARLÖV                      25
Bebyggelsens framväxt                      25
Miljöer som karaktäriserar Arlöv                      32

1. Sockerbruksområdet                      32
2. Fiskaregatan - Järnvägsgatan            44
3. Kvarngatan                      50
4. Villaområdet väster om Segevägen                      54
5. Skolmiljön, Vårbo - Lillevång                      71
6. Kyrkan                      75
7. Hällegatan - Verkstadsgatan                      79
8. Granbackens koloniområde                      81

Övrig bevarandevärd bebyggelse                      84

ÅKARP                      99
Bebyggelsens framväxt                      99
Miljöer som karaktäriserar Åkarp          110

  9. Svanetorpsvägen  - Bruksvägen                              110
10. Alnarpsvägen med järnvägsstationen och dammen                              114
11. Byvägen          122
12. Hvilan - Kullavägen - Alnarpsvägen          131
13. Hasselvägen - Kabbarpsvägen          146
14. Kockumsområdet          151
15. Tvärvägen - Falkvägen - Fasanvägen - Södervägen                    154

Övrig bevarandevärd bebyggelse                    160

                      Innehåll 1



LANDSBYGDEN          166
Bevarandevärd bebyggelse på landsbygden          166

Arlövgården          167
Framnäs          169
Gyllarestället          169
Hagaholm          170
Kronetorps gård          170
Kronetorps mölla          171
Lyckö gård          172
Sege station          173
Stjärnelund          174
Stora Bernstorp          175
Sunnanå 2:2          176
Turelund          177
Vallgården          177
Östragård          178

Bevarandevärdenas säkerställande          179

HANDLINGSPROGRAM          180

ORDFÖRKLARINGAR          183

LITEN HJÄLPREDA          191

LITTERATURFÖRTECKNING          192

2 Innehåll



Bevarandekommittén lägger härmed fram ett förslag till ny bevarandeplan för Burlövs
kommun. I kommittén har undertecknade ledamöter från kultur- och fritidsnämnd
samt bygg- och anläggningsnämnd ingått. Kommittén har i sitt arbete biträtts av
arkitekt Mats Edström, byggnadsinspektör Bo Denne, fil. mag. Kjell Karlsson,
kartassistent Maria Krakau, kultursekreterare Cecilia Gagge och byggnadsarkeolog
Maria Larsson.

Den förra bevarandeplanen är från 1983. Sedan dess har synen på bevarande
förändrats från intresse för den enskilda byggnaden till en större helhetsyn. År 1994
skickades en revidering av 1983 års bevarandeplan ut på remiss. Denna nya
bevarandeplan bygger på remissförslaget. De inkomna remissyttrandena hade inga
invändningar mot urvalet av bevarandevärda byggnader och miljöer. Däremot
lämnades många synpunkter angående textens utformning. Stor omsorg har nu lagts
vid att skapa en lättläst och rikt illustrerad text med anvisningar för hur
bevarandevärdena skall säkerställas.

Planen berör Burlövs Kyrkby, 15 bevarandevärda miljöer i Arlöv och Åkarp, 14 gårdar
(anläggningar) på landsbygden samt ett antal enstaka hus i Arlöv och Åkarp.

Vid nästa översyn av bevarandeplanen kommer större vikt att läggas även vid
trädgårdar, gator, markbeläggningar etc.

Det är bevarandekommitténs förhoppning, att bevarandeplanen skall tjäna som
vägledning vid planarbeten av olika slag samt inspirera till omhändertagande av
bevarandevärda hus och miljöer i kommunen. Bevarandekommittén föreslår att
bevarandeplanen arbetas in i den kommande översiktsplanen.

Bevarandekommittén i Burlövs kommun
2000-05-03

Hans-Åke Mårtensson (ordf) Ann-Britt Johansson

Margareta Abelsson Rune Jönsson
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Då Arlöv och Åkarp under 1960-talet be-
folknings- och bebyggelsemässigt växte
mycket snabbt, fann kommunfullmäktige
det lämpligt att ge fil.dr. Ingemar Ingers  i
uppdrag att 1965-66 författa ”En preli-
minär översikt över kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Burlövs kommun”.

Vid ungefär samma tid var dr. Ingers i
färd med sitt stora verk ”Burlövs kom-
mun” i två band, en mycket noggrann
redovisning av bl.a. den äldre bebyggelsen
och dess historia.

Arkitekten Mark Ryberg och fil.kand.
Karin Sandström utförde på uppdrag av
Skånes hembygdsförening och under över-
inseende av landsantikvarie Carin Bunte
 ”Kulturhistorisk bebyggelseinventering
Burlövs kommun 1976-1977”.

En ”Bevarandeplan för Burlövs kommun”
sammanställdes 1982 av Kerstin Barup
och Mats Edström, Barup & Edström
arkitektkontor.

År 1987 kom boken ”Bygga och bevara i
Burlövs kommun”, författad av de ovan
nämnda arkitekterna Barup och Edström.
Den är en välgjord och lärorik skrift, som
närmast tjänar som rådgivare i byggnads-
och ombyggnadsfrågor.

På grundval av ”Bevarandeplan för
Burlövs kommun” valde Burlövs bevaran-
dekommitté ut ett antal bevarandevärda
byggnader och miljöer samt lämnade
förslag till hur bevarandevärdena skulle
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Bevarandeplanens bakgrund

tillvaratagas och inarbetas i detaljpla-
nering och bygglovsgivning. Kommitténs
arbete ledde till en utökad rådgivnings-
verksamhet, förmedling av regler för
stadsbildsanslag och kulturmiljöpriser,
allt avsett att stimulera bevarande-
intresset.

Bevarandeplanen av 1983 har tjänstgjort
som ett övergripande handlingsprogram i
bevarandefrågor och har använts som
underlag vid bygglovsprövning och detalj-
planeläggning. Den har varit i kraft såväl
under det sena 1980-talets nybyggnads-
period som under den senaste tidens låga
byggverksamhet.

I ett antal fall har bevarandeintressen fått
ge vika för förnyelseintressen. Detta ledde
till att några byggnader, vilka i bevaran-
deplanen av 1983 betecknades som kul-
turhistoriskt värdefulla, har rivits eller
starkt förändrats.

Sedan 1983 har synen på bevarande
förändrats i riktning mot ett ökat miljö-
medvetande och en bredare helhetssyn.
Dagens uppfattning är inte att strikt
avgränsa kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse i tid och rum.

Detta nya förslag till bevarandeplan tar
hänsyn till de praktiska erfarenheterna
från den förra liksom till nya synsätt,
såsom dessa förmedlas genom plan- och
bygglagen samt kulturminneslagen.



Bevarandeplanen skall vägleda och stödja
kommunens allmännyttiga, statliga och
privata fastighetsförvaltare och fastig-
hetsägare i arbetet inom bevarandeom-
rådet.

Detta avser även byggnadsnämndens
bygglovshantering och planering.

Bevarandeplanens syften

I arbetet med detaljplaner bör bevarande-
planens avgränsningar ligga till grund för
Q- och q-märkning. Efter hand blir av-
gränsningsbegreppen förändrade och bör
därmed efter hand omprövas, såsom skett
med denna revidering av bevarande-
planen av 1983.

Bevarandeplanen syftar till att:

- tjäna som information och vägledning för allmänhet och myndigheter om
             vilka byggnader och miljöer som är bevarade idag och framgent bör bevaras,

- ligga till grund för skyddsbestämmelser i områdesbestämmelser och
            detaljplan,

- vara ett stöd vid bedömning av bygglovs- och rivningsärenden,

- bevilja medel till fortsatt stadsbildsstöd, kulturmiljöpriser samt förstärkt
             information om byggnadsvård i kommunen.

Landskapsdrag
Naturgeografisk beskrivning

”Slätten kring Malmö och Lund är mera
jemn än någon af de förra, och synes det
på fälten, som alltid äro utlagde till
boskap, inga tufvor och ingen mossa,
hvilket är en underlig egenskap, hälst
som dessa två fördärfva alla våra ängar
upp i landet. Jag finner ingen annan
orsak än att här äro inga trän eller rötter
i jorden på en slätt, som i flera secula icke
haft några växande trän.”

(Carl von Linné 1749)

Skåne har på grund av sitt sydliga läge
mildare klimat och längre vegetations-
period än övriga Sverige.

I Burlövs kommun dominerar den bal-
tiska moränleran (huvudsakligen lerig
sandig-moig morän med 10-15% ler),
vilken tillsammans med den kalkrika

berggrunden gör Burlövs åkrar till Sveri-
ges bördigaste. Jordtäcket är tjockt: 60 till
130 meter.

Burlöv ligger inom Lundaslätten med dess
flacka och jämna terrängformer. Undan-
tag är den korta kuststräckan vid Öre-
sund, där ”kilen” mot sundet utgörs
av Arlövs och Tågarps hedar.

Från Öresund i väster stiger terrängen
svagt österut och når vid Burlövs by och
Kronetorps mölla 20 till 27 meters höjd
över havet.

Naturen är i Burlöv starkt präglad av
mänsklig verksamhet, framför allt av
lantbruk och samhällsbyggnad. Åkarp och
Arlöv är åtskilligt olika, i det man i Åkarp
kan uppleva sammanhängande parklika
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miljöer, medan man i Arlöv ser natur
som utspridda öar i ett produktions- och

Historisk bakgrund

Människor kom till Burlövstrakten under
jägarstenåldern (10000 - 4000 f.Kr.). De
levde av att jaga och av att samla ätliga
växter. Påverkan på naturen var mycket
liten. Fynd från Segebro har daterats till
ca 9500 f.Kr.

För omkring 6000 år sedan började
bondestenåldern. Under denna tid blev
”stenåldersburlövaren” bofast och idkade
röjgödslingsjordbruk (svedjebruk). Betes-
marker och enkla odlingar växte fram till
Skånes första kulturlandskap. Denna
primitiva form av jordbruk fortsatte
under bronsåldern (1800 - 400 f.Kr.).

Vid järnålderns början, för ca 2500 år
sedan, började bönderna stalla sina djur,
eftersom vintrarna blev allt kallare.
Ängsbruket föddes.

Kring 1000-talet e.Kr. fick odlingsland-
skapet en ny struktur, vilken kom att
bestå genom hela medeltiden och in på
1800-talet.

På 1700-talet kom en lantbrukskris,
beroende på befolkningsökning och
överutnyttjande av åker och betesmark,
vilken ledde till storskifte, enskifte och
laga skifte 1757-1830.

Under 1800-talet rationaliserades jordbru-
ket genom märgelgravar, översilning och
dränering. Växtförädling och avel började
nyttjas; mekanisering och växelbruk bi-
drog. 1900-talet innebar, för jordbrukets

tätortsdominerat samhälle.

del, ytterligare mekanisering och kemi-
kalieberoende.

Industrins genombrott i Burlöv får räknas
från 1869, då Arlöfs Sockerfabrik satte
igång sin produktion. Waggonfabriken
och Skriv & Rit följde, och 1896 inleddes
repslageriet.

Därefter gick utvecklingen med våldsam
fart, med kulmen på 1960-talet, då Bur-
lövs befolkning fördubblades.

Nu är Burlövs kyrkby det enda som
minner om det gamla lantliga samhället.

6 Landskapsdrag
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Vägar och järnvägar

Burlöv är en starkt trafikerad kommun.
De gamla landsvägarna, Lundavägen och
Dalbyvägen, har till väsentlig del behållit
sin betydelse som förbindelseleder Lund -
Burlöv - Malmö och med Burlövs kyrkby.
De har inom kommunen kommit att sam-
manknyta gammalt med nytt, land med
stad.

Södra stambanan anlades genom kommu-
nen 1856, och samma år fick Åkarp sin
järnvägsstation. Arlöv fick vänta till 1871,
då den växande sockerbetsindustrin
gjorde en station nödvändig.

Sege station tillkom 1893, då banan
Malmö - Simrishamn drogs. Linjen Malmö -
Billesholm, vanligen kallad Lomma-
banan, anlades 1886.

År 1953 färdigställdes Sveriges första
motorväg med sträckan Malmö - Lund.
Den delar Burlövs kommun ungefär mitt
av. I kommunens västra kant, kilen mot
havet, går Västkustvägen fram.Vägnätet
har under de senaste 20 åren förstärkts,
bl.a. med nya påfarter till motorvägen.

Burlöv genomkorsas vidare av kraft-, gas-
och VA-ledningar samt telekablar.

Väg- och järnvägskommunikationer har
jämte närheten till Malmö spelat en viktig
roll i industrialiseringen av Burlövsom-
rådet.

  Arlöv, centrumkarusellen från söder, 1970-tal.
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Bebyggelse och landskap

Burlöv kan översiktligt indelas i fyra
zoner:

Burlövs kyrkby
Arlöv
Åkarp
Landsbygden

Burlövs kommun (Burlef 1303) ligger på
den flacka Lundaslätten och gränsar med
en liten del till Öresund. Slätten domine-
rar och ger kommunen en underliggande
grundton. Trots närheten till vattnet har
Burlöv, historiskt sett, aldrig haft någon
kustkaraktär. Här finns varken hamn,
fiske eller organiserad båttrafik. Kontak-
ten med vattnet är avklippt av trafikleder
och industrier.

Burlöv utmärker sig påtagligt genom ett
landskap, som präglats av intensiv
mänsklig aktivitet. Infrastrukturen i form
av vägar, järnvägar och ledningsdrag-
ningar bryter de öppna odlingsfälten, som
vuxit fram under tusentals år. Den enda
vilda eller orörda natur som finns är
strandängarna i väster och Bernstorps
mosse.

Burlövs kommun karaktäriseras av
industrisamhället Arlöv och villasam-
hället Åkarp. Landsbygd, by och tätort är
klart avgränsade från varandra. Det
skånska kulturlandskapet på slätten
skiljer sig från kulturpåverkat landskap
i det övriga Sverige. Burlövs kommun är en
typisk representant för detta skånska
landskap.

8 Landskapsdrag



Allmänt

Merparten av byggnaderna i kommunen
är uppförda under 1900-talet. De flesta är
tillkomna efter 1960, och bara ett fåtal är
bevarade från tiden före 1900. De äldsta
och mest oförändrade byggnaderna är
kyrkorna.

Kommunen präglas av trafiktäta genom-
fartsstråk med brokig bebyggelse och
lugnare områden med mer enhetlig hög-
hus- och villabebyggelse.

Vårt byggnadsarv från 1900-talet, såsom
40-, 50- och 60-talens flerbostadshus samt
de flesta av våra arbets- och industri-
miljöer, är också en del av bebyggelse-
historien, som gör dem värda respekt och
varsam hantering.

Nutiden är framtidens historia. I bevaran-
desammanhang är det därför lika viktigt
att diskutera värdet av yngre byggnader
som av dem från äldre tider. Gamla och
nya byggnader samspelar med varandra i
stadsbilden och ger spänning och intresse
åt miljön. Hus från vår egen tid är ofta
särskilt värdefulla, eftersom de ännu inte
byggts om och därför har kvar sin ur-
sprunglighet.

Man kan se på vårt kulturarv på många
olika sätt. Synsätten och värderingarna
ändras liksom omvärlden och kulturarvet,
i det här fallet beträffande byggnaderna.
Hus byggs om eller hamnar i nya sam-
manhang. De vittnar om livet i och kring
byggnaderna. Spåren av förändringarna
kan finnas kvar och är viktiga, för att vi
skall kunna tolka och förstå det som varit.
Därför kan det vara lika viktigt att värna
om förändrade hus som om dem, som väl
har bevarat sin ursprungliga form.

Det kulturhistoriska intresset har be-
dömts mot bakgrund av vår kunskap om
den aktuella bebyggelsen och det synsätt
som för närvarande gäller.

Bevarande i Burlövs kommun

I Burlövs kommun finns idag tre bygg-
nadsminnen: Burlövs g:a prästgård,
Kronetorps mölla och Hvilans
gymnastikhus. Byggnadsminnen är
skyddade enligt kulturminneslagen (KML
1988:950). Endast ”synnerligen märkliga”
byggnader kan skyddas som byggnads-
minnen. För närvarande finns ca 1700
byggnadsminnen i hela landet. Många
hus, som inte är i byggnadsminnesklass,
har stort kulturhistoriskt värde och
förtjänar en respektfull och varsam
hantering. Sådana byggnader kan ha ett
egenvärde eller vara värdefulla delar av
en sammanhängande kulturhistorisk
miljö.

Avgränsning i tid

Den allmänna uppfattningen idag är att
inte göra strikt tidsmässiga avgräns-
ningar av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och miljö. Denna inriktning
har bevarandekommittén följt och utökat
den gamla bevarandeplanen med nutida
bevarandevärda byggnader och miljöer.

Avgränsning av områden och
urval av byggnader

Samlade områden med bevarandevärde
redovisas med gränslinje. De med skraffe-
ring markerade byggnaderna har kultur-
historiskt egenvärde och miljövärde.
Bland dessa byggnader ingår även redan
skyddade byggnader såsom byggnads-
minnen och kyrkor. Inom varje bevaran-
deområde förekommer enstaka byggnader
utan enskilt bevarandevärde.

Under rubriken övrig bevarandevärd
bebyggelse redovisas enstaka byggnader,
som inte kan hänföras till något område.
Dessa byggnader har kulturhistoriskt
egenvärde och miljövärde. Generellt sett
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har kraven på ursprunglighet varit större
vid urvalet av dessa enstaka hus än vid
bedömningen av byggnaderna inom de
bevarandevärda områdena.

De bevarandevärda områdena och övrig
bevarandevärd bebyggelse har valts ut
med tanke på att de ska representera
kommunens historia, olika kulturmiljöer
och byggnadsstilar.

Att bevara miljöer

Kulturlandskapet med dess bebyggelse är en
viktig del av vårt gemensamma kultur-
arv. När det gäller bevarandefrågor, har
tyngdpunkten på senare år alltmer för-
skjutits från enstaka kulturminnen till
samlade kulturmiljöer.

Byar, brukssamhällen, fiskelägen, stads-
delar, gaturum, torg etc får sina särpräg-
lade uttryck av byggnadernas utformning
och placering i förhållande till varandra.
Till kulturmiljöerna hör också vägar,
broar, parkanläggningar, liksom husens
allra närmaste omgivning - staket, plank,
markbeläggning, trädgårdar.

Byggnader i en bevarandevärd kultur-
miljö behöver inte var för sig vara av
större estetiskt värde. Hela miljön bör
dock bedömas vara allmänt uppskattad av
kommunens innevånare. Sådana ”trev-
nadsvärden” kan finnas hos såväl grupp-
eller seriebyggda småhusområden som
hos stadsdelar med väl sammanhållen och
tilltalande bebyggelse.

Hela bebyggelsemiljön är alltså bevaran-
devärd. Delarna skapar tillsammans en
helhet. Små ändringar kan påverka hela
intrycket av den miljö man vill bevara.

Att bevara byggnader

Den bebyggelse som i planen utpekas som
kulturhistoriskt värdefull, bör under-
hållas och ändras med varsamhet. För råd
och anvisningar se kap Liten hjälpreda.

Liksom det är viktigt att vara uppmärk-
sam på den helhet ett hus ingår i, är det
också viktigt att bevara själva huset och
dess detaljer. Byggnader speglar sin tids
tekniska kunnande och moderiktningar.
Indelningen av fasadytor och fönstrens
placering varierar efter tid och smak,
liksom valet av material och färg.

Varje byggdel bidrar till husets karaktär.
Byten av ursprungliga dörrar och fönster
till nya med för huset främmande form
kan ändra byggnadens utseende totalt.

Även invändigt finns i de äldre planlös-
ningarna många kvaliteter, som är vik-
tiga att bevara. Rummens storlek och
placering är ofta inbördes fint avstämda,
vilket gör att man bör fara varligt fram
vid flyttning och borttagande av mellan-
väggar.

Våra hus har i alla tider undergått för-
ändringar. Att bevara dem innebär inte,
att de görs om till döda museiföremål,
utan att deras karaktär bevaras. Tillbygg-
nader och andra ändringar bör anpassas
och utformas så, att den kulturhistoriska
egenarten bevaras eller förstärks.

För byggnader, som ligger inom bevaran-
devärt område men som inte är särskilt
bevarandevärda (=skrafferade på kartan),
gäller, att om- och tillbyggnader inte får
förändra helhetsintrycket av gatumiljön.

Översikts- och bevarandeplaner

Kommunens ståndpunkt i ett ärende får
större tyngd, om kraven på hänsyn till
miljövärden och kulturhistoriska intres-
sen uttrycks i en plan eller ett bevarande-
program. Ett sådant program underlättar
kommunens planering och ger också, om
det hanteras offentligt, fastighetsägare
och övriga medborgare möjlighet till infly-
tande på ett tidigt stadium.

Programmet bör inte avse enbart sådana
områden med samlad bebyggelse, som kan
betecknas som mer eller mindre unik. Det
är viktigt att skapa förståelse och intresse
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även för värdena inom bebyggelseområ-
den av mer alldaglig karaktär.

I många fall kommer programmet eller
riktlinjerna för bevarandet att enbart
innebära, att karaktären på befintliga hus
skall behållas och att nya hus skall ges en
sådan utformning, att de smälter in utan
att förändra områdets karaktär. Vidare
skall det innehålla en beskrivning av vad
som avses med kravet att karaktären
skall behållas. Sådana riktlinjer eller
program lämnar en betydande frihet att
bygga om och bygga till för att möta för-
ändrade funktionskrav.

En väsentlig del av bevarandeplaneringen
är information till fastighetsägare och
brukare med närmare beskrivningar av
områdenas kvaliteter och med råd om hur
dessa kvaliteter kan tas till vara vid bygg-
nadsåtgärder av olika slag.

Vad säger plan- och bygglagen
(PBL)?

Byggnadsnämnden skall verka för en god
byggnadskultur samt en god stads- och
landskapsmiljö.

3 kap PBL. Krav på byggnader m.m.

Byggnader

1 §  Byggnader skall placeras och utfor-
mas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden
och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Byggnader skall ha en yttre form
och färg som är estetiskt tilltalande,
lämplig för byggnaderna som sådana och
som ger en god helhetsverkan.

Byggnader skall enligt 1 § prövas ur
främst två aspekter. Den ena avser bygg-
nadens anpassning till förutsättningarna
på platsen och den andra avser byggna-
dens egenvärde.

Anpassning till miljön
Paragrafen ger byggnadsnämnden möjlig-
het att ställa krav på en sådan placering,

utformning och färgsättning av byggna-
der, att den yttre miljön får en god este-
tisk kvalitet.

Anpassningskravet får av naturliga skäl
en speciell innebörd, när det är fråga om
kompletterings- och förtätningsbebyggelse
inom områden som har en uttalad egen-
art, t ex områden som utgör en värdefull
miljö.

Byggnadens egenvärde
Den andra aspekten, som skall beaktas
vid tillämpning av bestämmelsen, är
byggnadens egenvärde. Kraven på an-
passning till omgivning och befintlig be-
byggelse får inte medföra att  den enskil-
da byggnaden kommer att sakna ett eget
värde.

10 §  Ändringar av en byggnad skall ut-
föras varsamt så att byggnadens karak-
tärsdrag  beaktas och dess byggnads-
tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas
till vara.

(Begreppet ändring av byggnad omfattar
dels det numera ur PBL utmönstrade
begreppet ombyggnad, dels tillbyggnad
och annan ändring av byggnad.)

Med PBL införs ett grundläggande krav på
varsamhet vid alla ändringar av en
byggnad.

Ändringar skall ske på ett sådant sätt, att
byggnadens särdrag beaktas och dess kva-
liteter tas till vara. Kravet på varsamhet
bör emellertid inte tillämpas så, att det
hindrar att sådana ändringar genomförs,
som syftar till att tillgodose andra väsent-
liga mål som samhället ställer upp (exem-
pelvis förbättrad tillgänglighet, förbättrad
arbetsmiljö och bättre energihushållning).

Varje ändring kan dock göras på ett var-
samt eller ovarsamt sätt. Lösningar,
metoder mm bör väljas så, att ett optimalt
slutresultat uppnås. Ett gott resultat för-
utsätter att man skaffar sig kunskaper om
de värden som byggnaden har och att
man tar till vara dessa värden så långt
det är möjligt.

Bevarande i Burlövs kommun 11



12 §  Byggnader som är särskilt värdfulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig eller konstnärlig synpunkt eller som
ingår i ett bebyggelseområde av denna
karaktär, får inte förvanskas.

Av värde att bevara är inte bara enskilda
byggnader av monumental karaktär eller
stort historiskt värde av allmänt intresse
utan också byggnader och samlade bebyg-
gelsemiljöer som representerar olika tids-
epoker eller något typiskt från skilda soci-
ala miljöer eller som värderas högt av en
lokal opinion. Motiv för bevarande kan
också vara att bebyggelsen eller byggna-
den har haft betydelse för historiska,
arkitektur- och kulturhistoriska eller
tekniska utvecklingen.

Bestämmelserna att en byggnad som
ingår i ett särskilt värdefullt bebyggelse-
område inte får förvanskas kan exem-
pelvis tillämpas i fråga om en by eller ett
område i en tätort som har ett särskilt
kulturhistoriskt värde som helhet utan
att alla enskilda hus, sedda var för sig,
behöver ha ett sådant värde.

13 §  Byggnaders yttre skall hållas i
vårdat skick.Underhållet skall anpassas
till byggnadens värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konst-
närlig synpunkt samt till omgivningens
karaktär.

Byggnader som avses i 12 § skall under-
hållas så att deras särart bevaras.

Alla byggnader skall underhållas så, att
deras egenskaper i huvudsak bevaras.

Bestämmelserna i andra stycket innebär,
att samma grundläggande krav på hän-
syn, som kan ställas med stöd av 1 §, när
byggnader uppförs eller ändras, skall
kunna ställas även när byggnader under-
hålls. Underhållsåtgärder skall alltså
utföras så, att de värden som finns i
bebyggelsen och dess karaktär bibehålls.

Kravet innebär t. ex. att materialval och
färgsättning skall anpassas till byggna-
dens värde, karaktären på omgivningen
och lokala traditioner.

Andra anläggningar än byggnader

14 §
Eftersom lagtexten har hänvisningar,
återges den inte här. Innebörden av para-
grafen, när det gäller bevarandefrågorna,
uttrycks bäst i propositionstexten.

PROP 85/86
Ett visst områdes kulturvärden består och
bestäms inte enbart av bebyggelsen utan
även av exempelvis gator och torg, träd-
gårdar, inhägnader etc. Generella krav på
hänsyn till dessa värden införs därför
också i fråga om andra anläggningar än
byggnader (3 kap, 14 §, PBL)

Tomter, allmänna platser m.m.

15 § - 18 §
Lagtexten under dessa paragrafer är lång.
Innebörden av paragraferna, när det
gäller bevarandefrågorna, uttrycks bäst i
propositionstexten.

PROP 85/86
Ett visst områdes kulturvärden består och
bestäms inte enbart av bebyggelsen utan
även av exempelvis gator och torg, träd-
gårdar, inhägnader etc. Generella krav på
hänsyn till dessa värden införs därför
också i fråga om tomter som tas i anspråk
för bebyggelse (3 kap. 15 §, PBL), allmän-
na platser samt områden för andra
anläggningar än byggnader (3 kap. 18 §,
PBL).

Med stöd av dessa grundläggande regler
om varsamhet och hänsyn bör sådana
krav kunna ställas vid nybyggnad, änd-
ring och underhåll, att ett områdes sär-
skilda kvaliteter kan tas till vara.
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Av Burlövs fem ursprungliga byar har
Burlövs kyrkby bäst bevarat en lantlig
och ålderdomlig karaktär, där den ligger
inbäddad i lummig grönska, omgiven av
det öppna slättlandskapet. Jordrefor-
merna på 1700- och 1800-talen berörde
inte byn i någon större utsträckning.
Endast två gårdar avskildes, och fyra
gårdar samt några hus blev liggande kvar
på de gamla platserna.

Den gamla kyrkan från sent 1100-tal och
prästgården från 1773 utgör byns främsta
minnesmärken. Även skolan från 1847 må
betraktas som omistlig byggnad.

Burlövs gamla kyrka

Det finns såväl byggnadshistoriska som
personhistoriska skäl att antaga, att
Burlövs gamla kyrkas äldsta del uppför-
des under den senare delen av 1100-talet.
Ärkebiskoparna Eskil och Absalon (1137-
1201), vilka verkade under Valdemar den
store och hans son Knud VI (1157-1202),
förrättade ett flertal kyrkoinvigningar i

Burlövs kyrkby
Burlövs kyrkby var socknens huvudort
intill 1870-talet, då tillkomsten av Arlövs
sockerbruk och järnvägsstation medförde,
att socknens centrum försköts från Sege
mot nuvarande Arlövs tätort.

Då Burlövs gamla kyrka började förfalla,
och då Arlövs kyrka invigts år 1900, kom
även under en tid den andliga verksamhe-
ten att förläggas helt till Arlöv.

Burlövs kyrkby har en så väl bevarad
struktur och så många kulturhistoriskt
värdefulla byggnader, att det är värt att
tillse, att inga genomgripande förändring-
ar tillåtes ske.

Lunds stift.Byggnadsstilen är sam-
stämmig med på Själland daterade kyrkor
från denna tid. Stilen är den då förhärs-
kande romanska - eller rundbågestilen.
Byggnadsmaterialet var huggen sandsten.
Tegel vid kyrkbyggande kom inte i bruk
förrän ca 1200.
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Kyrkans historia
efter 1150: Kyrkans äldsta del.
ca 1250: Tornet uppfördes.
1200-tal: Vapenhuset byggdes.
ca  1400: Tornet förhöjdes.
1400-tal: Koret utvidgades.
1682: Det norra vapenhuset

          revs.
1754: Kyrkoladan revs.
1761: Klockorna togs ned från

klockstapeln, som revs.
Åtta ljudhål upptogs i
tornet.

1817: Materialhuset byggdes
till. Kyrkan utvidgades
på den norra sidan.
Nykyrkan tillkom.

1849: Ny huvudingång
upptogs.

1908: Kyrkan restaurerades.
1959: Kyrkan restaurerades.

BURLÖVS PRÄSTGÅRD, Burlöv 7:1
Kyrkoherden Anders Kjellman lät år 1773
bygga denna 45 meter långa bostad. Log-
längor och stallänga tillkom. Dessa togs
bort 1905 och ersattes med dem, som nu
ligger på Burlövs boställe.

I denna prästbostad kom en rad präster
att bo intill sent 1800-tal. Bland andra
fanns här den i folktraditionen mycket
omtalade Jöns Henrik Seldener, en högt
begåvad och kraftfull man, som spelade
en stor roll för det spirande skolväsendet
i Burlöv.

Burlövs prästgård förklarades 1964 för
byggnadsminne.

Användning: hembygdsmuseum
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: sten
Väggar: vitkalkad puts
Fönster: röda, gamla
Dörr: röd, gammal
Tak: vass
Detaljer: holmejor över ytter-

dörrarna
Övrigt: Delar av korsvirket om-

sattes på 1840-talet till
tegelmur, fönster byttes
ut, och glasdörrar upp-
togs mot trädgården.
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EKEBO, Burlöv 3:53
Namnet kommer inte av ingenting. En
dag 1851 fann Anders Olsson, som
brukade Burlöv nr 3, en ekplanta av
sällsynt typ: Quercus Robur Burana =
Burlövseken. Det är en hängek, och
Olssons försök att genom stöd få grenarna
att lyfta sig misslyckades. Insamling av
ollon från denna ek har gett efterkom-
mande såväl i Sverige som i Danmark.

Gården har brunnit ner två gånger men
återuppbyggts.

Byggnadsår: 1935
Användning: bostad
Våningsantal: 1½
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Fönster: gamla röda, spröjsade.
Dörr: utbytt
Tak: rött tegel
Detaljer: frontespis, lunettfönster

i gavelspetsarna
Övrigt: takkupa mot

trädgården

RINGAREHUSET, Burlöv 3:54
Anders Larsson, som bodde i detta hus till
1919, var trätoffelmakare och sedan 1866
även ringare i Burlövs kyrka. Hans son,
Lars Andersson, övertog faderns båda
sysslor och var verksam till 1932. Efter
ägareskifte såldes huset på exekutiv auk-
tion 1946 och inropades av fil dr Ingemar
Ingers, nordist, kulturhistoriker och för-
fattare till verket ”Burlövs kommun del I
och II”.

Byggnadsår: 1864
Användning: bostad
Sockel: tjärad
Väggar: vit puts
Fönster: röda, spröjsade
Dörr: röd, stilenlig
Tak: Decra-plåt
Övrigt: om- och tillbyggnad

1987



SÖRGÅRDEN, Burlöv 4:1
Gårdens namn för tankarna till en gam-
mal läsebok för barn, där Sörgården var
den sydligaste gården. Här torde bruka-
rens namn (1892 - 1930) gälla som före-
bild. Efter denne Nils Sörensson kallades
gården ”Sörens går” eller ”Sörensagåren”.
Boningslängan är uppförd av ektimmer
och murad med tegel. Den ligger med sin
längdriktning i nord-syd, vilket den är
ensam om i Burlövs kyrkby.

Byggnadsår: 1818
Användning: bostad
Sockel: tjärad
Väggar: rött tegel, korsvirke och

grön timra
Fönster: gröna, spröjsade
Dörr: utbytt
Tak: rött tvåkupigt tegel
Detaljer: Lösholt saknas i väggen

mot gårdsplanen.

Uthus
Uthuset ligger i vinkel med bonings-
längans norra del.

Byggnadsår 1800-tal
Sockel: tjärad
Väggar: vitkalkad puts
Fönster: gjutjärns-
Port: original, grön med

beslag
Tak: eternit

Till Sörgården hörde också en längre
uthuslänga i tegel från slutet av 1800-
talet. Den revs på 1970-talet.

Vinkelbyggnad
Vid boningslängans södra del ligger en
kort vinkelbyggnad i stil med bonings-
längan. Taket är dock av mansardtyp

Svinahus
Till gården hör även svinahuset, som
ligger i linje med gatehuset (Bryggare-
huset) på Burlöv 8:1
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BURLÖVS BOSTÄLLE / NYA PRÄST-
LÖNEBOSTÄLLET, Burlöv 7:1
Citat fil dr I Ingers ( inventering 1966-67):
”Det hela är ett harmoniskt gårdskom-
plex, som genom husens måttliga höjd
inte verkar störande i kyrkans grannskap
men väl inordnar sig i kyrkomiljön. Utan
att besitta något egentligt kulturhistoriskt
värde har dock prästlöneboställets åbygg-
nader sitt egenvärde med hänsyn till
bybilden och kyrkomiljön.”

Boningshuset

Byggnadsår: 1930
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: original
Dörr: original
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: putsrustik kring

dörren, putsad gesims,
lunettfönster

Övrigt: ovanvåningen ombyggd
1980, ny takkupa

Annexet
Annexet anknyter i stil till boningshuset.

Detaljer: lunettfönster, holmeja
över entrén

Västra längan

Byggnadsår: 1905
Användning: uthus, redskapsförråd
Sockel: sten
Väggar: röd panel
Tak: korrugerad eternit
Övrigt: ursprungligen uthus-

länga till prästgården,
byggd samma år som de
gamla längorna revs

Östra längan

Byggnadsår: 1905
Användning: uthus, häststall
Väggar: gult tegel
Tak: korrugerad eternit
Övrigt: Se västra längan.
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BURLÖVS SKOLA, Burlöv 7:2
År 1842 kom den allmänna folkskolestad-
gan, och det bestämdes, att inom varje
församling skulle finnas minst en folksko-
la med ”vederbörligen godkänd lärare”.
Det fanns då inom Burlövs socken fem
skolor men inga utbildade lärare.

Bland kyrkoherde Jöns Henrik Seldeners
förtjänster bör räknas hans ivrande för
skolväsendet. Mycket tack vare honom
fick socknens bönder skolan färdig det år,
folkskolestadgans nådatid gick ut.

Byggnadsår: 1847
Användning: bostad och samlings-

lokal
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: tjärad
Väggar: vitkalkad puts
Fönster: original, röda
Dörr: original, röd
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: ankarslutar, lunett-

fönster

GATEHUSET/BRYGGAREHUSET
Burlöv 8:1
Gårdsplats och hus är mycket gamla,
huset sannolikt från tidigt 1800-tal. En
husman, Anders Jeppsson, bodde här
fram till 1841. Någon gång under 1800-
talet blev väggarna omsatta med tegel.

År 1915 lät en ägare, svensk-amerikanen
Lars Andersson, uppföra en tillbyggnad i
norr och döpte sedan huset till ”Almelund”.

Benämningen ”Bryggarehuset” torde
komma från bryggaren Nils Jönsson, som
bodde där med hustrun Kersti. Hustrun
bebodde huset till sin död 1945.

Användning: bostad
Våningsantal: 1 och 1 ½ (tillbyggnaden)
Sockel: puts
Väggar: vit puts
Fönster: röda, spröjsade
Tak: rött tegel
Övrigt: vinkelställt uthus i

söder i anknytande stil,
omputsning av fasad
1984
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I linje med gatehuset (Bryggarehuset)
ligger

FATTIGHUSET, Burlöv 9
Detta hus av okänd ålder har varit
bostad, fattighus och s k svinahus.
Ingers håller för troligt, att redan 1812 ett
fattighus fanns på ungefär samma plats
som 9:1. Då fattigvården år 1872 flyttade
till ett hus vid Lommavägen, upphörde
den verksamheten i Burlövs kyrkby.
När svinahuset blev svinahus, är okänt.

Byggnadsår: före 1870
Användning: uthus
Sockel: tjärad
Väggar: tegel och vit puts
Tak: korrugerad eternit

AGRIBORG, Burlöv 14:1
Hemmanet nämns i kommunionslängden
från 1716 som en sammanslagning av nr 2
och nr 6. Gården är belägen på en plats
från tiden före enskiftet. Boningshuset
uppfördes 1884 av f.d. restauratören Per
Olsson. Namnet Agriborg kom inte förrän
på 1900-talet, givet efter dåvarande
ägaren Hans Anderssons son, Agri
Andersson. (Om det märkliga namnet
”Agri” är latin, betyder det både ”åkerns”
och ”landsbygd”.)

År 1969 brann övervåningen. Man åter-
uppbyggde huset så stiltroget som möjligt,
nyttjande bl a ritningar och fotografier.

Boningshus

Byggnadsår: 1884 (ombyggnad 1970-
1971 efter brand)

Användning: bostad,
Sockel: puts
Väggar: vitmålat tegel, urspr.

gult tegel
Fönster: delvis utbytta mot en-

och tvålufts-
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: frontespis, pilastrar,

trappstegsfriser
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Uthus med tvärställd länga i gaveln

Byggnadsår: ca 1850
Användning: stall
Sockel: tjärad
Väggar: vitmålat tegel och puts
Fönster: gjutjärn
Tak: grå korrugerad eternit
Detaljer: mönstereffekt av omålat

tegel i gaveln mot
kyrkan

BURLÖVS MÖLLARES BOSTAD,
Dalbyvägen 89, Burlöv 15:1
År 1761 lät prästmannen Lars Finérus
uppföra en s k stubbamölla på brons-
åldershögen Tornahögen vid korsningen
av vägen österut från Burlövs by och
Dalbyvägen. En del av virket togs från
den 1761 rivna Burlövs klockstapel.
Möllan var i drift 1761 - 1926. År 1945,
den 23 juli, föll den över ända. Funda-
mentet ligger kvar inom 15:1.

Möllaren Jakob Andersson gifte sig 1857
och byggde sig ett väl tilltaget bonings-
hus.

Den siste möllarens son, lantbrukaren
Nils Jakobsson i Lomma, byggde under
1970-talet en modell av möllan och en
modell av en mölleskjuts. Båda kan
studeras på Burlövs g:a prästgård.

Boningshuset

Byggnadsår: 1857
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: ljus puts på råsten och

lersten
Fönster: bruna, från 1940
Dörr: brun, från 1940
Tak: rött tegel
Detaljer: röd panel i gavelspet-

sarna
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Uthus (svinahus)
Jakob Anderssons son, Anders Jakobsson,
lät bygga ett uthus, ett svinahus.

Byggnadsår: 1892
Användning: bostad, tidigare även

tvättstuga
Sockel: puts
Väggar: vitkalkad puts
Fönster: från 1957, bruna små-

spröjsade, med origina-
let överensstämmande

Dörr: från 1957, röd med ori-
ginalet överensstäm-
mande

Tak: rött tegel
Detaljer: röd panel i gavelspet-

sarna, avträde på ena
gaveln

Länga
År 1897 köpte Anders Jakobsson en riv-
ningslänga i Lund och lät transportera
virket hem. Murare Rosvall från Sunnanå
uppförde med detta virke och med tegel
från Åkarps tegelbruk en korsvirkes-
länga.

Byggnadsår: 1897
Användning: uthus
Sockel: puts
Väggar: gult tegel med röd

timra
Port: original, röd
Fönster: original, småspröjsade
Tak: rött tegel
Detaljer: röd panel i gavelspet-

sarna
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För Burlövs Kyrkby gäller:
I kapitlet Kulturmiljöer ges följande
riktlinjer, som bl a gäller Burlövs kyrkby:

Området kring Burlövs Kyrkby skall
säkerställas genom områdesbestäm-
melser.

Vid förändring av befintlig bebyggelse,
liksom vid nybebyggelse, bör särskild
hänsyn tas till befintlig bebyggelse, vad
gäller skala, fasadutformning,
materialval och färgsättning.

Vid upprättande av detaljplaner och
vid lovgivning skall bevarande-
planens intentioner följas.

Tidigare bevarandeplan

Kyrkan, prästgården, gamla skolan och
Sörgårdens boningslänga är klassade som
byggnader av stort kulturhistoriskt
egenvärde och miljövärde.

Burlövs boställes boningshus och annex,
Agriborgs boningshus, Gatehuset och
Ringarehuset är byggnader av kulturhis-
toriskt värde och miljövärde.

Burlövs boställes uthuslängor, Agriborgs
annex och stallängor och Sörgårdens
vinkelbyggnad, uthus och en numera
riven uthuslänga klassas som byggnader
av miljövärde.

Hela byn är markerad som bevarandevärd
miljö. Burlövs möllares bostad vid Dalby-
vägen berörs inte av den tidigare bevaran-
deplanen.

”Detaljerade bevarandeanvisningar bör
utarbetas som stöd för byggnadsnämn-
dens handläggning av byggnadslovs-
ärenden.”

Nya bevarandeplanen, förslag

År 1991 utarbetade kommunen områdes-
bestämmelser för Burlövs Kyrkby. Dessa
bestämmelser gav ett gott skydd åt
bebyggelsen och skulle även skydda
landskapet runt omkring. Inför byggandet
av Yttre ringvägen återtog Burlövs
kommun områdesbestämmelserna.

Bebyggelsen inom kyrkbyn är kulturhis-
toriskt värdefull. De återtagna områdes-
bestämmelserna från 1991, den del som
gäller själva byn (tidigare område B),
skall åter antagas. Det innebär, att åtgär-
der, som kan skada denna miljö, ej får
vidtas. Den generella lovplikten utökas
till att gälla:

rivning
utbyte av fasadmaterial
utbyte av takmaterial
omfärgning av fasad
utbyte, flyttning eller igensättning
av fönster och ytterdörrar
ändring eller nybyggnad av skor-
stenar, huvar, takfönster o dyl.

Inom området skall även bygglov erford-
ras för följande åtgärder på en- och
tvåbostadshus och till dem hörande
fristående uthus, garage och andra
mindre komplementbyggnader:

åtgärder som avses ovan under ge-
nerella lovplikten,
tillbyggnader.

Inom området skall bygglov fordras för att
uppföra, bygga till eller på annat sätt
ändra ekonomibyggnader, torrsilos för
jordbruk, eller därmed jämförlig näring.

Inom området skall marklov fordras för
fällning av större träd (stamomfång större
än 30 cm), liksom för schaktning och
fyllning.

Bevarandevärdenas säkerställande i Burlövs kyrkby

Gällande översiktsplan

Översiktsplan för Burlövs kommun, antagen 1998.
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Området omkring kyrkbyn (område A i de
återtagna områdesbestämmelserna) är
öppen odlingsbygd, som utgör värdefull
kulturmiljö. Åtgärder får inte vidtas, som
förändrar landskapets öppna karaktär.

Ny bebyggelse skall prövas restriktivt och
bör komma ifråga endast inom ramen för
nuvarande markanvändning. Ytterligare
omläggning och nydragning av vägar,
schaktningsarbeten och ingrepp i vegeta-
tionen bör inte företagas.

Burlövs gamla kyrka skyddas av kultur-
minneslagen.

Burlövs prästgård ges fullgott skydd som
byggnadsminne.

Ekebo är välhållet och bör bevaras i sitt
nuvarande skick. Takfönster och fler tak-
kupor än den befintliga bör inte förekom-
ma. Entrédörren är av yngre modell och
dörröppningen är delvis igensatt. På sikt
bör detta arrangemang ersättas av en
dubbeldörr av ursprungligt slag, som
fyller ut hela dörröppningen.

Ringarehuset är välbevarat. Ett sent
tillkommet uthus har något felaktiga
proportioner och passar inte riktigt i stil
med boningshuset. Samma sak gäller den
mur med rundbågig öppning, som förbin-
der de båda byggnaderna. Fler ingrepp
som förändrar den ålderdomliga miljön
kring Ringarehuset bör undvikas. Tak-
fönster och takkupor bör inte förekomma.
Vid behov kan ett mycket litet takfönster
tillåtas.

Sörgården är mycket välbevarad men
delvis i behov av renovering. Vid en
framtida översyn av byggnaden bör tradi-
tionella material och metoder användas,
och så få ingrepp som möjligt göras. Tak-
kupor och större takfönster än det som
redan finns får inte förekomma. Uthuset
och vinkelbyggnaden är viktiga för gårds-
miljön. Uthuset har vackert konturerade
vindskivor, som bör bevaras.

Burlövs boställe har en värdefull gårds-
miljö, där alla byggnader är viktiga för
helheten. Byggnaderna är välbevarade,

och alla ingrepp som förändrar dess ka-
raktär bör undvikas. Särskilt intressanta
detaljer är det lilla annexets portik med
halvkolonner och rundbågig homeja ovan-
för samt västra längans profilerade panel-
avslutningar och hopbrädade fönsterom-
fattningar. Fler takkupor och takfönster
på boningshuset och annexet bör undvi-
kas.

Burlövs skola har sentida, men helt stil-
riktiga, fönster och originaldörr, som ej
får bytas ut. Viktiga detaljer är också
lunettfönstren, ankarslutarna och den
lilla kullerstensbelagda markremsan runt
huset. Takfönster och takkupor mot
entrésidan bör inte tillåtas. Ett bättre
alternativ är en takkupa mot gården. Den
nuvarande färgsättningen bör behållas.

Bryggarehuset har senare spröjsade en-
luftsfönster, som tyvärr har en något för
tunn ”mittpost”, varför proportionerna
blir lite märkliga. Färgsättningen är
emellertid utmärkt. Takkupor är här
lämpligare än stora takfönster. Mycket
små takfönster är också tänkbara.

Fattighuset är sammanbyggt med
Bryggarehuset och fungerar som uthus.
Dess nuvarande utseende bör bevaras.

Agriborg har en pampig huvudbyggnad
med stor frontespis mot gården. Tak-
fönster och takkupor bör inte tillåtas på
denna sida. På baksidan kan man vid
behov hellre uppföra en frontespis,
liknande den på gårdsidan. Entrédörren
och korspostfönstren bör  inte bytas ut.
Östra annexet och västra stallängan är
viktiga för gårdsbilden. Annexet från
1920-talet är dock ombyggt och förändrat
i omgångar, och idag har bara själva
huskroppen ett bevarandevärde för
gårdsmiljön. Vid en framtida renovering
är det önskvärt, att fasaden får en mer
enhetlig utformning.

Burlövs möllares bostad har en värdefull
gårdsmiljö, som i de flesta avseende har
ursprungligt utseende. Boningshuset är
nyrenoverat. De nuvarande trelufts-
fönstren bör på sikt ersättas av fönster
med ursprunglig storlek och med spröjsar.
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Dörren mot Dalbyvägen är av en typ, som
stämmer väl med byggnaden och bör inte
bytas ut. De båda uthuslängorna bevaras
lämpligen i nuvarande skick.

För att bevara den övriga miljön citeras
anvisningar hämtade ur de återtagna
områdesbestämmelserna: ”För att bevara
den gamla bymiljön krävs också att andra
ting såsom staket, stängsel och skyltar
utformas med omtanke. Det är också vik-
tigt att gårdsplanerna och ytorna mellan
byggnaderna används på ett sådant sätt
att bymiljön inte störs.”

”Träden, alléerna och annan grönska
i byn är en viktig delav den totala miljön.
Vid nyplantering bör av tradition kända
växter och arter användas, såsom hylle
och pil. Träd och trädrader som behöver
bytas ut, ersätts bäst av samma slags träd
som tas bort.”

Byvanningen och Klockedammen bör
hindras från att växa igen. De fyllde en
viktig funktion för byborna förr som
vattningshål för djuren och som vatten-
reservoar till brandsläckning.
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ARLÖV - bebyggelsens framväxt
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Då ”Arlöv” (Aleue 1120)  förs på tal, tänker man i regel på tätorten och pro-
duktionssamhället Arlöv med ett centrum vid Sockerbitstorget. Så var det inte
före sekelskiftet. Då hade Arlöv sitt centrum kring nuvarande Sege station.

Med tillkomsten av Sockerbruket 1869 och järnvägsstationen 1871 började en
industriell blomstring, som försköt samhällets tyngdpunkt norrut. Bostadsbe-
hovet blev plötsligt stort, och arbetarna byggde, enligt sydskånsk tradition,
själva sina hus. Dessa var i regel envåningslängor av tegel med spåntäckta
sadeltak. Senare började man täcka med tjärpapp, eternit eller tegel. Fasader-
na var i gult eller rött tegel med spröjsade tvåluftsfönster. Exempel på sådana
hus finns vid Fiskaregatan och Bolagsgatan.

 Fiskaregatan, 1997.

Kring   1900 kom tre nya industrier
till Arlöv: Waggonfabriken, Skriv &
Ritboks AB samt Herman Gott-
hardts repslageri. Befolkningen
uppgick då till ca 2000 personer,
 och bebyggelsen började få en stads-
liknande karaktär, med vissa delar
av Malmö som förebild. Det skånska
stationssamhällets typiska arkitek-
tur med mönstermurade tegelfasa-
der blev nu utmärkande även för
Arlöv.

 Mönstermurning.



Byggmästarna Möllerstedt, Persson och Tornquist byggde många av den ti-
dens hus. De fick dekorativa fasader med frontespiser och jugendspröjsade
fönster. Den främste företrädaren för den dekorativa murningskonsten var
Hermod Möllerstedt. Vi kan se hans verk bl.a. vid Kvarngatan och Dalby-
vägen.

 Dalbyvägen 16, 1997.

Världskriget 1914-1918 innebar en klart observerbar stagnation i byggandet,
men i början på 1920-talet sattes det fart igen.

I samband med att Arlöv år 1899 blev municipalsamhälle, antogs en byggnads-
stadga för rikets städer. År 1902 kom en lokal byggnadsordning, som reglerade
byggandet. Sin första fastställda stadsplan fick Arlöv 1922.

Vid denna tid avstyckades tom-
ter vid Borggatan och Hemga-
tan. Flera av de där byggda
husen gavs en nationalroman-
tisk karaktär, påverkade av en
sydskånsk-dansk tradition.
Återhållsamheten i tegelarki-
tekturen är tydlig, en begyn-
nande övergång till puts likaså.
Husens grundform är rektangu-
lär, med hög takresning och
utsvängda takfall.Fönstertypen
är ofta den gamla: spröjsade
tvåluftsfönster.

 Hemgatan 21, 1997.
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1930-talets funktionalistiska stil finns bara hos ett fåtal hus i Arlöv. De dåliga
tiderna påverkade husbyggandet.

 Skolgatan 12, 1997.
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Mestadels präglades 1930-talets husbyggande i Arlöv av en kvardröjande
1920-talsstil: hög takresning, frontespis och burspråk.

1940-talets världskrig, beredskap, materialprioriteringar, ransoneringar och
andra åtstramningar medförde begränsningar av byggandet. Mot slutet av
årtiondet förbättrades läget. Så lät t.ex. AB Svenska Järnvägsverkstäderna
Waggonfabriken uppföra tre tvåvåningshus vid Hällegatan-Verkstadsgatan,
på Tågarp 19:164. Tage Möller Arkitektbyrå ritade, och bygglov beviljades
1949.

 Från Hällegatan, nr 3 till höger.



 Från 1950-talet kan noteras punkthusen vid Jakob Pers väg: fyravåningshus,
rymligt och luftigt utplacerade på grönytor

År 1957 anordnades byggexpo i Arlöv.
”Intressanta, prisbilliga villor under
”lånetaket”, annonserade man.

I området vid Norregatan-Östgatan
hade uppförts ”Fem hem”, låga enfa-
miljsbostäder, intressanta bl.a. däri-
genom, att husen, trots en gemen-
sam grundlösning, är varandra olika.
Diverse ändringar har gjorts under
åren, vilket har ytterligare bidragit
till olikheten.
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År 1951-1952 byggdes ett för kommunen väsentligt hus, Medborgarhuset.
Kommunen stod som byggherre, arkitekt var Hans Westman i Lund.

”Sockers Hörsal” ritades av arkitekt Klas Anshelm i Lund. Byggherre var
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget. Bygglov beviljades 1958.

 Sockerbrukets hörsal, 1997.

På Allégatan 31-61 uppfördes 1958 kedjehus i grupper. Arkitektbyrå Tage
Möller i Malmö lät arkitekten Stig Johansson rita. Byggherre var Svenska
Sockerfabriks AB..
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Under 1950-talet (”efterkrigstiden”) byggdes även Geukahusets flank mot
Dalbyvägen, Dalbyvägen 3. Byggherre var byggmästare Oscar Mårtensson.
Arkitekt Stig Johansson ritade för Tage Möller Arkitektbyrå, Malmö. Bygglov
beviljades 1958.

        Geukahuset med flanker, Lundavägen/Dalbyvägen, 1975.

1960-talet innebar för Arlöv en fördubbling av befolkningen. Höghusepoken hade
inletts. Under tiden 1963-1967 byggdes höghusen på Elisetorpsområdet. Området består av
nio höghus, byggda i nord-sydlig riktning i en båge norr om motorvägen. Området har
något under tusen lägenheter.

På 1970-talet fortsatte byggandet av samma hustyp på Svenshögsområdet. Detta område
har tretton höghus, liggande i hästskoform kring ett stort parkområde mot sydväst. Här
finns ca niohundra lägenheter.
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Burlöv Center invigdes 1971. Där finns stormarknad och andra affärer sam-
lade under ett tak. Denna stora och låga byggnad med dess vidsträckta parke-
ringsplats utgör en markant kontrast till det närliggande Svenshögsområdets
höghus. Burlöv Center har till stor del kommit att ersätta samhället Arlövs
gamla centrum kring det nuvarande Sockerbitstorget.

        Burlöv Center, Svenshögsområdet i bakgrunden, 1997.

Arlöv har idag ett livaktigt näringsliv med ca 450 företag av skiftande storle-
kar. Bidragande till denna utveckling har varit EXAB (Arlövs Exploaterings
AB), nuvarande Wihlborgs. EXAB bildades på 1960-talet och har med stor
framgång bedrivit sin verksamhet inom- och utombys. Under åren 1964-1967
färdigställdes den s.k. gamla industribyn, och den nya tillkom 1973.

 Industribyn , Företagsvägen 1 - 12, 1997.
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Miljöer som karaktäriserar Arlöv:
Område 1 Sockerbruksområdet

Fiskaregatan-Järnvägsgatan
Kvarngatan
Villaområdet väster om Segevägen
Skolmiljön, Vårbo-Lillevång
Kyrkan
Hällegatan - Verkstadsgatan
Koloniområde

Område 1 Sockerbruksområdet

Områdesbeskrivning

Kalinan har en lång och dramatisk histo-
ria bakom sig. Huset var en gång en av de
sju vägkrogarna på sträckan Malmö -
Lund. Denna krog var på 1790-talet det
enda huset på den plats som skulle bli
Arlöv.

Sockerbruket anlades 1869. Det var länge
den största arbetsplatsen i Arlöv, och dess
verksamhet har i alla avseenden påverkat
utvecklingen och samhällsstrukturen i
Arlöv.

Allégatan räknas rätteligen till Socker-
bruksområdet, eftersom dess anställda
bott längs båda sidor av gatan. Byggan-
det har skett från ca 1910 till 1960-talet.

Miljön vid Allégatan präglas av allén och
närheten till Granbacken. Allén anlades
av Sockerbruket, som också lät plantera
träd på Granbacken. Gatumiljön i områ-
det är lugn och, trots närheten till Lunda-
vägen, tämligen tyst.

 Allégatan från Lundavägen, 1998.

Nordost om Allégatan ligger villor byggda
mellan 1900 och 1930. Några av dem har
bebotts av Sockerfabrikens högre tjänste-
män, som t ex kemisten, fil dr Fredrik
Bundy. Trots att villorna har olika bygg-
nadsstilar och åldrar, bildar de, med hjälp
av allén och trädgårdarnas lummighet, en
påtaglig enhet.
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Sydväst om allén ligger byggnader upp-
förda av Svenska Sockerfabriks AB under
åren 1950 - 1958. Arkitekter var Tage
Möller arkitektbyrå (1950: gula radhus),
Byggnadstekniska Byrån på Svenska
Sockerfabriks AB (1953: rött radhus) samt
Tage Möller arkitektbyrå (1958, Stig
Johansson: kedjehus i grupper). Denna
bebyggelse var avsedd som bostäder för
Sockerbrukets arbetare och tjänstemän.

Arlövs teater utgör det första blickfånget i
miljön kring Bolagsgatan - Storgatan.

  Arlövs teater, 1999.

Storgatans (inräknat Borggatan 1)
bebyggelse är från 1930-talet - ända-
målsenlig och fyrkantig - präglad av
funktionalismens idéer. Ett avbrott i
fyrkantigheten utgör Storgatan 10, som
byggdes i den äldre stilen.

Bolagsgatans bebyggelse (”Heddebo”, nr
9 undantaget) påminner om Fiskargatans
hus: arbetarbostäder med murartekniska
finesser. ”Heddebo” är ungt (1928) i sam-
manhanget - ett präktigt hus, en kvarleva
från tegelkonstens dagar.

 Bolagsgatan, 1999.

 Storgatan, 1997.
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Särskilt bevarandevärda hus inom
område 1

KALINAN, Arlöv 21:79, Lundavägen 5
Kalinan, ursprungligen vägkrog för re-
sande mellan Malmö och Lund, nämns
först som ”Brohuset”, där hustrun till
ryttaren Johan Collin (d. 1703) bedrev
utskänkning. Därav ”Collinshuset” >
”Kalinskroget” > ”Kalinan”. På grund av
ren missuppfattning förekom under ett
antal år namnet ”Carolinan”.

Krogen brann ner 1876 men återuppbygg-
des samma år. Som krog upphörde Kali-
nan 1888. Under 1900-talet har huset ägts
av Sockerbruket och tjänstgjort som två-
familjshus. Kalinan ägs nu av kommunen
och disponeras av Sällskapet Länkarna i
Arlöv.



Byggnadsår: 1876
Användning: föreningslokal
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: tegel
Väggar: rött tegel
Fönster: med originalet

överensstämmande
Tak: grönt glaserat en-

kupigt tegel
Detaljer: formtegel i fönster-

valv, tandsnittsgesims,
farstubro med ”snickar-
glädje”, frontespis med
texten KALINAN

Övrigt: viss inre ombyggnad
1965

Uthus

Användning: förråd
Våningsantal: 1
Väggar: rött tegel
Dörrar: brunmålade
Fönster: vitmålade i olika

modeller
Tak: platt, papp

ARLÖVS SOCKERBRUK, Socker-
bruksgatan 1 - 3, Arlöv 22:70, 22:191
Arlövs Sockerbruk byggdes år 1869. På
trettondagsaftons kväll och natt 1896
brann det ner. Inom ett år stod fabriken
återuppbyggd. ”Det får ses som en hart
när otrolig prestation att på mindre än ett
år planera och bygga två över 100 meter
långa byggnader, 3 resp. 4 våningar höga,
i tegel och betong, med tillhörande
ångpanne- och maskinhus...” (Ur
Jubileumsskrift 1969)

Fabriksbyggnaderna

Byggnadsår: 1896
1916 betonglada,
1933 silo,
1956 tillbyggnad av
raffinaderiet

Våningsantal: 2, 3 och 4
Sockel: tegel
Väggar: gult tegel
Fönster: gjutjärnsfönster,

delvis utbytta
Tak: takpapp
Detaljer: blindfönster, stickvalv
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Hörsalen
Ritad av arkitekt Klas Anshelm i Lund.

Byggnadsår: 1959
Användning: samlingssal
Våningsantal: 1
Sockel:
Väggar: gult tegel
Fönster:
Tak: papp, kanterna

klädda med kopparplåt
Detaljer: Huskroppen är oregel-

bundet utformad med
varierande takhöjd.

Övrigt: En glasad gång förbin-
der sedan 1993 hörsalen
med den då uppförda
kontorsbyggnaden.

Allégatan 4, Arlöv 21:81
Kemisten, fil dr Fredrik Bundy, som omsi-
der även blev sockerbrukets kassör, lät
uppföra denna ståtliga villa.

Byggnadsår: 1909
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: puts
Väggar: beige slätputs
Dörr: ny
Fönster: nya enlufts-
Tak: enkupigt rött tegel

Allégatan 6, Arlöv 21:85
Ingenjör Johan Müller, maskinmästare på
sockerbruket, lät bygga denna välbevara-
de jugendvilla. Han har själv ritat huset,
inspirerad av engelska tidskrifter, bl a
The Studio.

Byggnadsår: 1909
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: grå puts
Väggar: gul puts
Fönster: original, småspröjsade
Tak: rött tegel, tvåkupigt,

mansardtak
Detaljer: burspråk, takkupa
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Allégatan 8, Arlöv 21:87-21:91
Ännu en av de villor som Sockerbrukets
högre tjänstemän lät bygga i den parklik-
nande miljön vid Allégatan. Byggherre i
detta fall var A. Poleman.

Byggnadsår 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: grå puts
Väggar: slät- och stänkputs, gult

och vitt
Fönster: original
Tak: rött enkupigt tegel

valmat, bred takkupa

Allégatan 10, Arlöv 21:92

Byggnadsår: 1925
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: grå puts
Väggar: gräddvit puts
Dörrar: nya
Fönster: ursprungliga
Tak: rött tegel, mansardtak.
Detaljer: rusticerade hörn i vit

puts

Allégatan 12, Arlöv 21: 96

Byggnadsår: 1900
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: tegel
Väggar: rött tegel
Fönster: nya, i ursprunglig stil
Tak: brunt tegel
Detaljer: tandsnittsgesims, tak-

fönster från 1988
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Allégatan 1 - 15, Arlöv 21:196-21:202,
21:176
Radhus uppförda av Svenska Socker-
fabriks AB ritade av Tage Möller
Arkitektbyrå. Varje radhusdel ligger
förskjuten så, att de olika delarna även
får en bit gavelyta med ett fönster.

Byggnadsår: 1950
Användning: bostäder
Våningsantal: 2
Sockel: gult tegel
Väggar: gult tegel
Dörr: De flesta är utbytta.

Originaldörren är
mörkbrun med rut-
mönstrat trä över
fönsterglaset.

Fönster: tvålufts-, vita
Tak: rött tegel

Allégatan 17 - 29, Arlöv 21: 203 - 208,
21: 177
Radhus ritat av Byggnadstekniska Byrån
på Svenska Sockerfabriks AB.

Byggnadsår: 1953
Användning: bostäder
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Dörrar: trä, bruna
Fönster: tvålufts-
Tak: tegel
Detaljer: div skärmtak

Allégatan 31 - 61, Arlöv 21:209-21:224
Stig Johansson, arkitekt hos Tage Möller
Arkitektbyrå, ritade dessa kedjehus, som
grupperats i två längor och två smågrup-
per med två hus i vardera.

Byggnadsår: 1958
Användning: bostäder
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Dörr: glas och trä
Fönster: enlufts-, vita
Tak: sadeltak, tegel
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Bolagsgatan 5, Arlöv 21:94
Med sina två skorstenar visar detta hus,
liksom Bolagsgatan 7, att det har varit ett
tvåfamiljshus. Murningstekniken liknar
den i nr 7.

Byggnadsår: 1899
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Dörrar: utbytta
Fönster: utbytta i gamla

öppningar
Tak: eternit
Detaljer: gesims, hörnpilastrar

Bolagsgatan 7, Arlöv 21:95
Tvåfamiljs arbetarhus från tiden strax
före sekelskiftet. Den sparsamma utform-
ningen av huskroppen saknar inte mur-
ningstekniska finesser. Såväl nr 7 som nr
5 påminner om hus på Fiskargatan.

Byggnadsår: 1890
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Dörr: utbytt
Fönster: utbytta i gamla

öppningar
Tak: eternit
Detaljer: tandsnittsgesims och

hörnpilastrar i gult
tegel

HEDDEBO, Bolagsgatan 9, Arlöv 21:97
Detta hus byggdes under ”putstiden” men
är ett gott exempel på det tidigare 1900-
talets tegelbyggnadsteknik.

Byggnadsår: 1928
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Fönster: vita, spröjsade
Tak: eternit
Detaljer: burspråk
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ARLÖVS TEATER (HUNDRAMANNA-
SALEN), Bolagsgatan 10, Arlöv 21:100
Den första sjukkassan i Arlöv, Hundra-
mannaföreningen nr 1, Arlöv, lät bygga
denna lokal. Den ägs nu av kommunen.
Som ”Arlöfs Sjuk- och Begrafningskassa”
fungerade föreningen långt in på 1900-
talet.

Byggnadsår: 1892
Användning: teater- och samlings-

lokal, föreningslokal
Våningsantal: 1½
Sockel: grå puts
Väggar: ljust brunrosa puts
Dörrar: nya
Fönster: nya
Tak: svart plåt
Detaljer: tandsnitt, takkupor
Övrigt: tillbyggnad 1918, om-

byggnad 1973, sam-
lingssal och klubbrum
1974, ombyggnad 1983,
utescen 1984, skylt på
fasaden 1987

Borggatan 1, Arlöv 21:103

Byggnadsår: 1936
Användning: bostäder, affärslokal
Våningsantal: 2
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Dörr: ny till affären (1996)
Fönster: original, tvålufts-
Tak: eternit
Övrigt: uterum från 1970

Storgatan 10, Arlöv 21:108
Huset är från 1936 men ett typiskt 20-
talshus: sadeltak i rött tegel med hög
resning och ljus puts i fasaden. Ritat och
byggt av byggmästaren Nils Tornqvist

Byggnadsår: 1936
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: ljusgrå puts
Väggar: vit puts
Fönster: två- och trelufts-
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: burspråk
Övrigt: takfönster från 1981,

uterum från 1986.
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Storgatan 12, Arlöv 21:109
Ursprungligen tvåfamiljshus i funktiona-
lismens stil.

Byggnadsår: 1939
Användning: bostad
Våningsantal: 2
Sockel: grå puts
Väggar: gult tegel
Fönster: vita, tvålufts-
Dörr: original
Detaljer: skärmtak över entrén,

balkong med skärmtak,
inglasat uterum.

Bevarandevärdenas säkerställande, område 1, Sockerbruksområdet

Gällande detaljplaner

Detaljplan 54, fastställd den 8 april 1965, KB samt 29 oktober 1965, KM.
Detaljplan 95, fastställd den 18 mars 1975.
Detaljplan 123, fastställd den 13 juli 1982.
Detaljplan 155, antagen den 23 september 1991.
Detaljplan 171, antagen den 20 december 1993.

För området inom sockerbruket gäller:
J, dvs område endast för industriändamål.
Tillåten byggnadshöjd är 15 och 23 meter.
Byggrätten är ej reglerad i detaljplanen.

K, dvs område för kontor och samlingssal.
Tillåten byggnadshöjd är: 11,4, 15,5 och
17,5 meter för kontorsbyggnad; 7 meter
för hörsal samt 4 meter för gången mellan
byggnaderna. Marken runt byggnaderna
får inte bebyggas.

E, dvs område för transformatorstation.
Tillåten byggnadshöjd är 2,5 meter.

För området väster om Allégatan gäller:
BSr II, dvs område för bostadsändamål,
radhus eller kedjehus i två våningar.
Tillåten byggnadshöjd är 7,6 meter. Bygg-
rätten är ej reglerad i stadsplanen. Mar-
ken runt bostadshusen får inte bebyggas.

För området söder om Lundavägen
gäller:
A, dvs område för allmänt ändamål
(mellan Bolagsgatan och Storgatan).
Tillåten byggnadshöjd är 5 respektive 4
meter. Återstående mark inom kvarteret
får inte bebyggas.
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B C, dvs bostäder och samlingslokal.
Tillåten byggnadshöjd är 5 meter. Fastig-
heten i övrigt får inte bebyggas. Både
miljö och byggnad är q-märkt (q1), vilket
innebär att byggnaden inte får rivas.
Ändring av byggnad får inte förvanska
dess karaktär eller anpassning till
omgivningen.

B I, dvs bostäder i en våning. Tillåten
byggnadshöjd  3,0 resp 4,5 meter. Högst
en huvudbyggnad får uppföras. Denna får
inrymma högst en lägenhet. Komplement-
byggnader får inte inrymma bostad. I öv-
rigt är inte byggrätten begränsad. Huvud-
byggnad skall placeras minst 1 m från
fastighetsgräns. Komplementbyggnad får
efter byggnadsnämndens prövning
placeras närmare fastighetsgräns.

Såväl miljö som byggnad är q-märkt (q2),
vilket innebär att särskilt höga krav på
utformning ställs vid nybyggnad, ändring
eller underhåll. Förgårdsmark mot Bo-
lagsgatan är 2,5 meter.

B II, dvs bostäder i två våningar. Tillåten
byggnadshöjd  5,2 meter. Högst en huvud-
byggnad får uppföras. Denna får inrymma
högst två lägenheter. Komplementbygg-
nader får inte inrymma bostad. I övrigt är
inte byggrätten begränsad. Huvudbygg-
nad skall placeras minst 4 m från fastig-
hetsgräns.Förgårdsmark mot Allégatan är
10 + 5 meter.

Komplementbyggnad får efter byggnads-
nämndens prövning placeras närmare
fastighetsgräns. Utöver angivet vånings-
antal får vind inte inredas. Såväl miljö
som byggnad är q-märkt (q2), vilket
innebär, att särskilt höga krav på utform-
ning ställs vid nybyggnad, ändring eller
underhåll. Ny bebyggelse skall utformas
med särskild hänsyn till omgivningens
egenart.

BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd 4,0 m. På
tomt som omfattar med F och S betecknat
område får huvudbyggnad jämte uthus
och andra gårdsbyggnader icke uppta

större sammanlagd byggnadsyta än 165
m2. Huvudbyggnaden får inte uppta stör-
re yta än 140 m2. Förgårdsmark mot gata
är 5 meter. Endast en huvudbyggnad och
ett uthus eller annan gårdsbyggnad får
uppföras.

Tidigare bevarandeplan

Planen omfattar f d värdshuset Kalinan,
patriciervillorna längs Allégatan, några
enklare 1½ våningshus vid Bolagsgatan,
Arlövs teater samt Granbacken. Gravhö-
garna på Granbacken och området om-
kring dessa är skyddade enligt fornmin-
neslagen. Vid eventuell planrevidering
bör q- och Q-märkning övervägas för villa-
bebyggelsen.

Nya bevarandeplanen, förslag

Söder om Lundavägen medger detaljpla-
nen allmänt ändamål, bostäder och sam-
lingslokal med rivningsförbud samt bostä-
der i en resp två våningar, där särskilt
höga krav på utformning ställs vid ny-
byggnad, ändring och underhåll. Området
har byggnader av olika ålder och karak-
tär. Det är viktigt att de tidstypiska dra-
gen bevaras.

Kalinan skyddas genom q-märkning. Inga
ingrepp i dess exteriör får förekomma,
som förändrar byggnadens karaktär.

Patriciervillorna längs Allégatan är i
skiftande kondition. På Allégatan 4 har de
ursprungliga fönstren bytts ut mot en-
luftsfönster, något som har förändrat
byggnadens karaktär. Vid en framtida
renovering av fasaden bör man överväga,
om det är möjligt att återställa de
ursprungliga fönstren och låta entrén få
ett mer ursprungligt utseende.

Allégatan 6,8 och 10 är mycket välbe-
arade, och stora delar av exteriören och
snickerierna är ursprungliga, bl a
fönstren. Nr 10 har fått ett nytt stilenligt
balkongräcke.

Villorna skyddas av q-märkning.
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Radhusen på nr 1-15 är med få undantag
mycket välbevarade. I något fall har de
ursprungliga tvåluftsfönstren bytts mot
enluftsvarianter. Sådana byten bör fram-
ledes inte tillåtas, inte heller till andra
fönstervarianter. Där byten redan skett,
bör de på sikt återställas. Fönstren bör vara
vitmålade. Entréöverbyggnader skall
helst undvikas, men om de av brukaren
anses nödvändiga, bör de vara diskreta
och enkla. Fler takfönster än de som
redan finns bör inte tillåtas. I de lägen-
heter där originalytterdörren finns kvar
bör denna inte bytas ut. Om byte är
nödvändigt, bör ersättaren vara så lik ur-
sprungsdörren som möjligt. Smidesbal-
kongräckena på baksidan av radhusen bör
ej bytas ut.

Radhusen på nr 9-21 är välbevarade.
Ursprungliga dörrar och fönster bör ej
bytas ut. Fönstersnickeriernas färg skall
helst vara vit. Nya takfönster eller takku-
por bör inte uppföras, och de små takku-
porna på husradens baksida bör bevaras.

Kedjehusen med adress Allégatan 23-55
bör ha vita enluftsfönster utan spröjsar.
Takkupor och stora takfönster bör inte
tillåtas.

 Arlövs teater, 1970.

Allégatan 12 samt de små gathusen och
Villa Heddebo på Bolagsgatan 5, 7 och 9
är välbevarade och skyddas av q-märk-
ning. Takkupor får ej uppföras. Huset på
nr 5 bör på sikt förses med spröjsade föns-
ter.

Arlövs teater har flera putsdetaljer, som
tandsnittsfriser, gesims och fönsterbågar,
som skall bevaras. Fönstren är i behov av
renovering. Byggnaden är om- och till-
byggd i omgångar för att tillgodose nya
krav och behov. Det är viktigt att byggna-
den även i framtiden kan användas och
fungera som samlings- och festlokal, vil-
ket kan kräva ytterligare smärre föränd-
ringar. Dessa bör i så fall i så liten
utsträckning som möjligt omfatta de
äldsta delarna av byggnaden.

Trettiotalshusen på  Borggatan 1 och
Storgatan 10 och 12 är tämligen
välbevarade, så när som på en del yngre
tillbyggnader i form av uterum. Ur-
sprungliga fönster och dörrar skall så
långt möjligt bevaras, och fler tillbygg-
nader samt tillkomst av takfönster
undvikas.

Arlöv: 1 Sockerbruksområdet 43



Område 2 Fiskaregatan - Järnvägsgatan

Områdesbeskrivning

Delar av den äldre bebyggelsen har ge-
nomgått ombyggnader och renoveringar,
vilka ur kulturhistorisk synpunkt är
mindre lämpliga. Dock finns ett miljövär-
de kvar, främst representerat av bebyg-
gelsen på Fiskaregatan.

Fiskaregatan kan tjänstgöra som skol-
exempel på arbetarbebyggelse från sent
1800-tal. Det mest intressanta där är inte
byggnadsstilar utan det faktum, att där
finns enfamiljs-, tvåfamiljs- och trefamiljs-
hus.

Bokgatan har gjort skäl för sitt namn.
Här låg ”Skriv & Rit”, som man sade, med
sin skolbokstillverkning. Överläraren S A
Tornberg vid Nya Skolan (nuv. Musikens
Hus) var inte blott en kraftfull pedagog
utan även en driftig företagare. Rörelsen
startade år 1898 med Tornberg som
direktör och många lärare landet över
som aktieägare. Den upphörde 1960.

Järnvägsgatans byggnader är utmärkan-
de för stilar från tiden strax före eller vid
sekelskiftet 1900.
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Särskilt bevarandevärda hus inom
område 2

Fiskaregatan 1, Arlöv 17:58
Ett gott exempel på ett enfamiljshus för
arbetare vid Sockerbruket. Visserligen
har några av vår tids nödvändigheter till-
kommit, men huset har en övertygande
äkthet. Man kan notera, att på gården -
där man ursprungligen säkert odlade
potatis och andra nyttoväxter - nu finns
en gräsmatta, omgiven av blomsterprakt.

Byggnadsår: 1889
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: tegel
Väggar: gult tegel
Dörr: ny
Fönster: nya
Tak: svartnad röd eternit
Övrigt: veranda mot gården

från 1983, garage från
1987

Fiskaregatan 3, Arlöv 17:57
F d tvåfamiljhus.

Byggnadsår: 1889
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tegel
Väggar: gult tegel
Dörr: ny
Fönster: nya i gamla öppningar,

gröna
Tak: eternit

Fiskaregatan 5, Arlöv 17:36
Ett ”tvåhäskehus” (häske = familj) från
sekelskiftet: två ingångar, två skorstenar.
Förr kunde huset ägas av en familj, som
hyrde ut hälften av huset till en annan.
Beteckningen ”parhus” förekommer.

Byggnadsår: före 1900
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Dörrar: nya
Fönster: nya i gamla öppningar
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Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: tandsnittsfris
Övrigt: asym. placerad takkupa

Fiskaregatan 7 och 9, Arlöv 17:58
Skorstenarna och dörrarna antyder ett f d
trefamiljshus.

Byggnadsår: 1890-tal
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: vit stänkputs
Väggar: rött tegel
Dörrar: nya
Fönster: nya i gamla öppningar
Dörrar: nya
Tak: eternit
Detaljer: tandsnitt

F.D. SKRIV- & RITBOKS AB Bokgatan 2
och 4, Vintergatan 12, Arlöv 17:45-17:49
Detta företag, som lades ner år 1960, star-
tades av överläraren S A Tornberg med
hjälp av aktieägande lärare i hela Sverige.

Den ursprungliga huskroppen från år 1900
hyste skolbokstillverkning, bokbinderi, för-
säljning av skolmateriel och ett tryckeri
med 6 - 7 typografer. Byggnaderna från
1906 och 1954 flankerar en tilltalande
gårdsmiljö.

Byggnad 1900

Användning: div verksamheter
Våningsantal: 2 ½
Sockel: profilerad i tegel
Väggar: gult tegel
Fönster: rödbruna korspostfönster
Dörrar: portar, rödbruna
Tak: papp
Detaljer: gesimser, delvis profilera-

de i rödbrunt handslaget
tegel
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Tillbyggnad 1906
Rörelsen utvecklades, och mer utrymme
behövdes.

Användning: div verksamheter
Våningsantal: 2
Sockel: gult tegel, profilerad

övergång till vägg
Väggar: gult tegel
Fönster: två- och trelufts-,

spröjsade, rödbruna
Dörrar: utbytta, i röd panel
Tak: papp
Detaljer: profilerade gesimser och

sockelavskiljningar i
rött tegel, dubbeltrappa,
vit med röda handräcken

Tillbyggnad 1954

Användning: div verksamheter
Våningsantal: källarvåning + 1
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Fönster: enlufts-
Dörrar: grön port
Tak: plantak, papp
Övrigt: Den slutna bakgården

ger ett samlat intryck.

Järnvägsgatan 15, Arlöv 17:52
Hus med två frontespiser är inte ovanliga i
Arlöv. ”Snickarglädjen” vid entrén är däre-
mot inte vanlig.

Byggnadsår: före 1900
Användning: bostad
Våningsantal: 1½
Sockel: grå puts
Väggar: tidigare gulmålat tegel
Dörr: ny
Fönster: nya i gamla öppningar
Tak: eternit
Detaljer: entré med ”snickargläd-

je”, två frontespiser,
gesims i rött tegel.
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Järnvägsgatan 17, Arlöv 17:51
Ett av många exempel på den tegelglädje,
som rådde i bl a Arlöv kring sekelskiftet.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1½
Sockel: grå puts
Väggar: gult tegel med röd

mönstermurning.
Dörr: ny
Fönster: nya i gamla öppningar
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: mönstermurning, över

gavelspetsarna marke-
rat utskjutande sadel-
tak

Bevarandevärdenas säkerställande, område 2,
Fiskaregatan-Järnvägsgatan

Gällande detaljplaner

Detaljplan 94, fastställd den 18 mars 1975.
Detaljplan 133, fastställd den 21 mars 1986.

För Järnvägsgatan-Bokgatan gäller:
Jm, dvs område för småindustriändamål
av sådan beskaffenhet, att närboende ej
vållas olägenheter med hänsyn till sund-
het, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder
får dock anordnas i den utsträckning som
fordras för tillsyn och bevakning av an-
läggning inom området.Tillåten byggnads-
höjd är 7,0 m. Byggrätten är 25%. För-
gårdsmark mot gata är 6 meter.

För Fiskaregatan gäller:
B I, dvs bostadshus i en våning. Tillåten
byggnadshöjd är 3,5 m. På med punkt-
och korsprickning betecknat område får
uthus eller annan gårdsbyggnad icke upp-
föras till större höjd än 2,5 meter. Övrig
mark får inte bebyggas.

Tidigare bevarandeplan

Tidigare bevarandeplan omfattar fyra bo-
stadshus utmed Fiskaregatan. Tidigare
befintliga planer över området överens-
stämmer inte med bevarandevärd bebyg-
gelses utsträckning. Detaljplaneöversyn
över berört område bör konfirmera beva-
randevärd bebyggelse.

Nya bevarandeplanen, förslag

Gathusen längs Fiskaregatan har på
senare tid i samtliga fall försetts med
tvåluftsfönster utan spröjsar. Det är
önskvärt att man vid nästa större översyn
byter till tvåluftsfönster med spröjsar.
Husens murverk bör ses om så, att inga
onödiga skador uppstår.
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I Fiskaregatan 1 har fönstren gjorts
bredare på ett par ställen. På sikt bör
dessa ersättas av smalare tvåluftsfönster
med spröjs. Nr 3 har ett stort enluftsföns-
ter på baksidan, vilket på sikt bör bytas
mot ett två- eller treluftsfönster med
spröjs.

Även nr 5 har ett stort enluftsfönster i
gavelspetsen, vilket även gjorts lägre än
ursprungsfönstret. Detta bör så snart som
möjligt bytas mot tvåluftsfönster, gärna
med spröjs, med ursprungliga mått. I
nr 7-9  har man byggt en takkupa klädd
med träpanel på husets baksida. Denna är
alldeles för stor för ett litet gathus och bör
ersättas av en mindre variant, klädd med
rödmålad plåt.

Stora takfönster mot gatusidan får inte
tas upp på något av husen. Små takkupor
är i sådana fall en bättre lösning.

Fabriksbyggnaden på Vintergatan 12/
Bokgatan 2 och 4 ligger inom stadsplan,
som medger område för småindustri-
ändamål och för bostäder, som fordras för
tillsyn och bevakning. Byggnaden har
genomgått en del förändringar, bl a har
fönster förminskats. Detta kan i

framtiden med fördel återställas. De nu-
varande fönstren är visserligen inte
ursprungliga, men av rätt typ. De får inte
bytas ut mot enluftsvarianter, utan bör
vara försedda med korspost. Fönster-
snickerierna bör även framöver vara
målade i engelskt rött. Gamla ankarslutar
bör bevaras.

Huset på Järnvägsgatan 15 är av en
ovanlig typ. Den fina entréverandan med
snickarglädje bör bevaras. De nuvarande
fönstren bör på sikt bytas ut mot fönster
med korspost. Speciellt gäller detta
enluftsfönstren i gavelspetsen. I övrigt bör
inga förändringar i exteriören tillåtas.

Järnvägsgatan 17 bör också på sikt få
fönster med korspost istället för de nuva-
rande med tvärpost. Originalfönstren i
frontespisen bör bevaras. Balkongräcket
bör bytas mot ett mindre modernt, gärna
ett smidesräcke. Det igensatta fönstret på
baksidan kan med fördel återställas.
Några övriga förändringar bör inte
tillåtas.

 Järnvägsgatan, 1997.
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3. Kvarngatan

Områdesbeskrivning

Inom området Kvarngatan har nybebyg-
gelse ägt rum. Den södra delen av områ-
det visar dock upp exempel på den syd-
skånska tegelarkitekturens mästerskap.
Närheten till Skolparken, Vårboskolans
äldre bebyggelse och till Stora Tvärgatan
1 gör ett intryck av en samlad tegelmiljö.

 Kvarngatan, 1999.

Den gamla vaktmästarbostaden på Kvarn-
gatan 7 spelar också en roll för helheten. Två
gamla hus, varav ett beskrives här, ligger så
tillbakadragna mot järnvägen, att trädgår-
darna får ett stort djup.
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Särskilt bevarandevärda hus inom
område 3:

Kvarngatan 4, Arlöv 19:12
Byggmästaren Hermod Möllerstedt ritade
och byggde detta hus för N O Lind.
Möllersteds tegelkonst är här något
diskretare än på Dalbyvägen 14 och 16,
men mästaren känns igen.

Byggnadsår: 1910
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel med mönster-

inslag av gult
Dörr: ny
Fönster: nya
Tak: röd eternit
Detaljer: påbyggt entréparti och

takkupor från 1931

NYHEM, Kvarngatan 6, Arlöv 19:13
Tvåfamiljshus från seklets början. Rit-
ningen är osignerad, och sättet att rita
samt handskriften påminner inte om
Möllerstedt. Huset gör det däremot.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: profilerad med

vulsttegel
Väggar: rött tegel med effekt-

putsning, mönster-
murning i vitt

Fönster: spröjsade på bottenvå-
ningen, nya tvålufts- på
ovanvåningen

Dörrar: ställda i vinkel
Tak: eternit
Detaljer: två frontespiser, slät-

putsade slutstenar över
fönstren
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Kvarngatan 8, Arlöv 19:14
Ritningar saknas. Fasadens stil påminner
om Mariehem på Lundavägen 57. Här har
bl a den i kommunen välkände och kom-
munalt flitigt verksamme Erik Fridh bott.

Byggnadsår: ca 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: rött tegel
Väggar: vit puts med röd

mönstermurning
Dörr: ny
Fönster: nya enlufts-
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis, valvmarke-

ring i rött tegel över
fönstren, takkupa

Kvarngatan 12, Arlöv 19:16

Byggnadsår: 1909
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Väggar: rött tegel
Fönster: nya
Tak: papp
Detaljer: frontespis
Övrigt: ändringsarbeten fasad

och entré 1945

Kärleksgatan 9, Arlöv 19:11

Byggnadsår: 1904
Användning: bostad
Våningsantal: 1½ - 2
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: från 1973, vita,

spröjsade tvålufts-
Dörr: utbytt
Detaljer: tandsnitt, två igensatta

fönster
Övrigt: tillbyggnad i norr i

anslutande tegelstil
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Bevarandevärdenas säkerställande, område 3, Kvarngatan

Gällande detaljplan

Detaljplan 66, fastställd den 13 juli 1967.

För Kvarngatan gäller:
ÖS II, dvs område för bostadsändamål,
öppet byggnadssätt i två våningar. Tillå-
ten byggnadshöjd är 7,6 m. Förgårdsmark
mot gatan samt järnvägen är 5 m. Bygg-
naderna inom fastigheterna Arlöv  19:11 -
19:14 är till stor del belägna på förgårds-
mark och avses utgå.

Tidigare bevarandeplan

Planen omfattar husen längs Kvarngatan,
på både norra och södra sidan. Byggnader
belägna i tomtgräns mot Kvarngatan lig-
ger på i plan angiven förgårdsmark, som
ej får bebyggas. Vid framtida planrevide-
ring bör bevarandevärd bebyggelse kon-
firmeras i plan. Eventuell q-märkning bör
övervägas

Nya bevarandeplanen, förslag

Husen längs Kvarngatan är goda exempel
på sekelskiftets tegelarkitektur i Arlöv.

Kvarngatan 4 har senare fönster med
tvärpost, vilka så småningom bör ersättas
av tvåluftsfönster med korspost. De båda
takkuporna från 30-talet är för stora och
alltför sluttande. De bör ersättas av
nättare varianter av den typ som
användes vid sekelskiftet.

Nyhem på Kvarngatan 6 är i stort behov
av omedelbar men försiktig renovering.
Huset har flera ursprungliga snickerier,
bl a fönstren i bottenvåningen. Dessa bör
så långt möjligt bevaras. De senare
fönstren i ovanvåningen bör bytas ut mot
korspostfönster med jugendspröjs. Den
originella entrén med vinkelställda dörrar
kan med fördel vara kvar. Några föränd-
ringar som förändrar husets karaktär får
inte tillåtas.

Kvarngatan 8 är välbevarat så när som på
de senare enluftsfönstren, som bör ersät-
tas av fönster med korspost. Fönstret i
takkupan bör vara spröjsat.

De tre ovan nämnda byggnaderna ligger
delvis på punktprickad mark och måste
därför ges någon form av skydd mot riv-
ning, t ex q-märkning.

Kvarngatan 12 har också senare fönster,
som borde varit spröjsade eller ha kors-
post, vilket på sikt bör åtgärdas. Detta
gäller främst fönstren i frontespisen. I
övrigt bör det bevaras i nuvarande skick.

Hörnhuset på Kärleksgatan 9 har två
våningar mot gatan och en mot gården,
vilket ger en lustigt formad gavel.
Fönstren är sena, men av en lämplig typ.
Ett fönster i gaveln är igensatt med plåt,
vilket är missprydande. Fönstret kan med
fördel återställas.
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4. Villaområdet väster om Segevägen

Områdesbeskrivning

Området utgörs av Segevägen - Nygatan -
Skolgatan - Borggatan - Dalgatan -
Hemgatan - Läraregatan.

Området präglas av en väl sammanhållen
bebyggelse, trots olika ålder och bygg-
nadsstilar. Husen är från 1900 - 1935.

Farthindrande gupp och genomfarts-
förbud bidrar till att skapa en lugn
boendemiljö liksom de välskötta träd-
gårdarna
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Segevägens här redovisade bebyggelse är
från 1870 - 1924. Segevägen är områdets
mest trafikerade väg, med insläpp till de
andra gatorna.

 Segevägen, 1999.

Nygatan har sedan brandstationens för-
svinnande fått en harmonierande nybe-
byggelse i form av flerfamiljshus i blekrött
tegel. De särskilt bevarandevärda husen
är från tiden kring 1900 till ca 1925. Den
förhärskande tegelarkitekturen i rött
tegel varieras med inslag av svart glase-
rat tegel. Husens närhet till gatan förstär-
ker rumsupplevelsen.

 Nygatan, 1999.

Skolgatans hörn mot Läraregatan var
från 1877 Arlöfs gamla skola. (Den nya
skolan, nuvarande Musikens Hus, bygg-
des 1891.) Nu ligger här en industribygg-
nad, men lärarbostaden finns kvar, låt
vara i ändrat skick. På nr 12 (utanför
området) ligger ett bra exempel på kom-
munens få hus från funktionalismens tid.
(Se övrig bevarandevärd bebyggelse i
Arlöv, sid 90.)

Borggatans hus är tidsmässigt koncentre-
rade. Då stadsplanen kommit 1922, av-
styckades mark, som kom att bebyggas
under åren 1922 - 1924. Denna plan kom-
mer att beskriva den bebyggelsen. Husen
pryds av frontoner och frontespiser, tak-
kupor och burspråk. Socklarna är resliga.
Taken är av sadeltyp, ibland mansard-
brutna.

 Nygatans 1990-talshus smälter väl in i sin omgivning.
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 Borggatan, 1999.

Dalgatan förbinder Borggatan med
Hemgatan. Gatumiljön är mycket
tilltalande med sina olika husvarianter.

 Dalgatan, 2000.

Hemgatans bebyggelse visar, att en för-
enkling av fasaderna var på väg. Före-
läsningar om ”en sundare byggnadsstil”
började bära frukt. De här redovisade
byggnaderna stammar från åren 1923 -
1929.

 Hemgatan, 2000.

Till Lärargatans bebyggelse hör även
Borggatan 14, som med sin huskropp
markerar själva gatuhörnet. Husen på
Lärargatan visar två exempel på det
tidiga 1900-talets tegelarkitektur.

 Lärargatan, 1999.
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Särskilt bevarandevärda hus inom
område 4

FRIDHEM, Segevägen 7, Arlöv 21:34

Byggnadsår: 1870
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gul stänkputs med slät-

puts runt fönster och
dörrar

Fönster: spröjsade
Tak: eternit
Detaljer: rusticerande hörnputs
Övrigt: veranda mot gården

1933

Uthus (Nygatan 19)

Användning: verkstad, ev f d bostad
Våningsantal: 1 + vind
Sockel: grå puts
Väggar: gul stänkputs
Dörrar: gamla
Fönster: gamla, jugendspröjsade

mot gården
Tak: tjärpapp
Detaljer: frontespis i trä med log-

luckor mot Nygatan,
frontespis i puts mot
gården, rusticerande
hörnputs

Skolgatan 19 - 21, Arlöv 21:60 - 61
Detta hus uppfattas idag som två
sammanbyggda hus p g a färgsättning,
utsmyckningsdetaljer mm men var från
början ett enda flerfamiljshus med två
ingångar från gatan. Dessa dörröppningar
är numera igensatta och ersatta med
fönster.

Nr 19

Byggnadsår: före 1900
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: svart puts
Väggar: tegel, vitmålat
Fönster: tvålufts-, enlufts-,

svarta
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Tak: eternitplattor
Detaljer: tandsnittsgesims under

takfoten, frontespis
Övrigt: modernt takfönster,

tillbyggt garage vid
gaveln

Nr 21

Byggnadsår: före 1900
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: svart puts
Väggar: tegel, rödmålat
Fönster: tvålufts-, bruna
Tak: eternit
Detaljer: tandsnittsgesims under

takfoten, frontespis,
litet originaltakfönster,
fönsterluckor i modernt
smide, fristående gara-
ge långt indraget från
gatan

Segevägen 13, Arlöv 21:77
Denna är ett exempel på en tegelbyggnad
i det tidiga 1900-talets stil. Det återstod
inte lång tid, förrän man övergick till
puts.

Byggnadsår: 1910
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Väggar: rött tegel, viss mönster-

murning.
Fönster: nya, enlufts-, gula
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: två frontespiser med

schweizersnickerier,
valvmarkeringar i om-
växlande gult och rött
tegel, gesimser i gult
tegel
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DALHEM, Segevägen 15, Arlöv 21:78
Ännu ett exempel på tegelbyggnad av hög
klass.

Byggnadsår: 1909
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: rött tegel
Väggar: rött tegel med mönster-

murning
Fönster: nya
Dörr: ny
Tak: grå eternit
Detaljer: schweizersnickerier i

gavlar och frontespis,
gesimser i vitt tegel.

Segevägen 21, Arlöv 21:168
Här ett exempel på hus, som fortfarande
hade fasader i oputsat tegel, men där den
höga takresningen vittnar om den nya
tiden. Man kan också notera mansard-
brytning och burspråk.

Byggnadsår: 1924
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: delvis utbytta, vita
Tak: enkupigt rött tegel,

mansardbrytning
Detaljer: burspråk, gesims

VALHALL,Nygatan 9, Arlöv 21:29
Arlövsk tegelarkitektur från tidigt 1900-
tal: ett exempel ligger här.

Ålder: 1910
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: puts
Väggar: rött tegel med gesimser

i vitt, mönstermurning.
Dörr: ny
Fönster: nya
Detaljer: slutstensmarkeringar

över fönstren, två
frontespiser,
schweizersnickerier

Övrigt: ny vit mur mot gatan
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Nygatan 11, Arlöv 21:30
Ritat av C M Andersson, Malmö.

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Dörr: utbytt
Fönster: jugendspröjs i överdelen
Tak: rött mansardtak i tegel
Detaljer: frontespis, burspråk

med balkong, takfönster
från 1975

Nygatan 12, Arlöv 21:11
Byggherre: O Blitzgén.

Byggnadsår: 1921
Användning: bostad
Våningsantal: 1½
Sockel: tegel
Väggar: rött tegel med vit

mönstermurning
Dörr: ny (1965)
Fönster: nya (1965)
Tak: frontespis med

snickerier
Detaljer: stickbågar i rött och vitt

tegel över fönstren

Nygatan 14 och 16, Arlöv 21:12 -21:13
Ursprungligen och fortfarande ett två-
familjshus, ritat och byggt av Hermod
Möllerstedt för Sven Larsson och Jöns
Hansson.

Byggnadsår: 1913
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: gråmålad puts
Väggar: rött tegel med mönster-

inslag av gult tegel
Dörrar: utbytta
Fönster: utbytta
Tak: nr 14: glaserat mörkt

tegel, nr 16: rött tegel
Detaljer: frontespis, lunettfönster

i gavlarna
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Nygatan 17, Arlöv 21:33
Byggherre var W Blomqvist.

Byggnadsår: 1915
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå slätputs
Väggar: rött tegel
Dörr: utbytt
Fönster: nya i gamla öppningar
Tak: mansard, eternit
Detaljer: frontespis, burspråk,

tandsnittsfris, takkupor

Nygatan 18, Arlöv 21:14

Byggnadsår: 1909
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel, mönstermur-

ning i glaserat svart
tegel

Fönster: från 1967, stort enlufts-
fönster mot gatan

Tak: eternit.
Detaljer: frontespisliknande parti

mot gatan

Borggatan 14, Arlöv 21:63
H Möllerstedt ritade och byggde detta hus
åt A Persson.

Byggnadsår: 1904
Användning: bostad
Våningasantal: 1½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel med vita

putsfält
Dörr: ny
Fönster: nya tvålufts-
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis, oputsade

hörnkedjor, dörromfatt-
ningar i gult tegel, valv-
bågar i rött tegel över
fönster och dörr
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Borggatan 17, Arlöv 21:130
Då Arlövs första stadsplan kom 1922, blev
det fart på byggandet, i synnerhet på
Borggatan och Hemgatan. Detta hus är
ett fint exempel på en stil, som kom att
vara in på 1930-talet. C M Andersson,
Malmö, ritade huset.

Byggnadsår: 1924
Användning: damsalong och bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit stänkputs, grå

gavlar.
Fönster: delvis utbytta, damsa-

longens fönster som
butiksfönster

Tak: mansardtyp, enkupigt rött
tegel

Detaljer: rusticerade hörn i slät-
puts

Borggatan 18, Arlöv 21:65 - 66
Ritat av C O Hultén.

Byggnadsår: 1922
Användning: bostad, ateljé, kontor
Våningsantal: 2
Sockel: gul puts
Väggar: ljusgul puts
Dörr: original
Fönster: original, spröjsade
Tak: delvis valmat, enkupigt

rött tegel
Detaljer: gulputsade dörr- och

fönsteromfattningar,
takkupa, balkong med
balustrad

SOLHAGA, Borggatan 19, Arlöv 21:141
Byggherre var linjeförmannen K Larsson.

Byggnadsår: 1922
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts, grå
Väggar: rödbrunt tegel
Dörr: original, blå
Fönster: original, spröjsade
Tak: lätt mansardbrytning,

rött enkupigt tegel
Detaljer: burspråk, lunettfönster

i gavlarna
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Övrigt: tillbyggt 1983 med ut-
byggnad med port och
valvbåge i tegel

Borggatan 21, Arlöv 21:147
Thelander i Lomma ritade huset åt
muraren Tornkvist.

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gul slätputs
Dörr: ny
Fönster: nya, enlufts-
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: rusticerade hörn i slät-

puts, burspråk, takkupa
Övrigt: tillbyggnad i gult tegel

på gårdssidan 1981

LYCKÅS, Borggatan 24, Arlöv 21:71

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Fönster: nya
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: gesims, gråmålad hörn-

rustik, burspråk,
takkupa

Borggatan 26, Arlöv 21:74
Ritat av Hjalmar Paulsen åt J V
Holmqvist.

Byggnadsår: 1922
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: ljusgrön puts
Väggar: rött tegel
Dörr: utbytt
Fönster: utbytta, lös spröjs
Tak: svarta betongpannor

från 1976, mansardtak
Detaljer: valvbågar i tegel över

fönstren
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Borggatan 28, Arlöv 21:76

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: grå puts
Väggar: gul stänkputs
Fönster: nya i gamla öppningar.
Dörr: ny
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: burspråk, slätputsade

dörr- och fönsteromfatt-
ningar, rusticerade
hörn i slätputs

Dalgatan 4, Arlöv 21:144
Ritat av Hjalmar Paulsen för Hans
Persson.

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Fönster: delvis utbytta, bruna
Dörr: utbytt
Tak: eternit, mansard
Detaljer: valvmönster i tegel över

fönstren
Övrigt: tillbyggt entréparti i

Sidiplattor. Trädgården
har buxbomskantade
gångar i ursprungligt
mönster.

Dalgatan 6, Arlöv 21:156
Huset ritades av Conrad Möller.

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: nya, i ursprungliga

öppningar
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: rusticerande tegel-

murning i hörnen
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Hemgatan 7, Arlöv 21:138
Huset är troligen byggt 1926 och ombyggt
i senare tid. I detta fall är det den södra
delen av trädgården, som är bevarande-
värd. Här lever mönstret från den tidiga
egnahemsträdgården kvar med trädgårds-
land och rabatter indelade i kvarter, som
kantas av låga buxbomshäckar. I kvarte-
rens hörn är fruktträd placerade.

Kvartersindelningen har troligen
modifierats under årens lopp. Buxboms-
häckarna och den smala gången runt
”huvudkvarteret” är bevarade på tre
sidor. Av fruktträdens nuvarande place-
ring att döma, kan det stora kvarteret ha
varit uppdelat i åtminstone två eller fyra
mindre kvarter. En gräsmatta och damm
har under årens lopp anlagts i den norra
delen av kvarteret. Hela trädgården präg-
las av ett mycket rikt urval av perenner.

Hemgatan 8, Arlöv 21:193
Byggherre var Bror Söderberg.

Ålder: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1½
Sockel: grå puts
Väggar: gul stänkputs
Dörr: utbytt
Fönster: utbytta mot norr
Tak: eternit
Detaljer: ursprunglig utbyggnad

med balkong, slätput-
sade vita fönsteromfatt-
ningar, ankarslutar

Hemgatan 13, Arlöv 21:170
Ritat av Hjalmar Paulsen.

Byggnadsår: 1924
Användning: bostad
Våningantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: nya (1978)
Dörr: ny (1978)
Tak: eternit, mansard
Övrigt: ny trappa (1978)
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Hemgatan 14, Arlöv 21:161

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: vit stänkputs
Dörr: ny
Fönster: nya (1973), delvis

enlufts-
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: rusticerade hörn i

slätputs

Hemgatan 16, Arlöv 21:165

Byggnadsår: 1923
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Dörr: ny
Fönster: nya, enlufts-
Tak: mansardtak, enkupigt

rött tegel
Detaljer: frontespis, burspråk

med balkong

Hemgatan 17, Arlöv 21:172

Byggnadsår: 1929
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Fönster: original, spröjsade
Tak: mansardtak, enkupigt

rött tegel
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Hemgatan 21, Arlöv 21:174
Huset ritades 1924 av O. Hägg för B. Lilja

Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rödbrunt tegel
Fönster: original, jugend-

spröjsade
Tak: hög takresning med

mansardbrytning,
enkupigt rött tegel

Läraregatan 7, Arlöv 21:52

Byggnadsår: 1903
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: rött tegel
Väggar: rött tegel med gesimser

i gult tegel
Dörr: ny
Fönster: original, vita spröjsade,

tvålufts-
Tak: eternit
Detaljer: gesimser, frontespis,

dörromfattning i gult
tegel

Lärargatan 8, Arlöv 21:62
Byggmästaren Hermod Möllerstedt ritade
och byggde åt Jöns Persson. Åter ett
exempel på Möllerstedts inspirerade
tegelkonst.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: vit puts
Väggar: rött tegel med fält av vit

slätputs
Dörr: ny
Fönster: utbytta, tvålufts-
Tak: eternit
Detaljer: mönstermurning, två

frontespiser, valv, ge-
simser i profilerat rött
tegel
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Bevarandevärdenas säkerställande, område 4, Villaområdet väster
om Segevägen

Gällande detaljplaner

Detaljplan 123, fastställd den 13 juli 1982.
Detaljplan 178, antagen den 21 augusti 1995.

Fridhem i hörnet Segevägen/Nygatan är
en av de äldre byggnaderna i området
med en uthuslänga i vinkel mot bostads-
huset. Husen bör underhållas väl, så att
större renoveringar kan undvikas. Inga
nya material eller lösningar får tillämpas,
som stör den ålderdomliga karaktären.

Tegelbyggnaderna på Nygatan 9, 12, 14,
16 och 18 har utsatts för byten av fönster
till enluftsvarianter utan korspost eller
spröjsar, vilka är helt olämpliga till dessa
byggnadstyper. Dessa byggnader bör
återfå sina originalfönster eller, då dessa
förkommit, fönster av samma typ och
material som de ursprungliga.

Detaljer som järnbalkongräckena på
Nygatan 11 och 17 är viktiga och bör
bevaras. Villan på Nygatan 11 är mycket
välbevarad och bör q-märkas. Nygatan 9,
11 och 12 omfattas av en detaljplan, som
tillåter takkupor och frontespis. Sådana
bör i förekommande fall utföras med om-
sorg och vara väl anpassade till byggna-
dens stil och ålder. På Nygatan 9 bör de
om möjligt helt undvikas.

Tegellängan på Skolgatan 19 - 21 har
genom sina välbevarade proportioner kvar
en stor del av sin ursprungliga karaktär
som bostad för flera arbetarfamiljer.
Tyvärr har några detaljer förvanskats.
Skorstenarna är av plåt eller plåtklädda
och bör återställas till ursprunglig form
och storlek. Övermålningen av det ur-
sprungligen röda teglet är främmande och
bör avlägsnas. Alla fönster av enluftstyp
bör på sikt ersättas av tvåluftsfönster.
Smidesfönsterluckorna på den ena hus-
halvan är främmande för byggnadstypen.

För villaområdet väster om Segevägen
gäller:

BF II, dvs fristående bostadshus i två vå-
ningar. Tillåten byggnadshöjd är 4,0 m.
Förgårdsmark mot gatan är 5 m.

B II, dvs friliggande bostadshus i två vå-
ningar. Tillåten byggnadshöjd är 4,0 m.
Byggnaderna skall placeras utefter för-
gårdsmark. Förrådsbyggnad får utföras i
tomtgräns mot granne. Kupor och fronte-
spiser får utföras. Förgårdsmark mot ga-
tan är 4,5 m.

Tidigare bevarandeplan

Planen omfattar bevarandevärd villamiljö
vid Nygatan, Borggatan och Hemgatan.
Gällande detaljplan konfirmerar nuvaran-
de bebyggelse i området, undantaget kv
Svalan (området norr om Nygatan), och
utgör tillsammans med bevarandeplanens
intentioner erforderligt skydd.

Vid framtida planrevidering bör befintlig
bebyggelse säkerställas genom q-märk-
ning.

Nya bevarandeplanen, förslag

Det är ett lugnt och grönskande villaom-
råde med hus från flera decennier och
med inslag av modern bebygglse. Flera
olika villatyper, material och arkitekto-
niska stilar finns representerade. Fastig-
hetsplaner bör upprättas för att förhind-
ra avstyckning av tomter.
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Hörnhuset på Borggatan 14 är i behov av
underhåll. De nuvarande fönstren saknar
tvärpost, och källarfönstren har en
mindre lämplig färgsättning. Detta bör
åtgärdas vid nästa översyn av byggnaden.

Villorna på Borggatan 17, 18 och 19 är
välbevarade och i gott skick. Nr 18 bör q-
märkas. Nr 19 har ett mindre lämpligt
takfönster, som med fördel kan för-
minskas eller sättas igen.

Hos villorna på Borggatan 21 och 24 har
fönstren delvis bytts ut mot olämpliga
varianter: enluftsfönster resp. kupade
fönsterglas. Dessa nya fönster bör bytas,
så att nr 21 får tvåluftsfönster med
korspost och nr 24 får spröjsade fönster
med släta fönsterglas.

Dalgatan 4 har en trädgård i traditionell
skånsk stil med buxbomshäckar och gång-
ar i ursprungligt mönster. Denna bör
skyddas. Huset har en stilfrämmande
entrébyggnad i Sidiplattor, som på sikt
bör tas bort.

För den på kartan skrafferade delen av
trädgården på Hemgatan 7 gäller, att den
ålderdomliga strukturen, markerad av
buxbomshäckar och gångar, bör bevaras.
En stor del av gångarna är nu gräsbe-
vuxna. Där kan grus- eller singelbelägg-

ning med fördel återställas. Gamla
fruktträd, som dör, bör ersättas med nya,
gärna av samma sort.

Hemgatan 8 har breda enluftsfönster i
utbyggnad och gavlar. Dessa fönsteröpp-
ningar bör vid nästa renovering göras
smalare och förses med fönster med
korspost och jugendspröjs. Originalfönst-
ren och ankarslutarna är viktiga att
skydda från byte/borttagande.

Hemgatan 13, 14 och 16 har alla försetts
med enluftsfönster, som förändrar villor-
nas ursprungskaraktär. I nr 16 har man
dessutom förminskat fönsteröppningarna
med rödmålad träpanel. Dessa villor bör
förses med tvåluftsfönster av ursprunglig
modell. I nr 16 bör hela den ursprungliga
fönsteröppningen utnyttjas. Hemgatan 21
är mycket välbevarat och alla omotiverade
ingrepp bör undvikas.

Segevägen 13, 15 och 21 är tegelbygg-
nader av hög klass och bör skyddas väl
mot ingrepp. De har dock utsatts för
olämpliga fönsterbyten och bör åter förses
med tvåluftsfönster med korspost.

Husen på Lärargatan 7 och 8 är välbe-
varade exempel på sekelskiftets tegel-
arkitektur. Alla förändringar, som ändrar
deras nuvarande utseende, bör undvikas.

 Mönstermurning, Dalbyvägen 16.
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1976 -77 gjordes en inventering i Burlövs kom-
mun av byggnader uppförda före 1930. Nedan-
stående fotografier, som är hämtade ur denna
rapport, visar några hus, där fasaderna idag
ändrat karaktär genom fönsterbyten mm.

Bilderna kan kanske vara en inspirationskälla
vid framtida renoveringsarbeten.

 Skolgatan 19 - 21, före igensättning av ytterdörrar och
 målning av fasaden.

 Hemgatan 9, med ursprungliga fönster, entréer och tak.

 Borggatan 26, med originalfönster.

 Hemgatans trädgårdar sedda från Granliden, vykort från 1920-talet.
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Område 5 Skolmiljön Vårbo - Lillevång

Områdesbeskrivning

Arlöv har snart 180 år av skolverksamhet.
Redan 1820 skrevs det om ett skolhus i
Sege, som då var Arlöfs by. Det revs då
det nya Arlöf 1877 fick ett skolhus i
hörnet Läraregatan - Skolgatan. Detta
skolhus har senare varit blomsterindustri,
brunnit och på sina grunder fått en kakel-
industri.

Rester av denna skolmiljö finns i den
gamla lärarbostaden (Skolgatan 15 A),
vars långsida mot f d skolan är välbe-
varad, men vars andra långsida samt
gavel mot gatan är förändrade.
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Vårboskolan. Nästa skolbyggnad, den s.k.
Nya Skolan (nuv. Musikens Hus), uppför-
des år 1891. År 1907-1908 byggdes Arlöfs
Högre Folkskola, Vårboskolan (nuv. Kom-
Vux). Huvudbyggnaden, Parkskolan,
invigdes 1924. Den blev 1968-69 väsent-
ligt tillbyggd genom byggnaderna A och
C. Föregripande Läroplan 1962 hade år
1959 Teknikhallen byggts omedelbart
nordost om Vårboskolan. Namnet Vårbo-
skolan för hela skolområdet gjordes
officiellt genom en skylt 1970.

Vårboskolans olika byggnader är repre-
sentativa för sina tiders byggnadsstilar,
så icke minst skolans f d vaktmästar-
bostad.

I skolmiljön ingår också skolparken väster
om Vårboskolan.

 Musikens hus.

År 1958 uppfördes Lillevångskolan, ur-
sprungligen enbart för lågstadiet. Den har
tillbyggts under 1970- och 1990-talen.
Skolan ligger förenad med en idrottshall,
som nyttjas av både Vårboskolan och
Lillevångskolan.

Lillevångskolan förtjänar ett särskilt
omnämnande för den klara dispositionen
och den sparsamma detaljutformningen.
Den är en välbevarad och tidstypisk skola
med många estetiska och funktionella
kvaliteter. De låga paviljongbyggnaderna
är välplanerade med små, skyddade
gårdar omgivna av buskar och träd som
välgörande inslag i miljön året runt.

Särskilt bevarandevärda hus inom
område 5:

MUSIKENS HUS (f d Nya skolan)
Lundavägen, Arlöv 19:31
Denna byggnad har tjänat åtskilliga
ändamål: skola, lekskola, skolkontor och
kommunal musikskola.

Byggnadsår: 1891
Användning: kommunal musikskola

och AV-central
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: utbytta
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: rusticerade hörn i vit

slätputs

KOMVUX-BYGGNADEN (f d Arlöfs
Högre Folkskola/ Vårboskolan), Lunda-
vägen, Arlöv 19:31

Arlöfs Högre Folkskola byggdes 1907-1908
och fick namnet Vårboskolan efter
hemmanet Tågarp nr 4, Vårbo. Från att
ha varit ungdomsskola övergick byggna-
den 1990 till den kommunala vuxenut-
bildningen, KomVux.

Byggnaden är ett utmärkt exempel på den
rika och fantasifulla tegelarkitektur - med
tydliga inslag av jugend - som präglade
byggandet i Arlöv under 1905 - 1920.
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Byggnadsår: 1908
Användning: kommunal vuxenutbildn.
Våningsantal: 2 ½
Sockel: råhuggen kvadersten,

höga hörn
Väggar: rött tegel
Fönster: delvis utbytta. Origina-

len är spröjsade.
Dörrar: nya entréer från 1968
Tak: enkupigt glaserat tegel,

olika taktyper
Detaljer: frontespis mot Lunda-

vägen, mönstermurning,
kraftigt rusticerade hörn,
merlonliknande tinnar

VÅRBOSKOLAN (f d Parkskolan),
Lundavägen 28, Arlöv 19:31

Byggnadsår: 1924
Användning: ungdomsskola och

administration
Våningsantal: 2 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Dörr: original
Fönster: delvis utbytta men med

originalen överensstäm-
mande

Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: takkupor, flaggstång med

brygga, skylt från 1970

VAKTMÄSTARBOSTADEN,
Kvarngatan 7, Arlöv 19:29
H Möllerstedt ritade och byggde åt
ingenjör E Mårtensson.

Byggnadsår: 1920
Användning: bostad, expeditioner
Våningsantal: 1 ½
Sockel: profilerad, grå puts
Väggar: rött tegel med

mönstermurning
Fönster: vita, spröjsade två- och

trelufts-
Dörr: vit, original
Tak: mansardtak, rött tegel
Detaljer: gesimser i gult tegel,

frontespis med schweizer-
snickerier i söder, fronte-
spis med burspråk i norr
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LILLEVÅNGSKOLAN, Mångatan,
Arlöv 19:39-19:40
Arkitekt var Bror Thornberg.

Byggnadsår: 1958
Användning: skola
Våningsantal: 1
Sockel: puts
Väggar: gult tegel
Fönster vita
Dörrar: vita orig., grå utbytta
Tak: papp, pulpettak
Detaljer: turkosblå fält på

paviljongernas sydsidor
Övrigt: Gången mellan pavil-

jongerna byggdes in
med vitt trä på 1990-t.

Bevarandevärdenas säkerställande, område 5,
skolmiljön Vårbo-Lillevång

Gällande detaljplaner

Detaljplan 66, fastställd den 13 juli 1967.
Detaljplan 128, fastställd den 19 april 1983.

För skolmiljön Vårbo gäller:
O, dvs område för allmänt eller kommu-
nalt ändamål. Byggrätten är inte reglerad
i detaljplanen. Förgårdsmark är anpassad
till befintliga byggnader.

För skolmiljön Lillevång gäller:
A, dvs område för allmänt ändamål.
Tillåten byggnadshöjd är 9,0 m. Förgårds-
mark mot gata är 5 m. Byggrätten är inte
reglerad i detaljplanen.

Tidigare bevarandeplan

Område 5 berörs ej av tidigare bevarande-
plan.

Nya bevarandeplanen, förslag

Musikens hus är en tegelbyggnad i
renässansstil. Det praktfulla intrycket
störs av de senare fönstren av en
asymmetrisk typ som inte stämmer
överens med byggnadens övriga karaktär.
Det är önskvärt att dessa ersätts av sym-

metriska fönster med korsposter. Baksi-
dans fönster med horisontell tvärpost bör
ersättas med korspostfönster.

Komvux-byggnaden bör bevaras i sitt
nuvarande tillstånd. Vid framtida renove-
ringar bör man tillse, att byggnadens
utseende inte förändras. På vissa ställen i
tegelmuren har man tvingats byta ut
tegelstenar och tyvärr använt ett ljusare
tegel. Om byte av tegelstenar blir nödvän-
digt framöver, bör man använda stenar av
samma mörka färg som den ursprungliga
och gärna utnyttja återanvänt tegel. På så
sätt undviks fläckar, som avviker i färg
eller struktur. Källarfönstren av enlufts-
typ kan med fördel ersättas med spröjsade
varianter.

Vårboskolan har delvis nya fönster men
av rätt typ. Dess nuvarande utseende bör
bevaras. Den gröna skylten med texten
”VÅRBOSKOLAN” bör på sikt ersättas av
en i färg och stil mindre avvikande skylt.
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Vaktmästarbostaden på Kvarngatan är
välbevarad. Fönstren är senare men av
rätt typ. Entrédörren är en ursprunglig
dubbel fransk trädörr, som inte bör bytas
ut. Detta gäller även originalfönstren i
frontespisen. Huset bör behålla sitt
nuvarande utseende, och inga
förändrande ingrepp bör tillåtas.

Lillevångsskolan har genomgått en del
förändringar genom åren. Det är troligt
att ytterligare om- och tillbyggnader
kommer att krävas i framtiden för att

tillgodose nya krav och behov. Det är
viktigt att dessa anpassas till den ur-
sprungliga byggnadsmiljöns stil och
material.

Skylten med texten ”LILLEVÅNGSSKO-
LAN” är trasig och bör ersättas. Den nya
skylten bör vara en typ som stämmer med
skolans tillkomsttid. Statyn vid huvudin-
gången är viktig att bevara som en del av
den ursprungliga bilden av skolan och
dess entréområde.

Område 6 Kyrkan
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Områdesbeskrivning

Inte utan besvär byggdes en ny kyrka i
socknen; den gamla hade tjänat ut,
menade man. Vidare hade ledarrollen
fråntagits landsbygden och givits till
tätorten Arlöv.

Vissa ville bevara Burlövs kyrka (restau-
rering 1908), andra förhöll sig ointresse-
rade, och somliga ville till och med riva
den för att kunna återanvända byggnads-
materialet. Stridigheter förekom, bl a om
platsen för en ny kyrka. Resultatet blev
att Arlövs kyrka byggdes på Tågarps
mark.

Arkitekt Alfred Arwidius (Arlövgården,
Geukahuset) anlitades. Han och vice
pastor L N Welin hade delade meningar
om ”en allvarligare karaktär för ett
värdigt tempel i Herranom”. Ritningarna
fick göras om, och byggandet började,
trots att byggmästaren gick i konkurs.

 Foto: IK Foundation & Co, 2000.

Kostnaden var 105.000 kr. Den 8 april
1900 invigdes kyrkan.

Alfred Arwidius planerade även kyrko-
gården. Den liksom bårhus, prästgård och
församlingshem ingår i den bevarande-
värda kyrkomiljön.

Åkarp fick sitt församlingshem år 1945.
Arlövs kyrkliga syförening började ca
1940 samla pengar till ett församlings-
hem, och Diakonistyrelsens arkitekt
Westerlund utförde ritningar. ”Men tiden
var icke mogen”, sammanfattar kyrko-
herde Åke Rasmusson i Burlövs Kommun
del II.

Prästgårdens övervåning kom att nyttjas
för samlingar och konfirmandunder-
visning. Efter åtskilliga ekonomiska och
politiska turer invigdes till sist Arlövs
församlingshem 1970.

Särskilt bevarandevärda byggnader inom
område 6:

ARLÖVS KYRKA
Arlövs kyrka är byggd med yttersta
hantverkskunnande under den tid, då den
skånska tegelbyggnadskonsten stod som
högst och var som mest utstuderad.
Kyrkan är enskeppig med tvärskepp i
nygotisk stil.

Byggnadsår: 1900
Användning: kyrka
Sockel: sten
Väggar: maskinslaget gult tegel
Tak: skiffer
Detaljer: lister, portaler och ros-

verk i Övedssandsten

GRAVKAPELLET
Arlövs kyrkas gravkapell är ett utmärkt
exempel på byggnaders samstämmighet
inom en miljö. Såväl tegel som puts
harmonierar med kyrkobyggnadens. Det
ringa avståndet mellan byggnaderna
skapar en enhet.
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Byggnadsår: 1901
Användning: gravkapell
Sockel: sten
Väggar: gult tegel med rundbå-

giga putsytor
Tak: skiffer
Övrigt: År 1957 byggdes det

tidigare bårhuset om
invändigt för att kunna
tjäna som begravnings-
kapell för mindre jord-
fästningar i stillhet.

FÖRSAMLINGSHEMMET, Arlöv 20:48
Arlövs församlingshem invigdes på
Kyndelsmässodagen (1 feb) 1970.

Byggnadsår: 1970
Användning: samlingssalar, arkiv,

expeditioner
Våningsantal: 1
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Fönster: enlufts
Tak: platt papptak
Övrigt: torn med klockspel,

atriumgård

ARLÖVS PRÄSTGÅRD, Arlöv 20:51
Prästgården i Arlöv bebos inte längre av
någon präst. Gården förvaltas av försam-
lingen, men dess nedre våning hyrs ut till
den enskilda förskolan ”Prästkragen”. Den
övre våningen, med den förra konfirmand-
salen, är arbetsrum.

Prästgården med sin vinkelställda flygel-
byggnad byggdes 1923 - 1924 i tjugotalets
klassicism.

Byggnadsår: 1923
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: gul puts
Fönster: vita, spröjsade, tvålufts-
Tak: högrest sadeltak i tegel
Detaljer: frontespis, lunettfönster i

       gavlarna, vinkelbyggnad
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Bevarandevärdenas säkerställande, område 6, kyrkan

Gällande detaljplaner

Detaljplan 64, fastställd den 5 december 1964.

 Kyrkogården från söder, 1999.

För området kring kyrkan gäller:
K, dvs område för kyrkligt ändamål och
för begravningsändamål.

Kp, dvs område som inte får bebyggas
eller nyttjas för nya gravplatser.

A II, dvs område för allmänt ändamål i
två våningar. Tillåten byggnadshöjd är
7,6 m. Byggrätten är inte reglerad i
detaljplanen. Förgårdsmark mot gata är
5 m.

Tidigare bevarandeplan

Område 6 berörs ej av tidigare bevarande-
plan.

Nya bevarandeplanen, förslag

Kyrkobyggnaden och kyrkogården
skyddas i kulturminneslagen. Det är av

stor vikt för kyrkomiljön, att befintliga
häckar, alléer, träd och buskar får finnas
kvar och att nyplantering sker, då något
träd dör eller måste fällas.

Församlingshemmet är en sluten bygg-
nad med stora obrutna tegelytor. Denna
grundidé bör beaktas vid eventuella
ombyggnader. Om tillbyggnad blir nöd-
vändig, bör samma mörka tegel användas
som fasadmaterial. Förstoring av fönster
eller upptagande av nya fönsteröppningar
bör undvikas.

Arlövs prästgård är ett stilfullt exempel
på 20-talsklassicism och bör behålla sitt
nuvarande utseende. Fler takkupor än de
som redan finns bör inte tillåtas, ej heller
takfönster.
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Område 7 Hällegatan - Verkstadsgatan

Områdesbeskrivning

I slutet av 1940-talet började Waggon-
fabriken, dvs AB Svenska Järnvägs-
verkstäderna Waggonfabriken i Arlöv, att
uppföra flerfamiljsbostäder i korsningen
Hällegatan - Verkstadsgatan. Inom

samma område hade fabriken tidigare
haft personalbostäder, som revs för att ge
plats åt bättre och modernare lägenheter.

Särskilt bevarandevärda hus inom
område 7:

Hällegatan 3, Verkstadsgatan 1-3,
Tågarp 19:164
Tage Möller Arkitektbyrå ritade dessa hus.

Byggnadsår: 1950
Användning: bostäder
Våningsantal: 2
Sockel: gult tegel
Väggar: gult tegel
Fönster: två- och trelufts-, vita
Dörrar: i glas med brunt

trämönster
Tak: rött tegel
Detaljer: blå balkonger. Hus-

kropparna är byggda i
          förskjutna sektioner.
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Bevarandevärdenas säkerställande, område 7,
Hällegatan - Verkstadsgatan

Gällande detaljplan

Detaljplan 47, fastställd den 22 december 1964.

För radhusen gäller:
BS II, dvs sammanbyggda bostadshus i
två våningar. Tillåten byggnadshöjd är
6,5 m.

Av tomt som omfattar med F betecknat
område får högst en fjärdedel bebyggas.

På fastigheten Tågarp 19:164 får man
bara bygga sammanhängande bostads-
hus. Återstående mark får inte bebyggas.

Tidigare bevarandeplan

Område 7 berörs ej av tidigare bevarande-
plan.

Nya bevarandeplanen, förslag

Hyreshusen på Hällegatan-Verkstads-
gatan är fina exempel på femtiotalets
enkla, rena arkitektur. Viktiga detaljer är
de turkosa balkongerna med låga, vita
smidesräcken. Fönstren bör vara av
nuvarande typ - vitmålade tvåluftsfönster.
Enluftsfönster, spröjsar och fönsterluckor
bör inte förekomma. Marken runt hyres-
husen är punktprickad, vilket förhindrar
nybyggnation, som kan störa områdets
öppna och luftiga karaktär.
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Område 8 Granbackens koloniområde

Områdesbeskrivning

”Arlöv backar (Alöv bakka) är det folkliga
namnet på en långsträckt moränås med
ett flertal större eller mindre högar, som
sträckte sig från Lilla Segeå i söder och
till platsen för det nuvarande ålderdoms-
hemmet i norr.” (Fil dr Ingemar Ingers,
1971)

Granbacken är omtyckt av många: ö i be-
byggelsen, promenadmark, plats för som-
marunderhållning.

Man kan också glädja sig åt ett gammalt
och välskött koloniområde i anslutning till
Granbacken. Prydliga stugor omges av
nyttoväxter och blomsterprakt. Allt är
snyggt och välansat.

Arlöfs Kolonistförening bildades år 1918,
bl a för gemensamma inköp av fröer och
gödsel, för dränering och upptagning av
brunn.

Efter fyra år avsomnade föreningen men
återuppstod, varvid man inriktade sig på
inköp av verktyg.

År 1928 hade föreningen 19 medlemmar;
År 1996 kunde 180 kolonister - och
många flanörer - njuta av en i Arlöv
sällsynt närnatur.

Ett nyare område med mer likformig
bebyggelse öppnades på 1980-talet.
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 Nordvästra delen av koloniområdet, Granbacken i bakgrunden, 1997.

Bevarandevärdenas säkerställande, område 9,
Granbackens koloniområde

Gällande detaljplan

Detaljplan 111, fastställd den 19 januari 1979.

För koloniområdet norr om motorvägen
gäller:
Lk, dvs område endast för koloniträd-
gårdsändamål. Tillåten byggnadshöjd är
2,5 m. Av kolonilott får högst 30 m2

bebyggas.

Tidigare bevarandeplan

Område 8 berörs ej av tidigare bevarande-
plan.

Nya bevarandeplanen, förslag

Granbackens koloniområde är en gröns-
kande oas med synnerligen välhållna
trädgårdar och kolonistugor. Det är ange-
läget att området får finnas kvar och vara
en tillflyktsort för trädgårdsintresserade
lägenhetsinnehavare och promenerande
besökare. Bevarandeplanen torde tillsam-
mans med detaljplanen utgöra ett tillräck-
ligt skydd.
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Den nyare delen av koloniområdet, höghusen
vid Grönvägen i bakgrunden, 1997.

Kolonistuga med snickarglädje, från den gamla
delen, 1997. Se bild t h.

I det gamla området kantas grusgångarna av
vitmålat stängsel. Utsikt mot Granbacken
från öster, 1997.
Se nedan.
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GEUKAHUSET, Lundavägen 29, Arlöv
21:5, med Lundavägen 25 och
Dalbyvägen 3 (Se karta sid 33.)

Geukahuset kunde traditionsmässigt
läggas in på Sockerbruksområdet, men
sedan dess flanker tillkom 1958 och 1963,
får huset anses ha ett sådant läge och
värde, att det bör behandlas enskilt.

Direktören vid Arlövs sockerbruk,
Johannes Geuken, lät år 1908 uppföra
detta storslagna hus efter ritningar av
arkitekten Alfred Arwidius, som också
hade ritat Arlövs kyrka. Dessa hans
byggnader kom att ligga som ensamma
”höghus” - bortsett från Sockerfabriken - i
den i övrigt lågskaliga bebyggelsen.

Byggnadsår: 1908
Användning: bostäder, butiker
Våningsantal: 3 + vindsvåning
Sockel: kalksandsten
Väggar: gult och brunt förblän-

dertegel, bottenvåning-
en i naturstenskvader,
takvåningen med
korsvirkesmönster

Fönster: småspröjsad överdel
Tak: ursprungligen mönster-

lagt skiffertak, från
1985 falsad takplåt i
bandtäckning

Detaljer: hörntorn, ornament-
murning

Övrigt: Geukahuset renovera-
des 1985.

Dalbyvägen 3
Byggherre för Dalbyvägens flank var
byggmästare Oscar Mårtensson, som lät
Tage Möller Arkitektbyrå rita. Arkitekt
var Stig Johansson, mannen bakom
kedjehusen på Allégatan.

Byggnadsår: 1959
Användning: bostäder, restaurang,

butik
Våningsantal: 5
Sockel: grå betong
Väggar: gult tegel
Dörrar: klarlackat trä
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Fönster: vita, tvålufts-
Tak: rött, enkupigt tegel
Detaljer: balkonger i gulvit plåt,

mosaik i rosa, grått och
brunt runt entrédörr
Trapphuset markeras i
fasaden genom grå
puts, ett indraget parti
och smidesräcken.

Lundavägen 25
År 1963 ritade arkitekt Axel Carlsson
”Gula huset”, dvs Lundavägsflanken.
Byggherre var byggnadsfirman H I
Christofferson i Malmö.

Byggnadsår: 1964
Användning: bostäder, servering,

butiker
Våningsantal: 5
Sockel: grå betong
Väggar: gult tegel
Fönster: vita enlufts-
Tak: rött tegel
Detaljer: balkonger i korrugerad

plåt, olika grå och vita
nyanser, vita mosaik-
rutor i bottenvåningens
väggfält mot gatan,
runt gårdssidans
entréer och balkonger,
mörkbrunt glaserat
kakel mellan fönstren
på gaveln, murat galler-
verk framför trapp-
fönstren

Flankerna innehåller butiker, närings-
ställen, salonger och lägenheter. Trots
mångfalden, trots åldersskillnaden och
trots särdragen i arkitekturen, kan man
med fog påstå, att flankerna samspelar
med centern.
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GRANLIDEN, Parkgatan 10 - 12,
Arlöv 21:175 (Se karta sid 81.)
År 1905 började man utreda frågan om ett
nytt fattighus. (Det gamla var byggt 1871
och låg vid Lommavägen.) Mark inköptes
1912, och 1914 började man bygga ett
ålderdomshem. Benämningen ”fattighus”
skulle inte gälla längre.

Byggnadsår: 1915
Användning: enhet för särskilt

boende
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: vit slätputs
Fönster: några original, de flesta

nya enlufts-
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis, putsrustik i

hörnen, jugendbarock
Övrigt: om- eller tillbyggnader:

1947, 1961, 1972, 1977,
1978, 1979, 1981

LINDBACKA, Hantverkargatan 1,
Arlöv 19:70 (Se karta sid 75.)
Ritat av Hans Thyselius för bagaren S
Wetterhall.

Byggnadsår: 1924
Användning: bostad
Våningsantal: 2
Sockel: betongputs
Väggar: gult tegel
Fönster: återställda, i verandan

med jugendspröjsad
överdel

Tak: rött tegel, valmat
Detaljer: profilerad gesims i

brunt tegel, veranda,
slutstensmarkeringar i
brunt tegel

Övrigt: garage i anslutande
tegelstil
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Lundavägen 41, Arlöv 20:11 (Se karta
sid 71.)
Detta gamla hus hyste fram till 1950-talet
fem familjer, inalles 14 personer. Det har
genom tiderna haft endast tre ägare. I
jämförelse med det intilliggande jugend-
huset (Lundavägen 43), visar det återhåll-
samhet i tegelarkitekturen, vilket tyder
på att arbetarhustraditionen inte
upphörde förrän ca 1905.

Byggnadsår: 1899
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel med

sandfogar
Fönster: original, mot gården tre

utbytta
Dörrar: nya
Tak: rött tegel
Detaljer: två skorstenar, fronte-

spis mot vägen,
takkupa mot gården,
liten farstukvist mot
gården

Övrigt: verkstads-/garagebygg-
nad på gården från
1924 ritad av bygg-
mästare N Tornqvist

Lundavägen 43 Arlöv 20:16 (Se karta
sid 71.)
Byggt av Tornqvist, en av Arlövs tre stor-
byggmästare från 1900-talets första hälft:
Möllerstedt, Persson och Tornqvist.

Byggnadsår: 1912
Användning: bostad
Våningsantal: 2
Sockel: puts
Väggar: rött tegel med vita

löpskift
Fönster: några jugendspröjsade,

några nya i ursprung-
liga öppningar

Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: jugendhus med origi-

nella putsinfattningar i
runda eller halvrunda
former, upphöjt
centrumparti
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MARIEHEM, Lundavägen 57, Arlöv 20:39,
(Se karta sid 75.)
Detta nyligen renoverade hus kom till
under den skånska tegelarkitekturens
storhetsperiod - i tid mellan kyrkan och
Geukahuset.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: rött tegel
Väggar: gul puts, rött tegel i

mönstermurning
Fönster: nya
Tak: rött tegel
Detaljer: frontespis, balkong med

balustrad, tandsnitts-
imitation, burspråk

Länsmansgatan 1, Arlöv 19:7 (Se karta
sid 71.)
Arkitekt var Yngve Herrström, Malmö.

Byggnadsår: 1924
Användning: affärslokal (f d apotek)
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå stänkputs
Väggar: rött tegel
Dörrar: nya
Fönster: nya
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis med lunett-

fönster, lukarnfönster i
taket mot gatan,
valvmarkeringar över
fönstren

Övrigt: nyare entréparti samt
trappa i sydväst

MEDBORGARHUSET, Kärleksgatan 6,
Arlöv 19:3-19:6, (Se karta sid 71.)
Arkitekt var Hans Westman, Lund.

Byggnadsår: 1951 (byggnadslov)
Användning: kontor
Våningsantal: 2 och 3
Sockel: betong
Väggar: rött tegel i sidobyggna-

der, gråvit mosaik i
huvudbyggnad

Fönster: vita
Tak: enkupigt brunt tegel
Detaljer: mosaik i väggfälten

mellan sidobyggnadernas
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fönster, gavelfönster med
snedställt, spröjsat rut-
verk åt Länsmansgatan,
smidesdetaljer hos andra
våningens fönster liksom
gavelfönstren, smides-
räcke vid entrén

Övrigt: Medborgarhuset är till-
byggt i olika omgångar,
1961, 1964, 1981.

Skolgatan 12, Arlöv 21:36 (Se karta sid 54.)
Ett välbevarat ”funkishus”. Funktiona-
lismen på 1930-talet fick inte något större
genombrott i kommunen. Vid Storgatan
och Lundavägen i Arlöv ligger några
sådana hus och vid Alnarpsvägen och
Trastvägen i Åkarp några. Byggherrar
och deras anlitade arkitekter dröjde gärna
kvar i 1920-talets sätt att bygga.

Byggnadsår: 1937
Användning: bostad
Våningsantal: 2
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Dörr: ny (1957)
Fönster: delvis utbytta (1956)
Tak: papp
Detaljer: två balkonger mot

Skolgatan

PARKVILLAN, Stora Tvärgatan 1, Arlöv
19:37 (Se karta sid 71.)
Conrad Möller ritade detta hus för S
Anderberg.

Byggnadsår: 1934
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½ (mansardvåning)
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Dörrar: nya
Fönster: spröjsade
Tak: mansardtak med

enkupigt rött tegel
Detaljer: tre burspråk, valvbågar

i rött tegel över
fönstren

Övrigt: garage i samma stil som
boningshuset och jämn-
årigt, byggt i hand-
slaget Börringetegel,
rött tegeltak
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Södra Virvelvägen blev över, då den nya
Lommavägen anlades. På något sätt
känns miljön bortglömd, på ett positivt
sätt undandragen trafikens hets och
buller. Här finns några exempel på
gammal fin arlövsk tegelarkitektur.

Södra Virvelvägen 1, Tågarp 19:41

Byggnadsår: 1911
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tegel
Väggar: rött tegel i mönster-

murning
Dörr: ny
Fönster: delvis nya
Tak: eternit
Detaljer: frontespis, schweizer-

snickerier i gavelspetsar
och frontespis, burspråk,
gesimser i vitt tegel

ANNEHEM, Södra Virvelvägen 7,
Tågarp 19:38

Byggnadsår. 1908
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tegel
Väggar: rött tegel med mönster-

murning
Fönster: nya tvålufts-
Tak: pappshingel
Detaljer: frontespis, gesimser i

vitt tegel
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Södra Virvelvägen 9, Tågarp 19:37
(Se karta sid 91.)

Byggnadsår: ca 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: puts
Väggar: puts och tegel i

mönstermurning
Fönster: troligen original
Tak: eternit
Detaljer: frontespis, vinkel-

byggnad

Företagsvägen 6, Tågarp 16:74
Byggnaden ritades av arkitekt Sten
Samuelsson. Byggherre var Hans
Ströbeck AB.

Byggnadsår: 1970 (bygglov 1969)
Användning: administrationsbyggnad

för Jysk bäddlager
Våningsantal: 2
Sockel: betong
Väggar: vitmålade gipsplattor?
Dörr: original, svartmålad
Fönster: original, svartmålade med

tvärpost, den mindre
delen öppningsbar

Tak: platt
Detaljer: våningsavsats och pela-

re i vitmålad betong,
cylindrisk fasadbelys-
ning av patinerad plåt
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Testvägen 2, Tågarp 16:13 (Se karta sid 92.)
Byggnaden ritades av ing. Valter
Ahlqvist. Byggherre var G C Faxe
Aktiebolag.

Byggnadsår: 1969 (bygglov)
Användning: fabrikslokal för Air

Liquide
Våningsantal: 1
Sockel: betong
Väggar: gult tegel
Dörr: en i aluminium, en origi-

nalport, turkosmålad
Fönster: original, rektangulära,

vitmålade
Detaljer: vitmålade lisener, breda

fönsterband.
Övrigt: kompressorhus till-

byggt 1978, fast cistern
1985, kontors- och
personallokaler 1992

Bevarandevärdenas säkerställande,
övrig bevarandevärd bebyggelse i Arlöv

Dalbyvägen 14 och 16

Gällande detaljplan
Husen vid Dalbyvägen är belägna inom
detaljplan 134, fastställd den 13 november
1986.

För Dalbyvägen 14 och 16 gäller:
Bhq II, dvs bostadshus och, där så prövas
lämpligt, även för handels- och hantverks-
ändamål i två våningar. Tillåten bygg-
nadshöjd är 6,3 resp 5,5 m. Garage och
gårdsbyggnader inom området får
uppföras till högsta höjd av 2,5 m. Sådan
förändring av befintlig byggnad får ej
vidtagas, som förvanskar dess yttre form
och allmänna karaktär. Ny bebyggelse får
inte uppföras.

Tidigare bevarandeplan
Båda husen är klassade som byggnader av
kulturhistoriskt värde och miljövärde

Nya bevarandeplanen, förslag
Dalbyvägen 14 och 16 är ett par förnäm-
liga tegelbyggnader från det tidiga 1900-

talet. Nummer 16 är en av kommunens
bäst bevarade byggnader och ett utmärkt
exempel på den fantasifulla och skickliga
behandling av tegelmuren, som förekom
vid denna tid. De skyddas av q-märkning
vilket här innebär att inga ingrepp får
göras som förvanskar husens karaktär.

Tyvärr har Dalbyvägen 14 redan genom-
gått en del förändringar, som strider mot
denna regel och som därför bör åtgärdas.
Fönstren är av en senare typ med
horisontell tvärpost, vilka bör bytas mot
fönster med korspost (med två lufter i
nedre delen) och jugendspröjs i den övre
delen (se Dalbyv. 16).

Byggnaden har också försetts med en
förstuga, klädd med mörkbrun stående
träpanel och med breda spröjsade fönster
med för huset felaktiga proportioner.
Denna veranda kan med fördel ersättas
av en glasveranda av samma typ som
grannhuset på nr 16 har. Fler takkupor
än de som redan finns bör inte tillåtas.
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Huset på Dalbyvägen 16 bör, så långt som
möjligt är, bevaras i sitt nuvarande skick.
Ett regelbundet underhåll med traditio-
nella material bör utföras för att förhind-
ra onödiga byten av snickerier.

Geukahuset med flanker

Gällande detaljplan
Geukahuset med flanker är beläget inom
detaljplan 42, fastställd den 25 februari
1963.

För Geukahuset gäller:
BHS V, dvs bostadshus med handelsända-
mål i fem våningar. Byggnaden skall upp-
föras i gräns mot granntomt, där sådan
gräns förekommer inom området. Tillåten
byggnadshöjd är 14,5 m.

Tidigare bevarandeplan
Själva Geukahuset utan flanker är
klassat som byggnad av kulturhistoriskt
värde och miljövärde.

Nya bevarandeplanen, förslag
Geukahuset, Lundavägen 29, är med sin
korsvirkesimitation och sitt gula förblän-
dertegel en ovanlig byggnad i kommunen.
Viktiga detaljer att bevara är skyltfönst-
ren med tudorbågar, de jugendspröjsade
fönstren, frontespiserna och hörntornet.
Det vore önskvärt, att igensättning av
skyltfönstren (helt eller delvis) med trä-
panel eller annat material kunde undvi-
kas. Takkupor och fler takfönster bör inte
tillåtas.

Dalbyvägen 3 och Lundavägen 25:
Fasaderna är strama, och stor varsamhet
med fönster, balkonger och övriga detaljer
bör iakttas. Inglasning av balkonger t ex
bör inte tillåtas. Fönstren, som tillhör
restaurangen på Dalbyvägen 3, har grön-
målats. Dessa bör återges sin vita färg.

Granliden

Gällande detaljplan
Granliden är belägen inom detaljplan 111,
fastställd den 19 januari 1979.

För Granliden gäller:
A, dvs område för allmänt ändamål.
Tillåten byggnadshöjd är 10,8 m. För-
gårdsmark mot gata är 6 m.

Tidigare bevarandeplan
Huvudbyggnaden från 1915 är klassad
som byggnad av kulturhistoriskt värde
och miljövärde.

Nya bevarandeplanen, förslag
Byggnaden har genomgått en rad om- och
tillbyggnader genom åren. De nuvarande
fönstren med tvärpost bör på sikt ersättas
av korspostfönster (med minst två lufter),
och enluftsfönstren i takkuporna bör
åtminstone förses med spröjsar.

Endast byggnadshöjd och förgårdsmark
regleras i detaljplanen, varför bevarande-
planen är byggnadens enda skydd mot
förändringar. Det är angeläget att tillse,
att så mycket som möjligt av byggnadens
ursprungliga karaktär bevaras, trots de
speciella krav som ställs på ett äldre-
boende, vad gäller brandsäkerhet, utrym-
mesmöjligheter, ljusinsläpp, m m. Detaljer
som frontespiser, putsdekorer, utsvängda
takfall m m är därför viktiga att bevara.
Fler takkupor och takfönster än de befint-
liga bör inte tillåtas. Eventuella framtida
tillbyggnader bör förbindas med de senare
tillkomna delarna av ålderdomshemmet
för att undvika fler ingrepp i den äldre
byggnaden.

Hantverkargatan 1

Gällande detaljplan
Hantverkargatan 1 ligger inom detaljplan
128, fastställd den 19 april 1983.

För Hantverkargatan 1 gäller:
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m.
Byggrätten är 25%. Endast en huvudbygg-
nad och ett uthus eller annan gårdsbygg-
nad får uppföras. Förgårdsmark mot gata
är 6 m.

Tidigare bevarandeplan
Byggnaden omfattas inte av tidigare
bevarandeplan.
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Nya bevarandeplanen, förslag
Villan är välhållen, och ingrepp som
förändrar dess utseende bör undvikas.
Avstyckning av tomten torde inte vara
något hot, eftersom byggrätten är begrän-
sad och marken närmast tomtgränsen är
prickmarkerad.

Lundavägen 41 och 43

Gällande detaljplan
Husen vid Lundavägen är belägna inom
detaljplan 134, fastställd den 13 nov 1986.

För Lundavägen 41 gäller:
BII, dvs bostadshus i två våningar.
Tillåten byggnadshöjd är 6,0 m. Garage
och gårdsbyggnader inom området får
uppföras till högsta höjd av 2,5 m.

För Lundavägen 43 gäller:
Bq II, dvs bostadshus i två våningar.
Tillåten byggnadshöjd är 8,7 m. Garage
och gårdsbyggnader inom området får
uppföras till högsta höjd av 2,5 m. Sådan
förändring av befintlig byggnad får ej
vidtagas, som förvanskar dess yttre form
och allmänna karaktär. Ny bebyggelse får
inte uppföras.

Tidigare bevarandeplan
Endast Lundavägen 43 omfattas av tidi-
gare bevarandeplan och skall bevaras för
sitt kulturhistoriska värde och miljövärde.

Nya bevarandeplanen, förslag
Husen är representativa tegelbyggnader
från tiden kring sekelskiftet. De är båda i
gott skick. Lundavägen 43 skyddas genom
q-märkning, som förbjuder olämpliga och
förvanskande förändringar i exteriören.
Det är viktigt att detaljer, som t ex de
svarta smidesbalkongerna på nummer 43,
bevaras. Lundavägen 41 bör även q-
märkas.

Lundavägen 57

Gällande detaljplan
Lundavägen 57 ligger inom detaljplan 64,
fastställd den 5 dec 1964.

För Lundavägen 57 gäller:
BF Iv, dvs fristående bostadshus i en
våning. Utöver angivet våningsantal får
man inreda vinden. Tillåten byggnadshöjd
är 5,6 m. Återstående mark på fastig-
heten får inte bebyggas.

Tidigare bevarandeplan
Byggnaden berörs inte av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Mariehem på Lundavägen 57 är nyreno-
verat och välhållet. Tyvärr är fönstren av
ett slag som inte stämmer överens med
byggnaden i övrigt. Det är önskvärt, att
dessa ersättes av fönster med korspost.

Länsmansgatan 1

Gällande detaljplan
Länsmansgatan 1 ligger inom
detaljplan 54, fastställd den 8 april 1965,
KB samt den 29 oktober 1965, KM.

För Länsmansgatan 1 gäller:
A, dvs område för allmänt ändamål.
Tillåten byggnadshöjd är 10 m.

Tidigare bevarandeplan
Byggnaden berörs inte av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Länsmansgatan 1 har nya fönster men av
rätt typ (tvåluftsfönster med spröjs). Fler
takkupor än de befintliga bör inte tillåtas.
Byggnadens nuvarande utseende bör
bevaras, och ingrepp som förvanskar dess
karaktär bör inte tillåtas.

Medborgarhuset

Gällande detaljplan
Medborgarhuset är beläget inom detalj-
plan 54, fastställd den 8 april 1965, KB
samt den 29 oktober 1965, KM.

För Medborgarhuset gäller:
A, dvs område för allmänt ändamål.
Tillåten byggnadshöjd är 10 m.
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Tidigare bevarandeplan
Medborgarhuset omfattas inte av tidigare
bevarandandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Senare tiders tillbyggnader har lagts på
baksidan. Därför bär byggnaden från
framsidan fortfarande stark femtiotals-
prägel, som bör bevaras med tidstypisk
mosaik och smidesdetaljer.

Skolgatan 12

Gällande detaljplan
Skolgatan 12 är beläget inom detaljplan
123, fastställd den 13 juli 1982.

För Skolgatan 12 gäller:
BF II, dvs friståenden bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 4,0 m.
Förgårdsmark mot gatan är 4 m.

Tidigare bevarandeplan
Byggnaden omfattas inte av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Skolgatan 12 är en av de få funktiona-
listiska byggnaderna inom bevarande-
planen. De släta putsytorna, balkongerna
och de stora fönstren är dess mest utmär-
kande drag och bör ej förändras eller för-
vanskas. Andra fönstertyper än stora
enluftsfönster bör inte förekomma, inte
heller putsdekorationer eller profilerade
fönsteromfattningar. Färgsättningen bör
vara ljus.

Stora Tvärgatan 1

Gällande detaljplan
Stora Tvärgatan 1 ligger inom detaljplan
128, fastställd den 19 april 1983.

För Stora Tvärgatan 1 gäller:
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m.
Byggrätten är 25%. Endast en huvud-
byggnad och ett uthus eller annan gårds-
byggnad får uppföras. Förgårdsmark mot
gata är 6 m.

Tidigare bevarandeplan
Parkvillan, Stora Tvärgatan 1, berörs inte
av tidigare bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Villan och garaget är välbevarade. Det
stora takfönstret är inte passande för
hustypen. Liknande takfönster bör i
framtiden undvikas, och det nuvarande
kan med fördel sättas igen. Eftersom
byggrätten är begränsad, torde önskemål
om avstyckning av tomten inte bli
aktuella.

Södra Virvelvägen 1, 7 och 9

Gällande stadsplan
Husen utmed Södra Virvelvägen är beläg-
na inom detaljplan 5, fastställd den 21
januari 1938.

För husen utmed Södra Virvelvägen
gäller:
Ö II, dvs område för fristående
bostadshus i två våningar plus (jämte)
vind.Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m.
Byggrätten är 25%. Byggnadsnämnden
må dock medgiva inredning av garage
samt lokaler för handel och hantverk
ävensom samlingssalar.

Avståndet mellan skilda byggnader på
samma tomt får ej göras mindre än den
för byggnad vid gata eller förgård med-
givna största höjden. I byggnad som upp-
förs med två våningar får endast hälften
av vinden inredas. Förgårdsområde mot
gata är 4 meter, varå endast får uppföras
från huvudbyggnad utskjutande täckta
utbyggnader.

Tidigare bevarandeplan
Södra Virvelvägen berörs inte i tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Karaktäristiskt för de tre villorna på
Södra Virvelvägen 1, 7 och 9 är den grå
putsen med utsparade mönstermurningar
i rött tegel och frontespiserna. Dessa ty-
piska drag bör inte förvanskas eller för-
ändras.
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Södra Virvelvägen 1 har flera olika
fönstervarianter, varav den med korspost
är den korrekta. Övriga fönstertyper bör
ersättas av fönster med korspost. Fler tak-
fönster bör inte tillåtas och det mot gårds-
sidan befintliga kan med fördel sättas
igen eller förminskas. Andra mindre
passande detaljer är balkongräcket och
balkongdörren ovanför burspråket samt
det delvis igensatta fönstret intill bur-
språket. Balkongen bör på sikt förses med
dörr och räcke i en för byggnaden mer
passande stil. Uthuset, byggt i samma stil
som huvudbyggnaden, är bevarandevärt.

Huset på nummer 7 har tvåluftsfönster,
som på sikt bör ersättas av fönster med
korspost. Även ett brett fönster i gavel-
spetsen är olämpligt och bör ersättas av
fönster med korspost. Det ena takfönstret
är något för stort och kan med fördel
göras mindre. Ytterligare takfönster bör
inte tillåtas.

Hörnhuset på nummer 9 har senare
fönster men av rätt typ. Tyvärr har två
fönster i ena gaveln murats igen, och det
är önskvärt att dessa återställs. Den
senare ytterdörren och fönstret ovanför
kan med fördel ersättas av för huset mer
passande modeller. Stora takfönster bör
inte tillåtas. Fastighetsplan bör upprättas
för att förhindra avstyckning av tomten.

Företagsvägen 6

Gällande detaljplan
Industrifastigheten på Företagsvägen 6 är
belägen inom detaljplan 59, fastställd den
14 januari 1966, KB och 2 december 1966,
KM.

För Företagsvägen 6 gäller:
J, dvs område endast för industriändamål
av sådan beskaffenhet, att närboende ej
vållas olägenheter med hänsyn till sund-
het, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder
får dock anordnas i den utsträckning som
fordras för tillsyn och bevakning av an-
läggning inom området. Tillåten bygg-
nadshöjd är 14,0 m. Man får bebygga så
stor del av tomt, att förhållandet mellan
våningsyta och tomtareal icke överstiger
talet 0,5 för byggnad i en våning och talet

1,0 för byggnad i två eller flera våningar.
Som våningshöjd räknas därvid höjden
3,5 m c/c bjälklag. Förgårdsmark mot gata
är 8 m.

Tidigare bevarandeplan
Företagsvägen 6 omfattas inte av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Kontorshuset på Företagsvägen 6 har en
annorlunda arkitektonisk utformning
med funktionalistiska drag. Karaktäris-
tiskt för byggnaden är den vitmålade
betongavsatsen, som delvis fungerar som
balkong, de vita pelarna och fönstrens
tvärposter, som växelvis placerats i
fönstrens övre resp nedre del och gör
denna mindre del öppningsbar.

Viktig är också fasadbelysningen bestå-
ende av cylindriska lampor i patinerad
plåt. Dessa typiska drag bör inte föränd-
ras eller förvanskas. Eventuella tillbygg-
nader bör utformas så, att de väl ansluter
till den befintliga byggnaden vad gäller
byggnadsstil, färgsättning, material och
fönstrens och takets utformning.

Testvägen 2

Gällande detaljplan
Industrifastigheten Testvägen 2 är belä-
gen inom detaljplan 82, fastställd den 7
mars 1973.

För Testvägen 2 gäller:
J, dvs område endast för industriändamål.
Byggnader får dock uppföras eller inredas
för bostadsändamål i den utsträckning
som fordras för tillsyn och bevakning av
anläggning inom området. Tillåten bygg-
nadshöjd är 10,5 m. Byggrätten är 50 %.
Förgårdsmark mot gata är 4,5 m.

Tidigare bevarandeplan
Testvägen 2 berörs inte av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Air Liquides industribyggnad på Testvägen
2 har en ren och enkel stil. De släta gula
tegelfasaderna, de vitmålade lisenerna och
de breda fönsterbanden är byggnadens
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mest typiska element, vilka ej bör föränd-
ras eller förvanskas. Eventuella om- och

tillbyggnader bör utformas i samma rena
arkitekturstil.

 Lundavägen 43, 1985.

 Radhusen vid Hällegatan - Verkstadsgatan, här alldeles nybyggda, 1950.
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ÅKARP - bebyggelsens framväxt
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Den gamla byplatsen låg, där Byvägen träffar Alnarpsvägen. Denna plats är ännu idag
att betrakta som Åkarps (Acathorp 1120) centrum. I detta område låg före enskiftet (för
Åkarps del ca 1813-1815) tolv gårdar fördelade på nio hemmansnummer. Efter skiftet
låg hälften av gårdarna kvar på sina gamla platser, och man kan - till skillnad från
utvecklingen i Arlöv och Sunnanå - klart märka ett samlat bysamhälle.

Centralt ligger Ola Jönssons länga Lugnet (7:an kallad efter fastighetsnumret 7:10,
Alnarpsvägen 11).

 Alnarpsvägen 11 A, 1997.

Ola Jönssons lada blev senare till ett bostadshus, Simontorp, döpt efter en ägare,
August Simon Wallberg.

 Byvägen 3, 1997.



På mark tillhörande Kabbarp nr
8, ursprungligen brukad av Per
Jeppsson, byggdes 1835 Gamle-
gård, Burlövsvägen 8. Denna
gård brukade före 1910 33 tunn-
land. Nu finns endast gårds-
platsen kvar, med av brand
reducerad bebyggelse.

Då hemmanet Åkarp nr 4
delades, tilldelades den östra
delen Hans Andersson, f. 1785.
På grund av det geografiska
läget kallades gården Östergård
eller vanligen Östragård.

Då sockerbetsindustrin tog fart
under 1870-talet, och spann-
målspriserna samtidigt sjönk,
ökade den jordlösa befolkningen,
ofta hantverkare. Det relativa
välståndet medförde en befolk-
ningsökning, vilken fram-
tvingade ett egenboende. Dessa
”jordlösa” bosatte sig i regel
längs vägarna, och vid Lund-
vägen kan vi finna några
exempel på hantverkarhus av
hög ålder.

 Burlövsvägen 8, 1924.
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 Östragård, 1976.

 Lundavägen 84, 1997.



De ”jordlösa” byggde även vid Byvägen.

 Byvägen 20, 1997.

Stambanan drogs genom bygden under 1850-talet, och 1856 fick Åkarp sin järnvägs-
station. Året därpå följde stinsbostaden.

 Åkarps första järnvägsstation, 1891, dammen t h.

Området kring järnvägsstationen upplevde en ganska kortvarig blomstring: på 1850-
talet anlades ett tegelbruk, på 1880-talet en pianofrabrik (Nilsson - Wirén), ca 1890 en
takstolsfabrik och 1911 Björklunds Mekaniska Verkstad

Dessa företag och deras byggnader tillhör, trots deras berömmelse, ohjälpligen det
förgångna. Nyare verksamheter fyller nu luckorna efter dem.
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I hörnet Bruksvägen-Apelvägen finns en byggnad, som skär genom tider och sysslor:
Bruksvägen 18. Den har varit handelsbod under två handelsmän, arbetat fram
företagsinredningar, plåtdetaljer och emballage.

        Bruksvägen 18, 1997.

Arbetarna på tegelbruket byggde sig bostäder efter hand. Från tiden kring 1890 har vi
kvar några exempel vid Svanetorpsvägen.

Tiden och ägarna har påverkat husens utseenden, dock icke till den grad, att miljön
helt kan lämnas därhän. Fönster förgås, och försäkringsbolagen kräver säkrare dörrar.
Vår tids nödvändigheter, som garage, inkräktar på bevarandevärdet men slår inte ut
det. Husraden kallas av någon anledning ”Betlehemshusen”.
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 Svanetorpsvägen, västra sidan.



Trots industrins uppblommande vid Bruksvägen, var - och förblev - Åkarp en lantlig
idyll. Orten var så uppskattad som ”landet”, att stadsbor från Lund och Malmö hyrde
in sig på gårdar och i hus under somrarna och vissa av årets helger. Tågtrafiken, som
i början var begränsad till tre stopp per dag, utvecklades, och Åkarp hamnade på ett
behagligt ”pendlingsavstånd” från städerna.

En ny typ av bebyggelse kom 1881, då
villan Lyckås byggdes. Beklagligtvis
skymmer nu nyare bebyggelse Lyckås
från Alnarpsvägen.
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 Lyckås, Bladvägen 37, 1976.

År 1868 gick Åkarp in i bildningshistorien, i det Hvilans Folkhögskola, Sveriges äldsta,
grundades. Hvilan har genom tillbyggnad och nybyggnad samt ett väl anpassat kursut-
bud utvecklats till en betydande anläggning.

 Hvilan med gamla stallängan, omkr år 1880.



I Åkarp grundlades tidigt en förhärskande stil i puts. Trävillorna är få.
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 Alnarpsvägen 42, 1997. Svanetorpsvägen  21, 1997.

Tegel blev inte vanligt som fasadmaterial, fastän murningstekniken var omhuldad och
driven till mästerskap i Arlöv. Exempel finns dock:

 Alnarpsvägen 14, 1997.

År 1900 fanns i Åkarp blott få villor: Lyckås, Olifvielund (nu Fridhem), Imadal (rivet),
Tomtebo (nu Almgården), Fagerlid och Brittbo.

I 1900-talets början tog det burgna villabyggandet överhanden i Åkarp, och kulmen
nåddes ca 1905. Det var främst grosshandlare och disponenter från Malmö, som lät



bygga sig ståtliga villor på storslagna tomter. Individualism kännetecknade deras
önskemål, och stilskiftena var många.

Ett exempel på tyskinfluerad jugendbarock:
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 Alnarpsvägen 40, 1997.

Planbrytningar medelst torn, tinnar, skorstenar i avsevärd resning samt kombinationer
av takstilar förekom. Lyckås är ett exempel, Haga ett annat och Tre Musketörer ett
tredje. Nationalromantiska inslag finns.

 Tre Musketörer, Stationsvägen 5, 1976.



Världskriget 1914 - 1918 dämpade byggandet. Visserligen kunde det militärgeografiska
läget i farlighet inte jämföras med det under 1940-talet, men återhållsamhet började
prägla byggandet och arkitekturen. Det förelästes och propagerades för en ”sundare
byggnadsstil”, förankrad i en sydskånsk-dansk tradition med högresta sadeltak, puts
och renare linjer. Man sade farväl till jugendbarockens svepande kurvor, den gotiska
planbrytningen med torn och tinnar samt till nationalromatikens utstyrslar.

En som flitigt agerade i denna sak var Fritjof Hazelius, byggherren för Hasselagården.
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 Hasselvägen 11, 1997.

Byggandet avstannade inte helt. Ett rejält exempel finner vi i den förnämliga villan
Hemmet på Lundavägen 60.

 Lundavägen 60, 1997.



Arkitekter och byggmästare ville dock inte helt släppa finesserna: burspråk, fronte-
spiser och hörn med rustikputs levde länge kvar i bygden; de överlevde 1930-talets
svaga försök till funktionalism. Högvägen 7 uppvisar ett fint 1920-talshus.
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 Högvägen 7, 1997.

Medan Arlöv och Åkarp kan visa många fina villor och hus från 1920-talet, förefaller
1930-talets ”dåliga tider” ha hämmat byggandet. Inte ens funktionalismhusen - av en
dansk professor kallade ”All arkitekturs död” - blev vanliga. Man får leta efter dem.
Alnarpsvägens södra sida har ett par.

 Alnarpsvägen 30, 1997.

År 1939 överföll Sovjet Finland, och kriget flyttade nära. Med Tysklands ockupation av
Danmark och Norge på våren 1940 blev kriget för Burlövsbon blott någon mil avlägset.

Med långvariga beredskapstjänstgöringar, ransoneringar, material- och materielprio-
riteringar till krigsmakten var byggandet av befästningar och skyddsrum den huvud-
sakliga byggverksamheten. Skåningen väntade på bättre tider. De kom dock inte
omedelbart efter freden. Först i mitten av 1950-talet kom byggandet igång igen.



Under 1950- och 1960-talen byggdes villor och radhus inom ett stort område söder om
Lundavägen och på båda sidor om Burlövsvägen: här uppdelat i nr 14 Kockumsområdet
och nr 15 Tvärvägen - Falkvägen - Fasanvägen - Södervägen
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 Tvärvägens radhus, baksidan mot parken, 1997.

Medan Arlöv fick sina höghus på 1960- och 1970-talen, bebyggdes Åkarp mest på 1970-
talet - och på bredden. Man, så att säga, lade ut enformigheten på ytan i stället för att,
som i Arlöv, resa den i höjden. Miljön öster och söder om Gränsvägen kan utgöra
exempel.

 Skyttsvägen, 1997.



Avslutningsvis kan sägas, att Åkarp har undergått färre förändringar i gammal bebyg-
gelse än Arlöv. Villorna ligger kvar på sina parktomter.

I Åkarp finns också en plats, där tiden på ett behagligt sätt står stilla, trots att tågen
dånar förbi var sjätte minut: Dammen, f.d. Lergraven, en gång lertäkt för tegelbruket,
senare romantiskt tillhåll för svärmande par, nu en promenadplats och oas i byn.
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 Åkarpsdammen, våren 1997.

 Villasamhället Åkarp, flygfoto 1979.



Miljöer som karaktäriserar Åkarp:
 Område   9 Svanetorpsvägen - Bruksvägen

” 10 Alnarpsvägen med järnvägsstationen och
dammen

” 11 Byvägen
” 12 Hvilan - Kullavägen - Alnarpsvägen
” 13 Hasselvägen - Kabbarpsvägen
” 14 Kockumsområdet
” 15 Tvärvägen - Falkvägen - Fasanvägen -

Södervägen

Område 9 Svanetorpsvägen - Bruksvägen

Områdesbeskrivning

Områdets namn kommer från apoteket
Svanen i Lund. Det drevs av Carl Åker-
blom, som ägde nr 3 och 4 i Karstorp. Han
förvärvade dessutom Åkarp nr 2, vilket
följdriktigt blev ”Lilla Svanetorp”. Det
revs 1983.

På Apelvägen 17 ligger riksdagsman Pehr
Pehrssons ”undantagshus”, dit han
flyttade, då han lämnat sin Möllegård till

sonen. Pehrsson gav villan namnet
Lugnet. Numera heter den Vrå.

De s k Betlehemshusen vid Svanetorps-
vägen har genom väder, ålder och ägare
genomgått förändringar, men är som
minnen från tegelbruksarbetarnas tid
och från den byggnadsstil, som då var
förhärskande, värda att bevaras.
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På Svanetorpsvägen 21 ligger en av kom-
munens få trävillor, egentligen en ändrad
och tillbyggd banvaktsstuga, något nött
av tidens tand. Villan heter Sidnäs.

På hörnet Apelvägen - Bruksvägen ligger
en något ändrad hundraåring, Bruks-
vägen 18. Här har varit butiker och före-
tagslokaler.

En promenad i området ger en inblick i
ursprungs- och ändringsstilar, ett för-
virrande men intressant område.

Särskilt bevarandevärda hus inom
område 9.

VRÅ, Apelvägen 17, Åkarp 2:56
När den ryktbare och något beryktade
(”Åkarpslagen”) riksdagsmannen Pehr
Pehrsson lämnade Möllegården till sin
son, drog han sig själv tillbaka till detta
”undantagshus”.

Byggnadsår: 1912
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: sten
Väggar: ljusgul stänkputs
Fönster: delvis utbytta, spröjsad

överdel
Tak: valmat tak med kraftigt

utsvängda takfall,
pappshingel

Detaljer: vita slätputsade joniska
pilastrar i fasaden

Övrigt: ny tillbyggnad på baksi-
dan 1982

Uthus

Byggnadsår: 1912
Sockel: gråmålad puts
Väggar: gulmålad puts
Fönster: vita, spröjsade
Dörr: vit, spröjsad glasdörr
Detaljer: ovalt, korsspröjsat

gavelfönster, vindskidor
av plåt, lykta

 Svanetorpsvägen 1997.
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Svanetorpsvägen 22, Åkarp 2:10
Ett ”Betlehemshus”.

Byggnadsår: ca 1890
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: gult tegel, profilerad
Väggar: gult tegel
Fönster: bruna tvålufts-,

spröjsade
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: profilerad gesims,

stickbågar, frontespis

Svanetorpsvägen 24, Åkarp 2:53
Ett ”Betlehemshus”.

Byggnadsår: ca 1890
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: gult tegel, profilerad
Fönster: tvålufts-, spröjsade
Väggar: gult tegel
Dörr: restaurerad
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: profilerad gesims,

frontespis, stickbågar

Bevarandevärdenas säkerställande, område 9

Gällande detaljplan

Detaljplan 102, fastställd den 8 februari 1977.

För de fem s k Betlehemshusen väster
om Svanetorpsvägen gäller:
BS I, dvs sammanbyggda småhus i en
våning. Byggnad får dock uppföras
indragen från gräns mot granntomt om
detta prövas. Tillåten byggnadshöjd är 4,0
m. Byggrätten är 33%. Förgårdsmark
mot gata är omkring 4 m och sträcker sig
till nuvarande husfasaders lägen.

För Villa Vrå, Apelvägen 17, gäller:
BF I dvs fristående bostadshus i en
våning. Tillåten byggnadshöjd är 4,0 m.
Byggrätten är 25%. Förgårdsmark mot
gata är 5 m.

För området på Apelvägen närmast
järnvägen och Bruksvägen gäller:
Jb, dvs småindustri kombinerad med till
rörelsen hörande bostad. Efter prövning
kan byggnaderna även användas som
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enbart bostad. Tillåten byggnadshöjd är
5,0 m. Byggrätten är 50%. Förgårdsmark
mot gata är inte anpassad till befintliga
byggnader utan utgår från att dessa på
sikt skall rivas. Byggnader väster om
Apelvägen är till största delen belägna på
prickmark.

Anm: Utbyggnaden av järnvägen med
ytterligare spår mot Bruksvägen måste
beaktas.

Tidigare bevarandeplan

Planen omfattar Betlehemshusen och
området kring dessa samt villa Vrå som
enstaka byggnad. Området kring Betle-
hemshusen omfattar också gata och ett
område på 10 meter öster om gatan. Det
sträcker sig dessutom 10 meter söder om
husen. Samtliga hus är angivna som
byggnader av kulturhistoriskt värde
och miljövärde. På översikten över Åkarp
är däremot det nordligaste av Betlehems-
husen angivet enbart som byggnad av
miljövärde. Det föreslås att q-märkning
bör övervägas vid revidering av stadsplan.

Nya bevarandeplanen, förslag

Betlehemshusen ger med sina enhetliga
volymer en tilltalande och helgjuten gatu-
bild. Till denna bidrar också de korta men
ändå varierande avstånden mellan husen.
Samtliga fem hus är uppförda vid samma
tid. Fyra av husen har frontespiser, varav
en är nyuppförd. Nuvarande kvaliteter är
helheten.

I detaljerna varierar husen stort. Endast
två av husen är nära originalskicket,
nämligen Svanetorpsvägen 22 och 24.
Övriga hus är mer eller mindre för-
vanskade. Svanetorpsvägen 20 har en
tillbyggd entréveranda förlagd på prick-
mark. Gällande detaljplan är i stort sett
anpassad till husen. Planändring och q-
märkning av husen är för närvarande inte
meningsfull.

På sikt bör husen återställas i sina de-
taljer: fönster, dörrar, entrétrappor mm.
Området mot gatan är också viktigt. Ve-
randan på Svanetorpsvägen 20 stör inte

särskilt mycket, eftersom det är ett ytter-
hus, som vetter mot annan bebyggelse
men borde vara utformad med helt annan
omsorg. Ytterligare verandor mot gatan
kommer att påverka helheten och strider
också mot detaljplanen. Även om planen
medger, att husen sammanbyggs, bör
marken mellan husen inte bebyggas.
Stora takkupor är förödande och bör
ersättas med frontespiser, så som skett på
Svanetorpsvägen 20.

De djupa trädgårdarna bakom husen och
byggrätten ger möjlighet att bygga komp-
lementbyggnader utan speciella krav på
anpassning. Eventuella tillbyggnader till
boningshusen bör däremot utformas med
större omsorg.

Villa Vrå är en pampig villa, vars utseende
förstärks av den djupa trädgården fram-
för. Till intrycket bidrar även trädgården
framför intilliggande villa. Även om de-
taljplanen så medger, bör ingen bebyggel-
se ske direkt framför villan. Eventuella
komplementbyggnader bör förläggas nära
tomtgräns och inte för nära vare sig gata
eller villa. De bör vara små och utformas
med omsorg för att inte dra uppmärksam-
het från villan. Villa Vrå bör q-märkas.
Fastighetsplan måste upprättas för att
förhindra avstyckning av tomten.

Gatubilden i korsningen Apelvägen -
Bruksvägen har bedömts som tilltalande,
delvis beroende på en fin volym på hant-
verkshuset i hörnan. Nuvarande detalj-
plan är inte anpassad till befintlig be-
byggelse utan utgår från att denna på sikt
skall försvinna. En väntad utbyggnad av
järnvägen försvårar ytterligare situatio-
nen. Byggnaderna i sig är alltför ändrade
för att särskilt pekas ut.
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Område 10 Alnarpsvägen med järnvägsstationen och dammen

Områdesbeskrivning

Åkarps damm har en skiftesrik historia:
lertäkt för tegelbruket, tillhåll för svär-
mande par och arbetsprojekt för elever vid
Alnarp.

Ett par nya hus har byggts in i damm-
miljön och skymmer Lyckås. Bebyggelsen
i området präglas i övrigt av tiden och
stilen kring 1905, med Lyckås (1881) och

Fridhem/Olifvielund (1898) som vete-
raner.

De parkliknande, djupa trädgårdarna gör
att villorna Alnarpsvägen 34 - 44 ser sär-
deles pampiga ut och att området gör ett
burget intryck.

Stationsvägen anlades i samband med att
Åkarps stationshus flyttade 1904 - 1905.
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Anknytning till järnvägen har också den
intilliggande tegelvillan med högt sadel-
tak. Den byggdes som ny stinsbostad. Tre
av byggnaderna vid Stationsvägen har
tjänstgjort för andra ändamål än blott
boende: Blombergs hörna (1), stations-
huset (2) och Tre Musketörer (5). Villa
Saris (3) är en traditionell bostadsvilla av
högt bevarandevärde.

 Åkarpsdammen, 1999.

På Genvägen 12 ligger Solna. Den villan
avviker i byggnadsstil från området som
helhet.

Det kan konstateras, att dammiljön såväl
genom sin natur som genom sin bebyggel-
se har ett högt miljövärde.

Särskilt bevarandevärda hus inom
område 10

HAGA, Alnarpsvägen 34, Åkarp 1:15
Haga har givit plats åt skilda aktiviteter:
möbelaffär, fotoateljé och elfirma. Den
omgivande trädgården anlades av läns-
trädgårdsmästare Bengt Kjellsson. Den är
välbevarad och innehåller några exotiska
växter samt en ursprunglig fontän. En
gång låg ett vindkraftverk på tomten. Det
lilla vita huset närmast vägen är yngre än
huvudbyggnaden.

Byggnadsår: 1903
Användning: bostad
Våningsantal: 2
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Fönster: vita, jugendspröjsade
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: plåttorn, höga skorste-

nar, vertikal spröjs i
fönstrens överdel, vit
träveranda

Övrigt: ombyggnad från affär
till bostad 1963
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CARLSBORG (BOO), Alnarpsvägen 36,
Åkarp 1 :14
Denna villa är en vacker representant för
den tyska jugendbarocken med inslag av
schweizersnickerier.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Fönster: original, vertikal spröjs

i överdelen, blåmålade
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis med

schweizersnickerier,
burspråk med balkong

SVANEBORG, Alnarpsvägen 38, Åkarp
1:13
Svaneborg ligger mittemot Åkarps damm.
Möjligen kan fågellivet där ha inspirerat
till namnet.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: grå puts
Väggar: ljus puts
Fönster: vita. Sannolikt har de

varit spröjsade i
överdelen.

Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: rött oputsat tegel längs

takfoten, röd tegellist
mellan vägg och sockel,
torn

VILLA ANCI, Alnarpsvägen 40,
Åkarp 1:10
Villa Anci är ett vackert exempel på den
tyskpåverkade jugendbarocken från 1900-
talets början. Namnet ”Anci” kommer av
att häradsdomare Anders Nilsson och
hans hustru Cicilia lät uppföra villan.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gul stänkputs
Fönster: original, vita, spröjsad

överdel
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Tak: valmat mansardtak i
rött tegel

Detaljer: svängd frontespis, profi-
lerade fönster- och dörr-
omfattningar, vit slät-
puts kring fönster,
rusticerade hörnkedjor

Övrigt: terrass från 1978

VILLA FRIDHEM (OLIFVIENLUND),
Alnarpsvägen 42, Åkarp 1:8
Fridhem är en av få trävillor i kommunen
och dessutom den enda trävillan i schwei-
zerstil. Den är nu den enda kvarlevande
husbyggnaden från 1896 års Slöjd- och
Industriutställning i Malmö. Tomten
köptes av P Ekelund 1897 för 2000 kr, och
den monteringsfärdiga villan fördes dit.
År 1907 köpte redaktör Willard Sörensens
föräldrar tomten och villan för 10 000 kr.
Redaktör Sörensen bodde här till sin död
1973.

Byggnadsår: 1897
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: putsad sten
Väggar: röd träpanel
Tak: papp
Dörr: original, grön
Fönster: delvis utbytta
Detaljer: liggande och stående

panel i fasaden, fronte-
spis med schweizer-
snickerier

VILLA LYCKÅS, Bladvägen 37, Åkarp 1:5
Lyckås, en patriciervilla av hög klass, har
en egenartad arkitektur. Den byggdes
1881 för sjökapten Carl Otto Malmqvist
som en ganska liten villa. Kapten Malm-
qvist sålde den efter två år till en fabrikör
Lundstedt, som lät bygga till den med bl a
östra skeppet i riktning nord - syd. Där-
efter har Lyckås efter hand byggts till
ytterligare. Stilskillnaderna är uppen-
bara. De yttre dekorativa delarna är såväl
dyrbart gjorda som många. Här finns t ex
torn, listverk, festonger och frontespiser.
Den oregelbundna huskroppen har kvar
den gamla rumsindelningen med kamma-
re, sal, salong, matsal, herrum, barnkam-
mare, föräldrasovrum, kök, serverings-
rum, vestibul m m. Fyra gamla kakel-
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ugnar finns bevarade liksom en talmålning
i matsalen.

Byggnadsår: 1881
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Väggar: vitmålat tegel
Sockel: gråmålat tegel
Fönster: original
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: tandsnitt, listverk,

festonger, frontespiser
åttkantigt torn med
plåttak

Övrigt: Huset var från början
omålat med fasad i gult
tegel.

BLOMBERGS HÖRNA,
Stationsvägen 1, Åkarp 1:34
Detta hus, från samma jugendperiod som
Tre Musketörer, har levt ett skiftesrikt
liv. Verksamheterna har varit: telestation,
speceriaffär, postkontor, bibliotek, bank,
uraffär, fotoateljé, herr- och damfrisering
samt pizzeria.

Byggnadsår: 1906
Användning: butik och bostad
Våningsantal: 2
Sockel: grå puts
Väggar: ljus puts
Dörrar: delvis utbytta
Fönster: bruna, jugendspröjsade
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: hörntorn, vindskupor

STATIONSHUSET, Stationsvägen 2,
Åkarp 1:78
Då Åkarps gamla (1856) stationshus blev
omodernt, revs det och ersattes 1904 med
en ny station. Vid den östra gaveln hade
posten lokaler mellan 1918 och 1961.
Brandkåren hade lagerlokaler i det lilla
huset intill stationen. Idag innehåller
stationsbyggnaden affärslokaler, verkstad
och lager för sportutrustning, främst
vapen. Underjordisk provskjutbana finns.

Byggnadsår: 1904
Användning: företagslokaler
Våningsnatal: 1 ½
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Sockel: sten
Väggar: gula putsfält mot rött

tegel
Fönster: småspröjsade, delvis

bågformiga
Tak: rött tegel
Detaljer: frontespis

VILLA SARIS, Stationsvägen 3,
Åkarp 1:35
Villa Saris torde vara namngiven efter en
villa vid Lundavägen i Malmö, vilken i sin
tur fått namn efter ett gods i Finland. Här
har, bland andra, bott en disponent
Thulsson, verksam inom skobranschen.

Byggnadsår: före 1910
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½ - 2
Sockel: grå puts
Väggar: puts
Dörr: utbytt
Fönster: delvis utbytta, jugend-

spröjsade i övervåningen
Tak: valmat tak
Detaljer: burspråk med vit

balkong,

Stationsvägen 4, Åkarp 1:79
Denna kompakta tegelbyggnad uppfördes
som ny bostad för stationsinspektorn och
avviker i stil från områdets övriga villor.

Byggnadsår: 1919
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Dörr: vit
Fönster: vita, småspröjsade,
Tak: sadeltak, enkupigt tegel
Detaljer: mönstermurning i ga-

velspetsarna, entréparti
på gaveln med rund-
bågiga fönster och dörr
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TRE MUSKETÖRER, Stationsvägen 5,
Åkarp 1:37
Huset är uppfört i jugendbarock, i de år
då denna stil nådde sin höjdpunkt. (Under
dessa år stod i Arlöv Möllerstedts
tegelarkitektur i sin blomma.) Det
kallades Lindblads Café, Sevalls Café,
Järnvägscaféet eller, rätt och slätt, Fiket.
Det var också ett populärt dansställe. I
källaren fanns ett skomakeri.På 1940-
talet döpte fru Kook-Friberg rörelsen till
Tre Musketörer och gjorde huset till
värdshus med bl a matsalen ”Fäktsalen”.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: gråblå puts
Väggar: ljus stänkputs
Dörrar: original
Fönster: bruna, rundbågiga,

jugendspröjsade gavel-
fönster

Tak: röd plåt och eternit
Detaljer: putslister, plåttorn
Övrigt: Några ändringar utför-

des på 1950-talet, bl a
byggdes entrétrappan
om.

SOLNA, Genvägen 12, Åkarp 1:28
Denna villa är intressant planbruten, i
det den har både tvåvånings- och
envåningsdel. Den frontespisliknande
fasaden slutar i ett valmat tak, som
sluttar bakåt som en stormhuva. En
takkupa i envåningsdelen jämnar något
ut planbrytningen.

Byggnadsår: 1909
Användning: bostad
Våningsantal:  1- 2
Väggar: brunrosa puts
Fönster: vertikalt småspröjsade

överdelar
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: rusticerande vit hörn-

puts, halva vita fönster-
omfattningar, burspråk

Övrigt: uterum från 1970
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Bevarandevärdenas säkerställande, område 10
Alnarpsvägen med järnvägsstationen och dammen

vägen 3 och Genvägen 12 gäller:
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m,
och byggrätten är 25%. Huvudbyggnad
skall placeras minst 4,5 m från tomt-
gräns. Uthus garage och liknande byggna-
der får placeras intill 1 m från tomtgräns.

För Stationsvägen 1 och 5 gäller:
BHF II, dvs fristående bostadshus med
handelsändamål i två våningar. Tillåten
byggnadshöjd är 6,6 m, och byggrätten är
25%. Förgårdsmark mot gata är 5 m.
Förgårdsmark mot gata är inte anpassad
till befintliga byggnader vad gäller
fastigheterna Åkarp 1:28, Åkarp 1:34 och
Åkarp 1:37.

För Stationsvägen 2 och 4 gäller:
Tj, dvs område för järnvägstrafik och
därmed samhörigt ändamål. Enligt
sammanträdesprotokoll 1982-09-06
beviljades byggnadslov för ändring till
vapenhandel.

Tidigare bevarandeplan

Planen omfattar dammen, järnvägs-
stationen med sin sammanbyggda länga i
sydväst samt bebyggelsen längs Alnarps-
vägen och Stationsvägen.

Framtida översyn av stadsplanen bör
konfirmera befintlig bebyggelse och över-
väga q-märkning av hela miljön samt Q-
märkning av enskilda bevarandevärda
byggnader. Eventuell nybyggnad bör
endast tillåtas så, att bevarandevärd miljö
längs Alnarpsvägen inte störs.

Stationsbyggnaden omfattas av q-
märkning i den stadsplan som fastställdes
1982-07-08.

Nya bevarandeplanen, förslag

Området kännetecknas av en parklik-
nande, lummig miljö med stora påkostade
sekelskiftesvillor och byggnader längs
Alnarpsvägen och Stationsvägen. Områ-
det har ett mycket högt kulturhistoriskt
värde och bör q-märkas. Dessutom bör q-
märkning genomföras av samtliga enskil-
da byggnader inom området, utom tegel-
villan på Stationsvägen 4. Stationsbygg-
naden är redan q-märkt.

De monumentala villorna Haga, Carls-
borg, Svaneborg, Anci, Fridhem, Lyckås
och Saris är mycket välbevarade. Då det
gäller Villa Svaneborg bör man vid nästa
översyn ersätta de nuvarande mindre
enluftsfönstren med fönster med korspost
eller spröjsar.

Blombergs hörna, Villa Solna och Tre
musketörer bör bevaras i nuvarande
skick. Byggnaderna ligger delvis på
punktprickad mark. En q-märkning är
därför nödvändig för att förhindra
rivning.

Tegelvillan på Stationsvägen 4 bör
bevaras i nuvarande skick. Takfönster,
takkupa och utskjutande takfall mot
Stationsvägen bör ej få förekomma.

I området bör inga förändringar eller
nybyggnader tillåtas, som på något sätt
förvanskar sekelskiftesmiljön och den
parkliknande karaktären.

Gällande detaljplan

Detaljplan 91, faställd den 19 december 1972, KB samt den 5 oktober 1973, KM.

För husen vid Alnarpsvägen, Stations-
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Områdesbeskrivning

Den gamla byplatsen med 12 gårdar låg
på det ställe, där nu Byvägen träffar
Alnarpsvägen. Vid enskiftet anlades
Byvägen ursprungligen som en gränsväg
mellan hemman. Vid studier av gamla
foton finner man en smal och svårfram-
komlig grusstig. År 1937 lades trottoar,
enligt utsagor ojämn, och först 1945
breddades vägen.

Byvägens bebyggelse har tillkommit
under olika tids- och stilperioder, vilket
gör miljön mångskiftande: arbetar- och
hantverkarbostäder samsas med påkos-
tade villor, nytt blandas med gammalt.
Vid en fotvandring från Bankhuset över
Östragård och tillbaka till Simontorp står
tiden inte stilla.

Den lummiga uddanummersidans hus
ligger något högre än den andra sidans,
och de högväxta träden och buskarna
skymmer tyvärr bort de vackra husen för
den förbivandrande. Att trädgårdarna
tillåts leva ganska otuktade, har egent-
ligen blott den nackdelen.

Bebyggelsen på de jämna numrens sida är
lättare sedd, dels tack vare lägre träd och
buskar, dels på grund av närheten till
vägen.

I området ligger två byggnader med
omedelbar attraktionskraft: Gama, som
påminner om Vrå på Apelvägen 17 och
Anci på Alnarpsvägen 40, samt Bella
Vista, som är unik i kommunen.

 Byvägen, 1999.

Särskilt bevarandevärda hus inom
område 11.

BANKHUSET, Byvägen 2, Åkarp 3:36
På den plats där banken nu ligger, låg på
1800-talet Åkarps bys skola. Den byggdes
(eller byggdes om) 1856 och tjänstgjorde
som skolhus till 1892, då Åkarps skola
(nuv. Södervångskolan) invigdes.

Den nuvarande byggnaden, ritad av
arkitekt Bror Thornberg, Malmö, togs i
bruk 1961 som bank och post. Den har
ändrats 1983 och 1986.

Byggnadsår: 1961
Användning: banklokaler
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts, låg
Väggar: vitmålat tegel
Tak: gult tegel
Detaljer: utbyggnad mot vägen i

gavelliknande spetsar,
skärmtak i glas
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Byvägen 2 B, Åkarp 3:80
Bankhusets arkitekt Bror Thornberg
ritade även detta hus, som uppfördes i
direkt anslutning till banken.

Byggnadsår: 1961
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: svart puts
Väggar: vitmålat tegel
Fönster: blå och vita, enlufts-
Tak: gult, enkupigt tegel
Detaljer: kupor i kopparplåt,

halvcirkelformad bal-
kong åt väster med
smidesräcke, ankarslutar

SIMONTORP, Byvägen 3, Åkarp 7:10
Från denna ursprungliga gård - huset
Simontorp var en gång lada på Ola
Jönssons gård Lugnet - avsöndrades mark
till de flesta tomterna i ”det gamla Åkarp”.
Åkarps skola, nuv. Södervångskolan,
ligger på sådan mark.

Byggnadsår: ca 1850
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: vitkalkad puts
Fönster: original, röda
Tak: Decra-plåt sedan 1992
Detaljer: veranda, takkupa, tand-

snittsgesims

Byvägen 4, Åkarp 4:47
Här skall ha bott en kvinna med benäm-
ning efter yrket: ”Anna stickerska”.
Hennes son var byggmästaren Anton
Nilsson.

Byggnadsår: 1860-talet
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: vit spritputs
Dörr: ny dörr mot trädgården
Fönster: original, blå, spröjsade
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: gesims, snedställda

tegel i gavelspetsarna,
ankarslutar

Övrigt: Villan har sitt nuvarande
utseende från 1930.
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HOLMA, Byvägen 5, Åkarp 7:37

Byggnadsår: 1931
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: gul stänkputs
Dörr: original
Fönster: original, spröjsade
Tak: glaserat tegel, mansard
Detaljer: frontespis med balkong,

vit slätputs i hörnkedjor

LJUNGSBO, Byvägen 6, Åkarp 4:29
Innan Solidar öppnade sin affär på
Alnarpsvägen, drevs butik här i den
västra gaveln. I den östra har funnits
skomakeri och fiskaffär.

Byggnadsår: 1910
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Dörr: ny
Fönster: original, grågröna med

korspost
Tak: nockvalmat sadeltak,

eternit
Detaljer: mönstereffekt i fasader-

na med vita stenar,
frontespis med balkong

BYHEM, Byvägen 8, Åkarp 4:74
Tillbyggnaden från 1966 stör byggnadens
symmetri, men tack vare valet av
material och detaljer smälter den efter
hand in i miljön.

Byggnadsår: 1907
Användning: bageri, konditori,

hårsalong
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: grå puts
Väggar: gul stänkputs
Dörr: restaurerad
Fönster: delvis original
Tak: rött tegel
Detaljer: slätputsade vita gesim-

ser, slätputsade vita
dörr- och fönsteromfatt-
ningar
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HILLESHÖG, Byvägen 9, Åkarp 7:85

Byggnadsår: 1925
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: svart puts
Väggar: ljus stänkputs
Dörr: original
Fönster: original, fönsterluckor
Tak: enkupigt svart glaserat

tegel
Detaljer: frontespis, portal i mur

mot garage, balkong,
lunettfönster

LILLBO, Byvägen 10, Åkarp 4:20
Här bodde en gång en man, som gemen-
ligen kallades ”Ivar Tosse” eller, vänli-
gare, ”Han på Lillbo”. Skälen till veder-
namnet är okända.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: brunrosa stänkputs
Dörr: ny
Fönster: jugendspröjsade,

mörkgröna
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: slätputsade lister och

fönsteromfattningar

KARINSBO, Byvägen 12, Åkarp 4:19

Byggnadsår: 1910
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: ljusblå puts
Fönster: med korspost
Detaljer: profilerade vita gesim-

ser, frontespis, vita
fönsteromfattningar

Övrigt: bred utbyggnad mot
vägen
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ANNELUND, Byvägen 14, Åkarp 4:18
Annelund har ett förflutet som kemi-
kalieaffär. En senare ägare har på ett
förtjänstfullt sätt gjort huset till bostad
och mycket varsamt restaurerat det
(1991). Namnet säges komma från en
tvätterska, Anna Nilsson.

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: rött tegel
Väggar: gul stänkputs
Dörr: restaurerad
Fönster: restaurerade,med

korspost vita
Tak: halvvalmat sadeltak i

enkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis, fönstervalv i

rött tegel, halvcirkel-
formad yttertrappa

Uthus
Uthuset är byggt i samma stil som bonings-
huset men något enklare, utan tegelorna-
ment runt fönstren och med papptak.

POLHEM, Byvägen 16, Åkarp 4:15
Anton Anell, hästdroskägare, lät bygga
detta hus.

Byggnadsår: ca 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: rött tegel
Väggar: gul stänkputs
Dörr: ny
Fönster: vita, delvis utbytta, med

korspost
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: rött tegel kring fönster,

rött formtegel i knutar-
na, veranda med spröj-
sade fönster, tandsnitt i
rött tegel

KJERSTI PER PÅLSSONS HUS, Byvägen
20, Åkarp 4:10
Detta hus lär ha uppförts av byggdelar
från Bredgatan i Lund. Det var då ett
korsvirkeshus. Det beboddes under tidigt
1900-tal av skomakaren Per Pålsson och
hans hustru Kjersti. Det är oklart om
huset fått sitt namn efter modern Kjersti
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eller dottern Kersti. Under 1930-talet lät
åkeriägaren Gösta Cronqvist bygga om
huset och bodde där med hustrun Hilma.

Byggnadsår: 1852
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: vit spritputs
Fönster: spröjsade två- och

trelufts-
Tak: röd eternit
Detaljer: eternit i gavelspet-

sarna, takkupa

Byvägen 24, Åkarp 4:22
Hus med två skorstenar, vilket kan tyda
på arbetar- eller husmanshus för två
familjer.

Byggnadsår: senare hälften av 1800-
talet

Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: gult tegel
Fönster: senare, gula, tvålufts-

utan spröjs
Dörr: ny
Tak: röd eternit
Detaljer: röd dörromfattning, en

gavel klädd med grå
eternit, en i gult tegel

Byvägen 27, Åkarp 7:128
Villa byggd av byggmästare Anton
Nilsson.

Byggnadsår: 1929
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gul puts
Dörr: ny
Fönster: spröjsade
Tak: mansardtak i rött tegel
Detaljer: vita putslister, takku-

por, vita vindskidor,
slätputsade vita hörn
och fönsteromfattningar

Övrigt: uterum från 1994
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LILLHUS, Byvägen 29, Åkarp 7:24

Byggnadsår: 1911
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit spritputs
Fönster: original, jugend-

spröjsade
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: slätputs i hörn och fönster-

omfattningar, takkupa

BELLA VISTA, Byvägen 30,
Åkarp 4:210
Denna villa är den enda i sitt slag i Åkarp
med drag av jugend, vilket år 1911 är
rimligt, och funktionalism 20 år för tidigt.
Den minner både om bungalow och öken-
fort. Förklaringen kan vara att den bygg-
des av en Anders Persson, som vistats i
Sydafrika och kanske tagit intryck av det
landets byggnadsstil.

Byggnadsår: 1911
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Fönster: bruna, jugendspröjsade
Tak: papp
Övrigt: Huset har också kallats

”Italienska villan”.

GAMA, Byvägen 32, Åkarp 4:55
Gunnar Andersson och Marie Andersson lät
bygga denna villa. Liksom fallet är med
”Anci” på Alnarpsvägen, har herrskapets
initialer fått bilda villans namn. Gama är
byggd i tyskpåverkad jugendbarockstil.

Byggnadsår: 1913
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: hög, vit puts
Väggar: gul stänk- och vit slätputs
Dörr: original
Fönster: vita, jugendspröjsade
Tak: valmat mansardtak i

rött specialtegel
Detaljer: svängd frontespis med ova-

la korsfönster, balkong m.
balustrad, rusticerade
pilastrar i vit slätputs
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Bevarandevärdenas säkerställande, område 11

Gällande detaljplaner

Detaljplan 72, fastställd den 6 november1970.
Detaljplan 89, fastställd den 5 april 1974.
Detaljplan 90, fastställd den 5 april 1974.
Detaljplan 110, fastställd den 20 oktober 1978.
Detaljplan 112, fastställd den 23 januari 1979.
Detaljplan 114, fastställd den 25 juni 1979.
Detaljplan 125, fastställd den 28 september 1982.

För området söder om Byvägen
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Endast en huvudbyggnad och
ett uthus eller annan gårdsbyggnad får
uppföras. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m,
och byggrätten är 20%. Förgårdsmark
mot gata är 5 m.

För området norr om Byvägen, mellan
Alnarpsvägen och Pilvägen, gäller:
BF I, dvs fristående bostadshus i en
våning. Endast en huvudbyggnad och ett
uthus eller annan gårdsbyggnad får upp-
föras. Tillåten byggnadshöjd är 3,5 m. På
varje tomt får byggnadsytan uppgå till
högst 130 m2. Förgårdsmark mot gata är
5 m.

Hb I, dvs hus för endast handels- och
bostadsändamål i en våning, gäller för
fastighet Åkarp 4:74, Byvägen 8. Tillåten
byggnadshöjd är 3,5 m. Förgårdsmark
mot gata är 5 m.

Hb I, dvs hus för endast handels- och
bostadsändamål i en våning, gäller för
fastighet Åkarp 3:80, Byvägen 2B.
Tillåten byggnadshöjd är 4,0 m. Den
sammanlagda byggnadsytan är 1000 m2.
Marken som återstår får inte bebyggas.

H I, dvs område för handelsändamål i en
våning, gäller för fastighet Åkarp 3:36,
Byvägen 2A. Tillåten byggnadshöjd 4,0 m.
Den sammanlagda byggnadsytan är 1000
m2. Marken som återstår får inte be-
byggas.

För området norr om Byvägen i övrigt
gäller:
BF I, dvs fristående bostadshus i en
våning. Endast en huvudbyggnad och ett
uthus eller annan gårdsbyggnad får upp-
föras. Tillåten byggnadshöjd är 4,4 m, och
byggrätten är 20%. Förgårdsmark mot
gata är 5 m.

För fastigheter Åkarp 4:55, Byvägen 32,
och Åkarp 4:210, Byvägen 30, är tillåten
byggnadshöjd 6 m. På varje tomt får vå-
ningsytan uppgå till högst 200 m2. För-
gårdsmark mot gata är 5 m.

Tidigare bevarandeplan

Endast husen på Byvägen 3 och Byvägen
32 berörs av tidigare bevarandeplan. Båda
är klassade som bevarandevärda byggna-
der av kulturhistoriskt värde och miljö-
värde.

Nya bevarandeplanen, förslag

Byggnaderna och gatumiljön kring By-
vägen är av mycket skiftande karaktär.
Typiskt för området är den lummiga
grönskan som dock på sina ställen
inkräktar mycket på luftrummet kring
husen. Den norra sidan präglas av små-
skalighet och av att byggnaderna ligger
nära vägen, med undandtag för de stora
villorna på nr 30 och 32, Bella Vista och
Gama. Den södra sidan har en del större
villor, i regel något skilda från gaturum-
met genom höjdskillnad och avstånd.

Avstyckning av tomter bör förhindras,
liksom nybyggnader av större storlek och
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alltför avvikande karaktär. På så sätt
undviks i framtiden störande inslag av
den typ, som den stora 80-talsvillan på nr
26 utgör. Det är också angeläget att
förhindra byten av dörrar och fönster till
sådana av annan karaktär än de ur-
sprungliga, olämplig färgsättning och nya
fasadinklädnader, som kan få förödande
konsekvenser för byggnadens karaktär.

På sikt är det önskvärt att vid behövliga
renoveringar återställa byggnader till
deras ursprungliga utseende, då yttre
förändringar tidigare ägt rum. Det gäller
t ex fönstren i Byvägen 8B, 22 och 24 och
färgsättningen av Byvägen 12.

Villa Gama och Bella Vista bör q-märkas.

Område 12 Hvilan - Kullavägen - Alnarpsvägen
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Områdesbeskrivning

Folkhögskolan Hvilans byggnader, sär-
skilt Västerhus och Högahus i dansk herr-
gårdsstil, utgör områdets första och
främsta blickfång. Hvilans alla byggna-
der, från uthuset (1822) till Högahus
(1914), är representativa för sina tider och
stilar.

Längs Lundavägen finner vi Lyckebo
(”Kaffe-Lars ”) på nr 66 och villa Hemmet
(ett anspråkslöst namn på denna förnäm-
liga patriciervilla) på nr 60. På Lundavä-
gen 58 ligger Elinero, som tidigare ingått i
familjen Weibulls verksamheter. Numera
är dessa koncentrerade till Möllegården,
där den gamla boningslängan minner om
Åkarps möllas dagar.

Södervångskolan, jämnårig med Nya
skolan i Arlöv (1891), var en gång Åkarps
enda skola. Nu ligger den väl bibehållen
och i full verksamhet på Alnarpsvägen
och inleder en räcka representativa
byggnader från tiden kring 1900: Ängs-
hyddan, Fagerlid och Brittbo (nr 8, 14
och 16).

Snett över vägen från Ängshyddan ligger
Solhagen (nr 5), byggd under det stora
villabyggaråret 1905.

Kullavägens bebyggelse visar likheter
med Alnarpsvägens: burgen och kultive-
rad, med gedigna patriciervillor i stora
trädgårdar. Villorna är ofta i jugend-
barock, medan trädgårdarna delvis har
påverkats av den engelska parkstilens
frivuxenhet. Goda exempel är: Bellevue
( nr 8), Högvalla ( nr 17) och Rosenhaga
( nr 19).

 Kullavägen, 1999.

Lillehem ( nr 20) är en mycket välvårdad
representant för puts- och mönstermur-
ningskonsten i seklets början. Hvilans
Allés rika växtlighet döljer nästan gamla
Tomtebo, numera Almgården, ett väl-
funnet namn.

Denna ”rektangulära runda” har förenat
gammalt med nytt, Lundavägens buller
med Kullavägens stillhet, tegelstilar med
putsstilar.

 Alnarpsvägen, 1999.
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Särskilt bevarandevärda hus inom
område 12

HVILANS FOLKHÖGSKOLA,
Åkarp 6:16
Folkhögskolan Hvilan grundades 1868 av
Sveriges första folkhögskoleförening. Dess
historia har med landsvägskrogen Hvilan
att göra, ty i den krogen hölls det första

uppropet. Efter krogens nedläggning
övertogs byggnaden av folkhögskole-
föreningen.

HOLMSTRÖMSKA HUSET
Den f d krogbyggnaden brann ner 1874,
men en ny skolbyggnad uppfördes på
platsen, Åkarps första tegelhus. Under åren
har huset moderniserats och renoverats. Det
tjänstgör idag som expeditionslokaler.

Byggnadsår: 1874
Användning: kontor, föreläsningssal
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: gult tegel
Fönster: ursprungliga, rundbågiga

i frontespisen
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis, snickerier i

gavelspetsarna
Övrigt: tillbyggnad från 1914
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VÄSTERHUS
Efter ett antal år blev Hvilans lantbruks-
avdelning Lantmannaskola. Den danske
arkitekten Ivar Bentsen ritade, och 1904
uppfördes Hvilans Lantmannaskola, det s k
Västerhus.

Byggnadsår: 1904
Användning: folkhögskola
Våningsantal: 2 ½
Sockel: granit
Väggar: tegel med vit slätputs
Fönster: vita, småspröjsade
Tak: svart, glaserat, enkupigt

tegel
Detaljer: putsrustik i bottenvåning-

en, svängd frontespis i
jugendstil, dansk herr-
gårdsklassicism

Övrigt: om- och tillbyggnad
under 1980-talet, ett dag-
rum i lusthusstil mot
trädgården

HÖGAHUS
Ritat av arkitekt Ivar Bentsen.

Byggnadsår: 1914
Användning: folkhögskola
Våningsantal: 3 ½
Sockel: granit
Väggar: tegel, vit slätputs
Fönster: vita, småspröjsade
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: ankarslutar
Övrigt: tillbyggnad

NATURVETARBYGGNAD

Byggnadsår: 1932
Användning: folkhögskola
Våningsantal: 2 med souterrängvåning
Sockel: granit
Väggar: gråvit puts
Fönster: bruna och vita, spröjsade,

två- och trelufts-
Tak: svart papp
Detaljer: stor väggklocka
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ÖSTERHUS

Byggnadsår: 1934
Användning: matsal, folkhögskola
Våningsantal: 3
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Fönster: tvålufts-, vit båge, brun

karm, vissa spröjsade
Dörrar: diverse
Tak: papp
Detaljer: lastbrygga för kök

GYMNASTIKSALEN
Redan från skolans början hölls gymnastik-
lektioner i det fria. År 1875 inreddes en liten
och primitiv gymnstiksal i en gammal stall-
byggnad. Genom det stora intresset för gym-
nastik blev det så, att man efter många eko-
nomiska och byggnadstekniska turer år
1884 kunde inviga en ny gymnastiksal, ritad
och uppförd av den danske byggmästaren
Andreas Bentsen. Salen byggdes till på
1910-talet med omklädningsrum.

År 1958 var det dags för en renovering ut-
vändigt. Interiören förändrades år 1968. Se-
dan skedde under en följd av år enbart för-
slitning genom inre bruk och yttre skador.

Vid kulturhistoriska inventeringar 1966 och
1976 befanns i det första fallet byggnaden
vara ”kulturhistoriskt värdefull” (Ingers); i
det andra fallet förbigås den utan beskriv-
ning (Ryberg och Sandström). År 1986 läm-
nade rektor Danielsson ultimatum: rivas
eller renoveras.

En mycket pietetsfull restaurering genom-
fördes, vilken resulterade i att Hvilans
gymnastikbyggnad år 1991 förklarades för
byggnadsminne och fick Svenska Förening-
ens för Byggnadsvård diplom.

Byggnadsår: 1884
Användning: gymnastiksal
Våningsantal: 1
Väggar: brädpanel
Fönster: sexrutors pansarglas
Tak: papp
Detaljer: tillbyggnad med omkläd-

ningsrum och lärarrum
1988, ritad av akitekterna
Barup och Edström
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Uthus
Denna lilla byggnad tillhörde värdshus-
rörelsen Hvilan. Den byggdes på 1820-talet,
och flyttades år 1905 till den nuvarande
platsen. Huset har bl a tjänstgjort som
vedbod.

Byggnadsår: 1822
Användning: uthus, förråd
Våningsantal: 1
Väggar: korsvirke, vit puts och

rött trä
Dörrar: gamla
Fönster: original, röda, spröjsade,

tvålufts-
Tak: rött tegel

ELINERO, Lundavägen 58, Åkarp 29:14
Huset lär ha fått sitt namn efter hushållers-
kan Elna Månsson. ”Dockhuset” var en
benämning under ett antal år, då Charlotte
Weibull hade sin dockverkstad där.

Byggnadsår: 1870
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: vit stänkputs
Dörr: utbytt
Fönster: nya bruna i gamla öpp-

ningar, spröjsade tvålufts-
Tak: mörknad röd eternit
Detaljer: vitmålad eternit i gavel-

spetsarna, takkupa
Övrigt: Familjen Weibull sålde

huset på tidigt 1980-tal.

VILLA HEMMET, Lundvägen 60, Åkarp 6:23,
Med sin kyrkoliknande frontespis, sina
korsfönster och sina predikstolliknande
miniburspråk på ömse sidor om entrén gör
denna patriciervilla att sakralt intryck. Den
ritades av en arkitekt André med erfarenhet
av prästgårdsbyggande.

Enligt traditionen lär villan ha föranletts av
bistra omständigheter: två systrar hade för-
älskat sig i en 30 år yngre dräng. Han valde
den ena, och den andra blev förgrymmad.
Hon tog ut sin arvslott och lät bygga denna
villa, Lundavägen till förskönande och, må
man tycka, sig själv till tröst.

Byggnadsår: 1915
Användning: bostad
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Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Dörr: original
Fönster: vita, jugendspröjsade
Tak: rödbrunt glaserat tegel,

valmat mansardtak
Detaljer: små, sockellösa burspråk

vid entrén, tak över
entrén i samma vinkel
som frontespisens

LYCKEBO, Lundavägen 66, Åkarp 6:15
Detta hus kallades även ”Kaffe-Lars” eller, i
genitiv, ”Kaffe-Larsas”. Innan Anders Lars-
son, ”Kaffe-Lars”, påbörjade sin kaféverk-
samhet, bedrevs där charkuteri. Denna
verksamhet flyttades sedan till Lundavägen
61, där rörelsen fanns 1909 - 1983.

Byggnadsår: 1903
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: rött tegel
Dörrar: utbytta
Fönster: delvis utbytta, vertikal

spröjs i entrén
Tak: röd eternit
Detaljer: frontespis, schweizer-

snickerier
Övrigt: nyare takkupor, tillbygg-

nad mot Lundavägen

MÖLLEGÅRDEN, Möllevägen 4, Åkarp 6:12
Stubbamöllan ”Vaedermöllen ved Aagerup”
nämndes redan 1673 i Bara härads dombok.
Den var i drift till 1911 och revs 1913.

Så gammal är inte den nuvarande Mölle-
gården. Riksdagsmannen Pehr Pehrsson lät
bygga den 1884 och sålde den 1915 till sonen
Sven Gunnar, Rosen-Pehrsson kallad. År
1952 köptes den av Jack och Charlotte
Weibull. Hela gården rymmer nu bostad,
kontor, försäljnings- och utställningslokaler.

Byggnadsår: 1884
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: rött tegel
Dörr: ny, men stilenlig
Fönster: original, vita
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Tak: skiffer
Detaljer: vitputsade fönsteromfatt-

ningar, frontespis
Övrigt: Gavlarna är tillbyggda;

nytt tak över entrén.

BELLEVUE, Kullavägen 8, Åkarp 6:18

Byggnadsår: 1908
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Dörr: original
Fönster: nya enlufts- i gamla

öppningar
Tak: glaserat grönt

specialtegel
Detaljer: grönt plåttorn med

jugendspröjsade fönster,
frontespis, slätputsade
fönsteromfattningar,
sockel- och väggskiljande
tandsnittsgesims, festong

ALMÅSA, Kullavägen 9, Åkarp 6:21
Den yngsta bland de äldsta. Almåsa byggdes
så sent som 1920, dvs när kollegerna redan
var tonåringar. Villan kan sägas markera en
övergångstid mellan jugendbarocken och
den återhållsammare 1920-talsklassicismen.

Byggnadsår: 1920
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: hög, grå puts
Väggar: ljusgrå puts
Fönster: original, vita med spröjs
Tak: rött tvåkupigt tegel
Detaljer: frontespis, rusticerande

vit hörnputs

BACKEBO, Kullavägen 10, Åkarp 6:19

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: ljusgrå puts
Väggar: vitgul puts
Dörr: ny
Fönster: delvis nya. Originalen har

troligen haft spröjsad
överdel.
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Tak: sadeltak i rött enkupigt
tegel

Detaljer: frontespis med schweizer-
snickerier, profilerade
fönsteromfattningar

TUNA, Kullavägen 16, Åkarp 6:20

Byggnadsår: 1905
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: ljusgrå puts
Väggar: vit stänkputs
Dörr: ny
Fönster: bruna i orginallufter,

spröjsade
Tak: halvvalmat i rött special-

tegel
Detaljer: brun profilerad gesims

HÖGVALLA, Kullavägen 17,
Åkarp 6:30
Slättlandets folk förstår verkligen att
värdera sina få upphöjningar av marken.
”Hög-” kommer igen i flera villanamn,
Högvalla, Hilleshög, Hvilehög. Den här
avsedda ättehögen har även kallats ”Pehr
Pehrssons kulle” efter riksdagsmannen som
ägde marken. Högen planades till i början
av 1900-talet utan att någon utgrävning
gjordes.

Byggnadsår: 1912
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Dörr: original
Fönster: original, jugendspröjsade
Tak: valmat mansardtak, rött

tegel
Detaljer: frontespis, profilerad

gesims
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LILLEHEM, Kullavägen 18, Åkarp 6:8 
Namnet är missvisande. Villan är stor och 
konstfärdig: ett fint exempel på tegel- och 
putstekniken i 1900-talets början. 

Byggnadsår: 
Användning: 
V åningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 

Tak: 

Detaljer: 

1905 
bostad 
111z 
rött tegel 
vita putsfält med möns
termuming i rött tegel 
sadeltak, delvis nockval
mat, i enkupigt rött tegel 
strömskift i gavelspetsar 
och takfot 

ROSENHAGA, Kullavägen 19, 
Åkarp 6:31 
Skådespelaren Carl-Hugo Calander (1920-
1982) bodde i denna villa. 

Medan kring 1910 mönstermurningstekni
ken blomstrade i Arlöv, höll putstekniken 
sina ställningar i Åkarp. Väggamas strama 
enkelhet lättas dock upp av andra konst
grepp. Villa Rosenhaga kan visa upp några. 

Al der: 
Användning: 
V åningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 
Fönster: 
Tak: 
Detaljer: 

ca 1910 
bostad 
111z 
puts 
vit puts 
delvis utbytta till enlufts-, 
skiffer 
frontespis med schweizer
snickerier, burspråk, bal
kong med balustrad, 
nationalromantiskt 
skärmtak 

ÅSA, Kullavägen 24, Åkarp 6:14 
Det första som slår betraktaren är utform
ningen av frontespisen. De utskjutande lis
terna över fönstren är ännu ett konstgrepp. 

Byggnadsår: 
Användning: 
V åningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 
Dörr: 
Fönster: 

Tak: 

1909 
bostad 
1V2 
ljusgrå puts, hög 
vit puts 
gammal 
utbytta i 
bottenvåningen 
eternit 
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Detaljer: artikulerad puts i fronte
spisen, förhöjda fönster
ramar och lister 

. ?r ALMGÅRDEN (f d TOMTE BO), H vilans alle 
6, Åkarp 29:15 

Denna villa byggdes 1890 för agronomen 
Yngve Melander. Den har bebotts av 
bl a grosshandlare Carl Baeckström, ingenjör 
Stefan Bager-Sjögren och direktör Frans 
Malmros. En del av tomten upptas av ett 
nyare bostadshus, men den gamla hus
kroppen har endast undergått mindre 
förändringar, t ex har de röda tegelfasa
derna målats vita. 

Byggnadsår: 
Användning: 
V åningsantal: 
Sockel: 
Fönster: 
Tak: 
Detaljer: 

1890 
bostad 
1llz 
vitmålat tegel 
original, spröjsade 
enkupigt rött tegel 
slätputs över fönstren, 
gesims, pilastrar 

SOLHAGEN, Alnarpsvägen 5, 
Åkarp 6:10 

Byggnadsår: 
Användning: 
V åningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 
Fönster: 

Tak: 

Detaljer: 

1905 
bostad 
1llz 
puts 
vit puts 
vita, vertikalt spröjsad 
överdel 
nockvalmat sadel
tak,enkupigt brunt 
glaserat tegel 
burspråk, frontespis, 
förhöjda lister och 
fönsteromfattningar 

SÖDERV ÅNGSKOLAN, 
Alnarpsvägen 6, Åkarp 7:58 
År 1891, då Nya Skolan byggdes i Arlöv, 
uppfördes i Åkarp Södervångskolan, länge 
kallad Åkarps skola. Icke ringa dramatik 
föregick skolbygget t ex lämnade bönderna 
från Burlövs by demonstrativt kyrkostäm
man i februari 1890 - de fann det menings
löst att deltaga i röstningen om den nya 
skolans läge. Förslagen hade varit många, 
och vart och ett misshagade någon. 



,... 
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Skolan kom dock till, och 1907 var det redan 
dags for en tillbyggnad. 

Byggnadsår: 
V åningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 
Fönster: 
Tak: 
Övrigt: 

1891 
1-2 
puts 
gul puts 
utbytta 
enkupigt rött tegel 
om- och tillbyggnader 
under 1900-talet 

ÄNGSHYDDAN, Alnarpsvägen 8, Åkarp 7:6 
Detta hus har även benämnts "Bendzahu
set" efter den professor Bendz, som lät 
bygga det. Namnet Ängshyddan lär anspela 
på den utsikt över ängarna man en gång 
hade. 

Byggnadsår: 
Användning: 
Våningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 

Dörr: 
Fönster: 

Detaljer: 

ca 1900 
bostad 
1Vz 
grå puts 
vit stänkputs med 
korsvirkesdekor 
ny 

original, jugendspröjsad 
överdel 
frontespis med brun 
locklistpanel i spetsen 

FAGERLID, Alnarpsvägen 14, 
Åkarp 7:7 
"Fager är liden, och aldrig har den synts 
mig så fagerforr-åkrarna vitgula och 
tunen slagna. Hem vill jag åter rida." 
(Gunnar på Hlidarendi ur Nials Saga. 
Övers. A U Bååth) 

Bygnadsår: 
Användning: 
Våningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 
Dörr: 
Fönster: 
Tak: 
Detaljer: 

Övrigt: 

1899 
bostad 
1llz 
grå puts 
rött tegel 
utbytt 
nya, enlufts
rött tegel 
frontespis, balkong med 
smidesverk, indragna 
fonstervalv 
senare tillbyggt entreparti 

-
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BRITTBO, Alnarpsvägen 16, Åkarp 7:8 
Brittbo har under årens lopp undergått 
stora förändringar: byggnaden hade från 
början plåttak och fasad i rött tegel. 

Byggnadsår: 
Användning: 
Våningsantal: 
Sockel: 
Väggar: 
Fönster: 
Tak: 
Detaljer: 
Övrigt: 

1899 
bostad 
1lh 
svart puts 
vit spritputs 
nya 
enkupigt rött tegel 
veranda 
Uterum och hobbyrum 
byggdes 1992. 

Bevarandevärdenas säkerställande, område 12 

Gällande detaljplaner 

Detaljplan 72, fastställd den 6 november 1970. 
Detaljplan plan 90, fastställd den 5 april1974. 

För området Alnarpsvägen - Lundavägen 
fram till Kullavägen gäller: 
BF II, dvs fristående bostadshus i två 
våningar. Endast en huvudbyggnad och 
ett uthus eller annan gårdsbyggnad får 
uppföras. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m, 
och byggrätten är 20%. Förgårdsmark 
mot gata är 5 m. 

För södervångskolan gäller: 
A, dvs byggnad for allmänt ändamål. 
Tillåten byggnadshöjd är 7,5 m. För
gårdsmark mot gata är 5 m. 

För området kring Hvilans Folkhögskola 
gäller: 
B II, dvs fristående bostadshus i två 
våningar. Endast en huvudbyggnad och 
ett uthus eller annan gårdsbyggnad får 
uppföras. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m, 
och byggrätten är 20%. Förgårdsmark 
mot gata är 5 m. 

För Hvilans byggnader gäller: 
A II, dvs byggnad for allmänt ändamål i 
högst två våningar. Tillåten byggnadshöjd 
är 7,6 m. Förgårdsmark mot Lundavägen 
är9m. 

Tidigare bevarandeplan 

Planen omfattar folkhögskolan Hvilan, en 
rad patriciervillor längs Lundavägen och 
Kullavägen, den gamla kvarngårdsbygg
naden samt en gravhög (på fastigheten 
Åkarp 6:30). Gravhögen skyddas enligt 
fornminneslagen och omges av ett 20 - 40 
meter brett skyddsbälte (prickzon i stads
planen). 

Befintliga planer torde tillsammans med 
bevarandeplanens intentioner tills vidare 
utgöra erforderligt skydd for bevarande
värd bebyggelse och miljö. Vid eventuell 
framtida stadsplanerevidering bör q- och 
Q-märkning övervägas for speciellt 
H vilanbyggnaderna. 
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Nya bevarandeplanen, förslag 

De flesta villorna i området är storslagna 
representanter för sekelskiftet. Här finns 
också Hvilans folkhögskola med flera 
intressanta byggnader och Åkarps enda 
byggnadsminne: Hvilans gymnastiksal. 
Området karaktäriseras också av en 
behaglig grönska och avskildhet, med 
undantag för husen närmast den vältra
fikerade Lundavägen. 

För samtliga fastigheter gäller att 
tomterna ej bör avstyckas. Generellt 
gäller också att ursprungliga fönster, 
dörrar, takfönster, takkupor, putsdetaljer 
och övriga snickerier inte bör avlägsnas 
eller bytas ut. Om sådana skador uppstår 
att byte ändå måste ske, skall de bort
tagna delarna eller detaljerna ersättas 
med identiska kopior i samma material. 
Uppstår önskemål om tillbyggnader, nya 
takkupor och takfönster, bör nödvändig
heten av dessa noga övervägas och deras 
utformning väl anpassas till byggnadens 
karaktär. 

Det Holmströmska huset på Hvilan är 
välbevarat. Även Västerhus och Höga hus 
är ovanliga och intressanta byggnader och 
de enda i sitt slag i kommunen. Alla 
ingrepp i byggnaderna bör minimeras och 
nödvändiga åtgärder noga övervägas, så 
att de inte förändrar eller förvanskar 
byggnadernas karaktär. q-märkning bör 
övervägas för samtliga tre byggnader. 
Gymnastiksalen är genom byggnads
minnesmärkningen väl skyddad. 

Elinero (Lundav. 58) är av hög ålder och 
har därför fått uppleva en del förändring
ar. Viktigt att bevara är det lilla formatet 
och de gamla fönsteröppningarna. Till-bygg
nader bör ej förekomma. 

Särskilt välbevarade är Villa Hemmet 
(Lundav. 60), Airnäsa (Kullav. 9), Backe
bo (Kullav. 10) och Högvalla (Kullav. 17). 
Deras nuvarande skick och utseende bör 
vidmakthållas, och ursprungliga snicke
rier i t ex fönster och dörrar bör så långt 
möjligt behållas. q-märkning bör övervä
gas för Villa Hemmet med dess storslagna 

och ovanliga arkitektur och Högvalla, där 
putsdetaljer, originalfönster-och dörrar 
bevarats. 

Lyckebo (Lundav. 66) är mycket välbe
varat, men kräver en restaurering. Bort
tagande av tillbyggnaden mot Lunda
vägen är önskvärt. 

Möllegården (Möllev. 4) bör hållas i sitt 
nuvarande skick och q-märkning bör 
övervägas. 

Bellevue (Kullav. 8) är en originellt utfor
mad villa med sitt gröna tak och runda 
torn. De nuvarande enluftsfönstren är 
dock missprydande och bör vid nästa re
novering bytas ut mot fönster med kors
post. Den lilla putsade garagebyggnaden 
med mansardtak är av värde för gatu
miljön. 

Tuna (Kullav. 16) har delvis utbytta föns
ter, några med moderna, tunna "spröjsar", 
som inte passar i en byggnad av Turras 
ålder och övriga utformning. Takteglet är 
utbytt mot ett svartglaserat. Vidare in
grepp bör undvikas. 

Rosenhaga (Kullav. 19) har delvis nya 
fönster . Vissa är enluftsfönster av en för 
byggnaden olämplig och främmande 
korsposttyp. Dessa bör på sikt bytas ut. 
Planket mot Lundavägen kan med fördel 
bytas mot en häck. 

Lillehem (Kullav. 18) är nyrenoverat och 
har en garagebyggnad i samma stil som 
huvudbyggnaden. 

Asa (Kullav. 24) har fått nya men stilen
liga fönster i bottenvåningen. Eternittaket 
bör på sikt bytas mot tegeltak, som bättre 
passar en villa av Asas dignitet och ålder. 
Putsdetaljerna kring fönster och fronte
spis är viktiga att bevara. 

Almgården (Hvilans alle 6) har vitmålats, 
vilket inte helt passar denna typ av 
arkitektur. Ett återställande av de röda 
tegelfasaderna vore berömvärt. 



Solhagen (Alnarpsv. 5A) är välbevarat 
med bl a originalfönster med vertikals
pröjs. 

södervångsskolan (Alnarpsv. 6) har 
genom åren tillbyggts och ombyggts. Det 
är därför viktigt att hindra ytterligare 
exteriöra förändringar hos den gamla 
delen och sträva efter att bevara dess 
nuvarande utseende. 

Ängshyddan (Alnarpsv. 8) är välbevarad 
med bl a originalfönster, och alla föränd
ringar bör undvikas. 

Fagerlidens (Alnarpsv. 14) karaktär störs 
av de senare fönsterna med tvärpost, som 
på sikt bör ersättas av korspostfönster. 

Fönster, Hvilan, Västerhus. 

Fönster, Bruksvägen 4. 
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Den tämligen nybyggda entren och 
garaget är väl anpassade till den gamla 
byggnaden. 

Brittbo (Alnarpsv. 16) var ursprungligen 
oputsad med röda tegelfasader. Byggna
den är nu vitputsad och har nya men 
välpassande grönmålade fönster med 
korspost. Även om villan är tänkt som 
oputsad, gör den sig väl med sin nuvaran
de fasadinklädnad. Ett avlägsnande av 
putsen bör emellertid inte förhindras, om 
framtida ägare önskar ha det så. 

Fastighetsplaner bör upprättas för 
samtliga ovan nämna fastigheter for att 
forhindra avstyckning av tomterna. 

Fönster, Byvägen 10. 

Fönster, Byvägen 16. 



Område 13 Hasselvägen - Kabbarpsvägen

Områdesbeskrivning

Den äldre delen av detta område har av
en lycklig slump kommit att disponeras
så, att de yttre begränsningarna utgörs av
två byggnader från 1830-talet: f d Roll &
Becks trädgårdsmästeri på Kabbarpsvä-
gen 22 och Gamlegård på Burlövsvägen 8.
Centrum i detta parti behärskas av Fritjof
Hazelii herrgårdsliknande villa Hassela-
gård från 1912.

Miljön känns lugnt lantlig. Kabbarpsvä-
gens skarpa kurva och Hasselvägens lum-
miga trängsel håller trafiken vid rimliga
hastigheter. Det går bra att promenera
här, vilket också rekommenderas.

Att området har anknytning till Hvilan
och att en ättehög har legat här, framgår
av villanamn som Hvilehög, Hvilstorp
och Hvilehus. Området är dessutom
”hvilsamt”.
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 Kabbarpsvägen, 1999.



Särskilt bevarandevärda byggnader i
område 13.

HASSELAGÅRD, Hasselvägen 11,
Kabbarp 8:41

Fritjof Hazelius, lärare på Hvilans
folkhögskola, lät bygga Hassela gård.
Dansken Ivar Bentsen, samme man som
ritade Högahus och Västerhus på
folkhögskolan, var Hasselagårdens
arkitekt. Byggmästare var Otto Edvard
Jönsson. Hasselagård med sina två flyglar
är byggd i dansk herrgårdsstil.

På tomten finns en lekstuga med torvtak,
byggd 1930 i Hallstahammar och dit-
flyttad 1945.

Byggnadsår: 1912
Användning: bostad
Våningsantal: 1½ - 2
Sockel: svart puts
Väggar: vit slätputs
Fönster: original, spröjsade
Tak: halvvalmat sadeltak,

rött enkupigt tegel
Detaljer: två flyglar i 1 ½ plan,

frontespis mot
trädgården

Övrigt: vinterträdgård från
1992

GAMLEGÅRD, Burlövsvägen 8,
Kabbarp 8:139
Denna gård byggdes ca 1835 av Hvilan-
traktören Sante Santesson (en son till
Santesson på Bernstorp). Gården bestod
av ett boningshus i tegel och tre vitkalka-
de uthuslängor av rött korsvirke. Dess
areal var intill 1910 33 tunnland. Nu
återstår ett något förändrat boningshus
samt hälften av den östra längan.

Byggnadsår: 1835
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: rödmålat tegel
Dörr: ålderdomlig
Fönster: ålderdomliga, spröjsade
Tak: vass
Detaljer: nya takkupor
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Övrigt: Den halva längan på
gården är väsentlig för
gårdsbilden.

HVILSTORP, Kabbarpsvägen 12,
Kabbarp 8:12
Byggmästare P J Lundahl byggde villan.

Byggnadsår: 1897
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: isabellfärgat tegel
Dörr: ny
Fönster: original, ett igensatt
Tak: plåt
Detaljer: profilerade fönster-

omfattningar och
gesims, takfönster

GRANHULT, Kabbarpsvägen 16, Kabbarp
8:57
Hus med övermålat tegel är inte vanliga
från denna tid i kommunen, eftersom den
kring 1890 dominerande stilen var bart tegel.
Övermålningen är gjord så sent som 1966,
då de gamla korspostfönstren byttes ut.

Byggnadsår: ca 1890
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tegel
Väggar: ljusgult målat tegel
Fönster: från 1966, spröjsade i

dansk stil
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: frontespis, veranda,

formtegel i fönster-
valven

GIHATALEJL COTTAGE,
Kabbarpsvägen 20, Kabbarp 8:17
Villans märkliga namn kommer från den
barnrika familjen Hörup, som bodde här
1910 - 1926. Föräldrarna satte samman
barnens förnamnsinitialer och fick dem
till Gihatalejl. Namnet befästes också på
en plakettlikande stentavla.

I folkmun blev det till ”Tjohattalej”,
antingen genom folketymologi eller på
grund av barnaskarans livaktighet.
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Byggnadsår: 1904
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 2
Sockel: puts
Väggar: ljusnad gul puts
Fönster: delvis återställda 1983,

jugendspröjs i överdelen
Tak: eternit i skifferimitation
Detaljer: skärmtak i glas och järn

över entrén
Övrigt: Villan hade ett torn,

som togs bort vid mitten
av 1960-talet.

BECKAHUSET
(TRÄDGÅRDSMÄSTARHUSET),
Kabbarpsvägen 22, Kabbarp 2:64
Trädgårdsmästaren Harry Beck hade
detta dockskåpsliknande hus och bedrev i
anslutning därtill odling på 4 tunnland
intill 1967, då oktoberstormen förstörde
hans växthus.

Senare ägare har genomfört vissa föränd-
ringar, men husets utseende är fortfaran-
de sådant, att man kan tänka sig Hans
och Greta komma ut genom dörren. Huset
får betraktas som mycket bevarandevärt.

Byggnadsår: ca 1830
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: vit puts
Fönster: original
Dörr: utbytt
Tak: vass
Detaljer: locklistpanel i gavel-

spetsarna, lunettfönster

Bevarandevärdenas säkerställande, område 13

Gällande detaljplan

Detaljplan 164, fastställd den 16 november 1992.
Detaljplan 32, fastställd den 30 september 1959.

För området utmed Kabbarpsvägen samt
söder om Hasselvägen (utom Gamle-
gård) gäller:
B II fril, dvs friliggande bostadshus i två
våningar. Byggnadshöjden är ej reglerad i

detaljplan. Utmed Kabbarpsvägen får 25%
av fastighetens areal bebyggas, medan
byggrätten för övriga delar är 20%.
Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 m
från tomtgräns. Uthus, garage och
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liknande byggnader får placeras intill 1 m
från tomtgräns.Fastigheten Kabbarp 8:57,
Kabbarpsvägen 16, ligger delvis på mark
som inte får bebyggas. Om huset av någon
anledning rivs, bör det inte återuppbyg-
gas så nära tomtgränsen.

För Gamlegård gäller:
BFIv, dvs friliggande bostadshus i en
våning med möjlighet till inredd vind.
Byggrätten är 30 %. Tillåten byggnads-
höjd är 3,6 m.

Fastigheten Kabbarp 2:64, Kabbarps-
vägen 22, belägen inom området, ligger
utanför planlagt område.

Tidigare bevarandeplan

Planen omfattar byggnader längs Hassel-
vägen samt villabebyggelse längs Kab-
barpsvägen.

Södra delen av miljön omfattas av stads-
plan från 1958, som tillsammans med
bevarandeplanens intentioner torde
utgöra tillräckligt skydd för miljön.

Norra delen av miljön berörs tillsammans
med flera hus i områdets södra del av
”Förslag till ändring och utvidgning av
stadsplan för Mejerivägen (Kabbarp 8:12
m fl)”. Planförslaget bör ses över med
hänsyn till bevarandeaspekterna (ev q-
och Q-märkning).

Nya bevarandeplanen, förslag

Området domineras helt av äldre bygg-
nader, och den behagliga grönskan bidrar
till en lugn och landsbyliknande atmosfär.
Här finns flera välbevarade hus av hög
ålder, och det är angeläget att dessa
skyddas väl från ingrepp. Ingrepp i
byggnadernas exteriör får endast före-
komma, då de p g a slitage eller skada är
nödvändiga och först efter att noga ha
beaktats och väl anpassats till byggna-
dens karaktär.

Hvilstorp (Kabbarpsv. 12) och Granhult
(Kabbarpsv. 16) bör bevaras i sitt
nuvarande skick. Den senares småspröj-
sade fönster bör vid nästa byte ersättas av

fönster med korspost eller mindre tät-
spröjsade fönster.

Gihatalejl Cottage (Kabbarpsv. 20) är i
behov av restaurering. Det är dock
mycket positivt, att flera av de ursprung-
liga fönstren åter kommit på plats. Vid
nästa större översyn är det önskvärt, att
villan åter förses med de putsdetaljer och
det torn som den hade före renoveringen
på 60-talet.

Beckahuset (Kabbarpsv. 22) är välhållet
och bör bevaras i sitt nuvarande skick. q-
märkning bör övervägas.

Hasselagård är en storslagen och för
kommunen unik byggnad. Den är välbe-
varad och bör q-märkas. Tomten får ej
styckas av.

Gamlegård (Burlövsv. 8) är en av få
bevarade skånelängor i kommunen och
bör endast omges av för den skånska
gården traditionella växter och träd. Inga
förändringar i byggnadernas exteriör får
förekomma, som ändrar deras storlek
eller karaktär. Gamlegård bör q-märkas.

Fastighetsplaner bör upprättas för
Hasselagård, Gihatalejl och Gamlegård
för att förhindra avstyckning av tomterna.
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Område 14 Kockumsområdet

 Galjonsvägen, 1997.
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Områdesbeskrivning

I området söder om Hasselvägen och
öster om Burlövsvägen ligger ”Kock-
umsområdet”. Det planerades i slutet
av 1950-talet, och ansökan om bygglov
ställdes i december 1958 av Kockums
Mekaniska Verkstad, Malmö. Avsikten
var att låta uppföra 67 hus. Tillräckligt
med mark blev inte tillgänglig, utan
resultatet blev 63 kedjehus fördelade
som följer: 25 treor, 34 fyror och 4
femmor. Marken köptes av Gottfrid
Kockum på Hassela gård.

Arkitekterna vid Vattenbyggnadsbyrån
Harald Mjöberg och Ingmar Sjöholm
ritade husen, som har ytterväggar
klädda med rött fasadtegel. Gavlarna är
försedda med vit, plan eternit. Taken
är lagda med korrugerad eternit.

Staketens och carportarnas/garagens
träkonstruktioner var ursprungligen
mörkimpregnerade.

Kedjehusen ligger något förskjutna i
förhållande till gatulinjen och skapar
därmed tillsammans med ljudhämman-
de planteringar ett spännande gatu-
rum. Trädgårdsarkitekten Per Friberg
utformade gaturummet. Varje gata
hade sina karaktärsväxter och färger
t ex hagtorn, prunus osv.

Byggnaderna är enkelt utformade utan
ursprungliga fördyrande detaljer.

Många har bytt fönster och dörrar,
några har bytt tak- och fasadmaterial.
Alla hus hade från början ytterdörrar
med stora glasrutor. Dörrarna funge-
rade dåligt och byttes snart ut. Här är
ett exempel på ett ursprungligt hus,
dock med ursprungstakets eternit
utbytt mot plåt:

Ankarvägen 16, Kabbarp 8:213

Byggnadsår: 1959
Användning: bostad
Våningsantal: 1
Sockel: betong
Väggar: rött tegel
Fönster: enlufts-, vita
Dörr: brun trädörr med tre

glas
Tak: korrugerad plåt
Detaljer: lykta vid entrén,

eternit i gavelspetsar-
na, vindskidor i plåt,
ursprunglig carport
med förråd
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Bevarandevärdenas säkerställande, område 14

Gällande detaljplan

Detaljplan 32, fastställd den 30 september
1959.

För s k Kockumshusen gäller:

Bk I, dvs enfamiljskedjehus i en våning.
Tomtens areal får inte vara mindre än
400 m2.  Tillåten byggnadshöjd är 3,0 m
och byggrätten är 40%. Förgårdsmark
mot gata är 5 m.

Tidigare bevarandeplan

Kockumsområdet omfattas inte av den
tidigare bevarandeplanen.

Nya bevarandeplanen, förslag

Kedjehusbebyggelsen här är från 50-talets
slut. Bevarandeplanen syftar till att hålla
bebyggelsen så enhetlig som möjligt.

Ingrepp i fasaderna som på ett framträ-
dande sätt förändrar deras utseende bör
ej tillåtas. Hit hör även uppsättande av
fönsterluckor och byten av fönster till
varianter med spröjs. Detaljer av detta
slag är helt främmande för Kockumshu-
sens typ och ålder. I de fall då sådana
fönsterbyten redan skett, bör man vid
nästa renovering återinsätta fönster av
ursprunglig modell. Fönstrens och andra
snickeriers färg bör vara vit.

Byte av takmaterial har utförts på flera
av husen. Eftersom det ursprungliga tak-
och gavelfasadmaterialet eternit är
olämpligt ur miljö- och hälsosynpunkt, är
byte tillåtet, förutsatt att ersättningsma-
terialet till form, färg och struktur liknar
originalet t ex fibercement.
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Område 15 Tvärvägen - Falkvägen - Fasanvägen - Södervägen
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Områdesbeskrivning
Området präglas av ett variationsrikt
småhusbyggande, bortsett från Tvär-
vägens radhus. Här är kontrasten mot
det enhetliga Kockumsområdet stor. Här
finns också en miljö i miljön: inne i
områdets ”triangel” finns en avsevärd
parkyta med lekplats. Enligt vad man
berättat, har här lekts och dansats på
midsommaraftnar.

Området präglas av ”nyttobebyggelse”,
dvs bostäder utan stora åthävor på
arkitekturens område. Husen är byggda
för sina ändamål. Tillbyggnader har
gjorts, efter hand som bilar och barn har
blivit fler.

Tvärvägen visar upp tullöverkontrollör
Fredrik Roupés genom arkitekt Thorsten
Roos år 1957 uppförda radhus.

Trädgårdarnas stora djup vid Fasanvägen
och Södervägen är en tillgång för miljön.
Vissa av husen har gömt sig ordentligt
bakom en bitvis överdriven häckbildning.
Detta är på gott och ont, beroende på från
vilket håll man ser.

 Radhusens baksida mot parken, 1997.

 Parken med Falkvägen i bakgrunden, 1997.

Sammanfattningsvis är boendemiljön
mycket personlig och gatumiljön omväx-
lande. Kombinationen ”nytta med trivsel”
är här tydlig.
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 Tvärvägen 3 - 7, baksidan.

Valda att representera området är: rad-
husen på Tvärvägen, Falkvägen 11, 21, 22
Södervägen 17 ,21, 24

Särskilt bevarandevärda hus inom
område 15

Tvärvägen 3 - 15, 19 - 31, Kabbarp 8:306 -
8:320
Byggherre var tullöverkontrollör Fredrik
Roupé. Thorsten Roos var arkitekt. Ett
välbevarat exempel, där fönster- och
dörrbyte ännu inte ägt rum, är:

Tvärvägen 19, Kabbarp 8:314

Byggnadsår: 1958
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: räfflat gult tegel
Fönster: vita, enlufts-
Dörr: original
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: ursprungligt smides-

räcke vid entrén
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Södervägen 13, Kabbarp 8:172

Byggnadsår: 1952
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gult räfflat tegel
Fönster: vita, enlufts
Tak: rött tegel, dubbelkupigt
Detaljer: takkupa, altandörr med

glas, original, bruna
dörrluckor, balkong
med ursprungligt smi-
desräcke, original-
trappräcke. Taket över
entrén är tillbygt på
1980-talet. Garage i
samma gula tegel.

Södervägen 17, Kabbarp 8:170

Byggnadsår: 1950
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gult räfflat tegel
Fönster: gröna tvålufts-
Tak: rött tegel
Detaljer: altan i gult tegel

Södervägen 24, Kabbarp 16:7

Byggnadsår: 1950
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gult räfflat tegel
Fönster: enlufts-, nytt

perspektivfönster
Tak: rött tegel
Detaljer: skärmtak, takkupa

Åkarp: 15 Tvärvägen - Falkvägen - Fasanvägen - Södervägen 157



Falkvägen 11, Kabbarp 8:296

Byggnadsår: 1957
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: gult räfflat tegel
Fönster: enlufts-, vita
Tak: rött tegel
Detaljer: altan i gult räfflat tegel

Falkvägen 21, Kabbarp 8:291
Byggherre var Kjell Pehrsson. Ritningar:
AB Ytong-hus.

Byggnadsår: 1957
Användning: bostad
Våningsantal: 1
Sockel: grå puts
Väggar: gult räfflat tegel
Dörr: original
Fönster: original, tvålufts-
Tak: rött tegel
Detaljer: skärmtak i rött tegel

över entrén, trappa med
räcke i smide, lykta vid
entrén

Falkvägen 22, Kabbarp 16:9
Flerfamiljshus

Byggnadsår: 1950
Användning: bostad
Våningsantal: 2
Sockel: grå puts
Väggar: gult räfflat tegel
Fönster: gula tvålufts
Tak: rött tegel
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Bevarandevärdenas säkerställande område 15

Gällande detaljplaner

Detaljplan 25, fastställd den 30 september 1955.
detaljplan 72, fastställd den 6 november
1970.

För området mellan Falkvägen och
Burlövsvägen gäller:
BF I, dvs fristående bostadshus i en
våning. Tillåten byggnadshöjd är 5,0 m,
och byggrätten är 25%. Förgårdsmark
mot gata är 5 m.

BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m,
och byggrätten är 25%. Förgårdsmark
mot gata är 5 m. Av byggnad som uppförs
i två våningar får tak ha en lutning mot
horisontalplan på högst 30°.

För radhusen öster om Tvärvägen gäller:
BSr II, dvs radhus i två våningar. Tillåten
byggnadshöjd är 7,6 m, och byggrätten är
högst två tredjedelar av tomten. Förgårds-
mark mot gata är 5 m. Av byggnad som
uppförs i två våningar får tak ha en
lutning mot horisontalplan på högst 30°.

För området norr om Falkvägen gäller:
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Endast en huvudbyggnad och
ett uthus eller annan gårdsbyggnad får
uppföras. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m,
och byggrätten är 20%. Förgårdsmark
mot gata är 5 m.

Tidigare bevarandeplan

Område 15 berörs ej av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag

Området kännetecknas av en småskalig
bebyggelse från främst 1940-60-tal. Husen
har genomgått en del förändringar, men
fortfarande finns välbevarade represen-
tanter från tiden kvar. Villorna bör skyd-
das från sådana förändringar, som gör att

de tidstypiska dragen suddas ut, t ex
tilläggsisoleringar eller byte av fasadin-

klädnad, fönsterbyten, olämpliga färg-
sättningar och alltför omfattande eller
avvikande tillbyggnader. I de fall där
ursprungliga trapp- och balkongräcken
finns kvar skall dessa bevaras. Bygg-
rätten och husens taklutning regleras i
detaljplanen, som tillsammans med
bevarandeplanen bör utgöra ett tillfreds-
ställande skydd för området och dess
byggnader.

För radhusen bör strängare regler gälla.
Det är angeläget att varje radhusenhet
förblir så lik ursprunget som möjligt så att
radhuskedjan gör ett enhetligt intryck.
Små förändringar påverkar här helhets-
intrycket mycket mer än samma föränd-
ringar hos ett friliggande hus.

Fönsterluckor och fönster och dörrar, som
avviker i typ eller färg bör ej tillåtas, inte
heller andra genomgripande förändringar
av fasaden. En viktig detalj i både fram-
och baksidornas fasader är de ljusa lätta
smidesräckena. På vissa håll är dessa
utbytta mot kompaktare räcken av mörkt
trä. Vid nästa renovering bör dessa bytas
ut mot smidesräcken av samma lätta
karaktär som de ursprungliga. Det öppna
grönområdet är viktigt ur miljösynpunkt
och bör bevaras.
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Övrig bevarandevärd bebyggelse i Åkarp

Alnarpsvägen 11, Lugnet
Alnarpsvägen 27, polishuset
Bladvägen 25
Bruksvägen 4, gamla stinsbostaden

LUGNET, (7:AN), Alnarpsvägen 11, Åkarp
7:36 (Se karta sid 122.)
Gården kallas även Ola Jönssons gård efter
ägaren under åren 1884 - 1920. Egendomen
var den första i Åkarp, som helt styckades i
byggnadstomter.

Byggnadsår: ca 1870
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: tjärad
Väggar: vitkalkad puts
Fönster: original, blå
Tak: eternit
Detaljer: rundbågiga diagonal-

spröjsade vindsfönster

POLISHUSET, Alnarpsvägen 27,
Åkarp 2:13, 8:4
Även den lantliga idyllen Åkarp hade sin
polis, och han hade sin expedition här.
Därav den kvarlevande folkliga benäm-
ningen Polishuset. Under åren 1961 - 1980
hade distriktssköterskan Karin Wigerstad
sin mottagning här. Hon satt i arresten i 19
år.

Byggnadsår: 1909
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: granit
Väggar: rött tegel
Fönster: tvålufts- från 1960,

tidigare småspröjsade
Tak: rött specialtegel
Detaljer: trappstegsgavlar,

strömskift

Lundavägen 59, Bil-Bengtssons
Lundavägen 78, Lillhaga
Lundavägen 84, Lindqvists smedja
Västanvägen 1
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BLADVÄGEN 25, Åkarp 1:53
(Se karta sid 114.)
Arkitekt och byggherre är Janne Nerhov.

Byggnadsår: 1962
Användning: bostad
Våningsantal: 1
Väggar: vitmålat tegel
Fönster: original, svartmålade

poster och naturfärgade
bågar, rektangulära

Dörr: original
Tak: platt
Detaljer: helglasad vägg med

draperier i gult och rött

STINSBOSTADEN, Bruksvägen 4, Åkarp
1:81 (Se karta sid 114.)
Åkarps förste stationsinspektor, Sweden-
borg, fick under sitt första år i Åkarp hyra
hos Jöns Olsson på Gamlegård. Stinsbosta-
den stod färdig 1857. Stinsen flyttade 1919
till den nya bostaden på Stationsvägen, och
in i ”stinsahused” flyttade stationskarlar.
Huset hade byggts om till bostäder.

Byggnadsår: 1857
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: tegel
Väggar: gult tegel
Fönster: spröjsade
Tak: tvåkupigt rött tgel
Detaljer: formtegel, i fönsteromfatt-

ningar, utsirade vindskidor
Övrigt: Ingången på framsidan

igensatt 1919.

Lundavägen 59, BIL-BENGTSSONS,
Kabbarp 8:63 (Se karta sid 131.)
Här låg Bengtssons Bilstation. Bengtsson
var verksam från 1924 till 1970.

Byggnadsår: 1875
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: svart puts
Väggar: kvastad vit puts
Fönster: nya tvålufts-, spröjsade
Tak: svart glaserat tegel mot

Lundavägen, eternit mot
gården

Övrigt: De ursprungliga dörrarna
mot Lundavägen har
ersatts med fönster.
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LILLHAGA, Lundavägen 78, Åkarp 7:62
Skomakare Lars Hansson Kjellander, död
1914, hade här sin skomakeriverkstad 1910
- 1914. Hos hans änka bodde en ”tant
Lydia”, som här drev en tvätt- och strykin-
rättning.

Byggnadsår: 1880
Användning: bostad
Våningantal: 1 1/2
Sockel: grå puts
Väggar: gult tegel
Dörr: brunmålad, 1950-tal.
Fönster: vita, spröjsade tvålufts-
Tak: eternit, i plattor åt gatan,

korrugerad åt gården
Detaljer: eternit i ena gavelspetsen,

brädbeklädnad i den
andra, tandsnittsgesims

Övrigt: Den ursprungliga dörren
var en pardörr. Taket var
pappklätt fram till 1959.
Den numera eternitkläd-
da västra gaveln har
tidigare varit brädklädd.

LINDQVISTS SMEDJA,
Lundavägen 84, Åkarp 7:20
År 1874 flyttades smedjan hit från Lunda-
vägen 74. Gustav Dahl bedrev här ”Dahls
Rörledningsfirma”.

Smedjan

Byggnadsår: okänt
Våningsantal: 1 + vindsvåning
Väggar: vitkalkad puts
Fönster: gjutjärn, småspröjsade
Dörrar: två ursprungliga portar

av trä med ursprungliga
lås och beslag

Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: rundbågsvalv över

fönster, rödmålade vind-
skidor av plåt, brun trä-
panel i gavelspetsarna
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Boningshuset

Byggnadsår: 1879
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Sockel: grå puts
Väggar: vit spritputs
Dörr: utbytt
Fönster: nya i delvis ursprunglig

stil
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: trappstegsfris i gavlarna,

lykta

Västanvägen 1, Åkarp 7:123
(Se karta sid 131.)
Det finns olika åsikter om husets färgsätt-
ning, men en sak är säker: den passerar inte
obemärkt. Huset har en originell entré, med
inslag av antiken. Hörnpilastrarna bidrar
till stilbrytningen.

Byggnadsår: 1933
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: puts
Väggar: blålila träpanel
Fönster: vita, tvålufts-
Dörr: röd
Tak: rött tegel
Detaljer: pilasterformade vita

knutar, tegelröda fönster-
luckor, två skorstenar,
takkupa

Bevarandevärdenas säkerställande, övrig bevarandevärd bebyggelse i Åkarp

Alnarpsvägen 11 B, Lugnet

Gällande detaljplan
Detaljplan 72, fastställd den 1 maj 1972.

För Alnarpsvägen 11 B gäller:
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Endast en huvudbyggnad och ett
uthus eller annan gårdsbyggnad får upp-
föras. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m, och
byggrätten är 20 %. Förgårdsmark mot gata
är 5 m.

Tidigare bevarandeplan
Boningshuset är klassat som bevarandevärd
byggnad av kulturhistoriskt värde och
miljövärde.

Nya bevarandeplanen, förslag
Lugnet på Alnarpsvägen 11 är välhållet och
bör behålla sitt nuvarande utseende.
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Alnarpsvägen 27, polishuset

Gällande detaljplan
Detaljplan 57, fastställd den 12 februari
1966.

För husen Alnarpsvägen 27 gäller:
B II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m,
och byggrätten är 25% . Förgårdsmark
mot gata är 5 m.

Tidigare bevarandeplan
Polishuset är klassat som bevarandevärd
byggnad av kulturhistoriskt värde och
miljövärde.

Nya bevarandeplanen, förslag
Polishuset har en mycket speciell utform-
ning med trappgavlar och släta tegel-
murar. Tillkomst av t ex takkupor eller
större fönsteröppningar skulle helt
förändra dess karaktär och bör ej tillåtas.
Byggnadens nuvarande utseende bör
bevaras. Enluftsfönstret i gavelspetsen
kan dock med fördel ersättas av ett
fönster med spröjsar.

Bladvägen 25

Gällande detaljplan
Detaljplan 91, fastställd den 19 december
1972, KB samt den 5 oktober 1973, KM.

För Bladvägen 25 gäller:
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m,
och byggrätten är 25%. Huvudbyggnad
skall placeras minst 4,5 m från tomt-
gräns. Uthus, garage och liknande bygg-
nader får placeras intill 1 m från tomt-
gräns.

Tidigare bevarandeplan
Denna byggnad berörs inte av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Enplansvillan på Bladvägen 25 är ett av
de yngsta husen som omfattas av beva-
randeplanen, och utseendet är exakt
detsamma, som när det byggdes. De vita
tegelfasaderna och den helglasade väggen
med de röda och gula draperierna är

byggnadens mest typiska drag. Det är
viktigt att komma ihåg, att de färgade
draperierna ingår i arkitekturen och
omfattas av bevarandeaspekten. Det torde
vara mycket svårt att utföra några in-
grepp som inte inkräktar på eller föränd-
rar byggnadens karaktär, och därför bör
sådana inte tillåtas.

Bruksvägen 4, gamla stinsbostaden

Gällande detaljplan
Detaljplan 102, fastställd den 1 maj 1972.

För Bruksvägen 4 gäller:
Enligt planförslaget ligger den gamla
stinsbostaden på mark för småindustri-
ändamål och delvis på mark som inte får
bebyggas, vilket kan innebära rivning.
F d stationsinspektorsbostaden har i en
kulturhistorisk bebyggelseinventering,
utförd på kommunens uppdrag, klassi-
ficerats som omistlig. Länsstyrelsen re-
kommenderar åtgärder som exempelvis
Q-märkning och/eller lämplig ändamåls-
bestämmelse. Med detta som grund har
kommunen beslutat, att denna del
undantas från fastställelse i planen.

Tidigare bevarandeplan
Bruksvägen 4 är klassad som bevarande-
värd byggnad av kulturhistoriskt värde
och miljövärde.

Nya bevarandeplanen, förslag
Den gamla stinsbostaden har av
länsstyrelsen klassats som omistlig.
Byggnaden ligger dock på mark avsedd
för småindustriändamål och delvis på
prickmarkerad mark, vilket gör att
byggnaden kan hotas av rivning. Det är
därför angeläget att ge stinsbostaden
behövligt skydd, t ex q1-märkning. Stora
takfönster bör inte tillåtas - då är nätta
takkupor mot gårdssidan en bättre
lösning. Fönstren bör även framledes vara
av nuvarande typ, med två lufter och
spröjs.

Lundavägen 59, Bil-Bengtssons

Gällande detaljplan
Detaljplan 164, fastställd den 16 nov
1992.
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För Lundavägen 59 gäller:
B II fril, dvs friliggande bostadshus i två
våningar. Byggnadshöjden är ej reglerad i
detaljplan. Byggrätten är 25%. Förgårds-
mark är 3 m.

Tidigare bevarandeplan
Bostadshuset på Lundavägen 59 är
klassat som bevarandevärd byggnad av
kulturhistoriskt värde och miljövärde.

Nya bevarandeplanen, förslag
Bil-Bengtssons på Lundavägen 59 är en
välhållen länga med frontespis. Huset bör
bevaras i nuvarande skick. Takkupor och
takfönster bör inte tillåtas.

Lundavägen 78, Lillhaga och
Lundavägen 84, Lindqvists smedja

Gällande detaljplan
Stadsplan 90, fastställd den 5 april 1974.

För Lundavägen 78 och 84 gäller:
BF II, dvs fristående bostadshus i två
våningar. Tillåten byggnadshöjd är 7,6 m,
och byggrätten är 20%. Endast en huvud-
byggnad och ett uthus eller annan gårds-
byggnad får uppföras. Förgårdsmark mot
gata är 5 m.

Boningshusen inom fastigheterna avses
kvarligga, och förgårdslinjen är anpassad
till dessa. Garaget på Lundavägen 84 av-
ses däremot att rivas på sikt.

Tidigare bevarandeplan
Båda fastigheternas boningshus finns
med som bevarandevärda byggnader av
kuluturhistoriskt värde och miljövärde.
Lundavägen 84:s garage, tidigare smedja,
fanns inte med i den tidigare bevarande-
planen.

Nya bevarandeplanen, förslag
Lillhaga på Lundavägen 78 bör bevaras i
sitt nuvarande skick. Fastighetsplan bör
upprättas för att förhindra avstyckning av
tomten. Boningshuset på Lundavägen 84
är välbevarat, och inga förändringar i
dess exteriör bör förekomma. Garaget är

av okänd ålder och bör bevaras som ett av
få kvarvarande exempel på gamla hant-
verkslokaler.

Västanvägen 1

Gällande detaljplan
Detaljplan 71, faställd den 4 augusti 1969.

För Västanvägen 1 gäller:
BF Iv, dvs fristående bostadshus i en
våning. Tillåten byggnadshöjd är 5,6 m,
och byggrätten är 20%. Förgårdsmark
mot gata är 2,5 m.

Tidigare bevarandeplan
Västanvägen 1 berörs inte av tidigare
bevarandeplan.

Nya bevarandeplanen, förslag
Västanvägen 1 är med sin antikinspi-
rerade träarkitektur ett annorlunda
inslag i Åkarps villabebyggelse. Huset är
välbevarat, med bl a en antikiserande
portik, originaldörr, fina fönsteromfatt-
ningar och stickbågiga fönsterkupor åt
alla håll. Den nuvarande färgsättningen
med tegelröda fönsterluckor och blålila
väggar är från 1990-talet. Det är önsk-
värt, att den tidigare färgsättningen i
ljusblått och vitt återställes, eftersom den
bättre harmonierar med husets stil. I
övrigt bör villan bevaras i sitt nuvarande
skick, och alla förändringar i exteriören
undvikas.
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LANDSBYGDEN

 Utsikt mot Turelund, 1999

Det nya Arlöv har flyttat norrut från Se-
ge, Tågarps forna landsbygd är bebyggd
med bostadshus och industrilokaler,
Sunnanå splittrades vid skiftet, och Åkarp
har blivit en villatätort. Som landsbygd
kvarligger i lantlig och ålderdomlig be-
märkelse endast Burlövs kyrkby.

Dock finns i kommunen fritt liggande
gårdar. I dessa miljöer finns enskilda
mangårdsbyggnader och större lantgårdar
med huvudbyggnad och tillhörande flygel-
och ekonomibyggnader, uppförda mellan
1700-talets slut och 1900-talets början.

Bland de bevarandevärda byggnaderna
finns herrgårdsliknande miljöer, t ex
Stora Bernstorp och Kronetorps gård,
liksom andra anläggningar, som hör ihop
med jordbruksnäringen, som Kronetorps
mölla. Bevarandevärda är också lantgår-
dar, som t ex Vallgården, Turelund och
den till rehabcenter ombyggda Arlöv-
gården.

Utanför dagens tätorter ligger även
stationsbyggnaden i Sege, vilken bör
bevaras för framtiden.
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Arlövgården
Framnäs
Gyllarestället
Hagaholm
Kronetorps gård
Kronetorps mölla
Lyckö gård

Sege station
Stjärnelund
Stora Bernstorp
Sunnanå 2:2
Turelund
Vallgården
Östragård

(Se stora kartan i pärmens insida.)



ARLÖVGÅRDEN, Arlöv 11:294
Arlövgården, sedan några år omdanad till
ett rehabiliteringscenter med ca 60 vård-
platser, bildades genom ett partiellt en-
skifte ca 1790. Sockerbruket köpte år
1869 gården och marken för sin socker-
betsodling. Den nuvarande mangårds-
byggnaden uppfördes 1890. Gårdsbygg-
naderna ersattes 1902 med modernare i
jugendstil: tre parallella längor, ritade av
Nils Alfred Arwidius, arkitekten bakom
Arlövs kyrka (1900) och Geukahuset
(1908).

År 1950 drabbades Arlövgården av en
brand, som tog bort en träloge och taken
på stallängorna. År 1972 brann det igen,
denna gång det mellersta stallets tak.
Avsevärda skador anställdes också på
själva stallbyggnaden.

Under åren 1983 - 1996 har gårdens bygg-
nader efter hand renoverats och iordning-
ställts för rehabiliteringsuppgifter.

Mangårdsbyggnaden (Corps de logis-
byggnaden)

Byggnadsår: 1890
Användning: behandlingshem
Sockel: puts och tegel
Väggar: rött tegel
Fönster: nya enlufts-
Tak: koppar
Detaljer: taktorn, profilerad

gesims

De tre parallella längorna
Den norra var häststall, den mellersta
ungdjursstall och den tredje kostall.

Byggnadsår: 1902
Sockel: storgatsten
Väggar: rött tegel i kryssförband
Fönster: gjutjärn
Tak: säteritak i Cembonit-

plattor
Detaljer: ankarslutar, rundat

formtegel i hörn,
gesims, muröppningar,
fönstervalv. De västra
gavlarna i dansk
renässansstil sticker
upp ovan taklinjen.
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Befälsbostaden/Smedbostaden

Byggnadsår: 1902
Användning: bostad
Våningsantal: 1 + mansardvåning
Sockel: puts
Väggar: rött tegel, gul puts
Fönster: vita, spröjsade, två- och

trelufts-
Tak: nockvalmat tak med

mansardbrytning,
enkupigt rött tegel

Detaljer: formtegel i gesimsen

Smedjan

Byggnadsår: 1902
Användning: f d smedja
Sockel: puts
Väggar: rött tegel, gul puts
Detaljer: vällingklocka på gaveln

Uthus

Byggnadsår: 1902
Användning: f d svinhus, nu bostad
Sockel: storgatsten
Väggar: rött tegel, gul puts
Fönster: gjutjärns-

1999 brann en uthuslänga helt ned. Den
var uppförd i omväxlande liggande och
stående gul träpanel.

De s k stathusen (sex tvåfamiljshus från
ca 1900), belägna nordost om gården,
ligger friköpta kvar.

Under 1950- och 1960-talen, då socker-
bruket bedrev eget jordbruk, sysselsatte
Arlövgården elva fast anställda och tio
säsongsarbetare. De tidigare 18 hästarna
hade försvunnit i slutet av 1940-talet, och
den huvudsakliga djurbesättningen
bestod av 80 mjölkkor och 110 ungdjur.
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FRAMNÄS, Kabbarp 2:4
Denna gamla släktgård räknar sina jord-
bruksanor från 1830-talet. Den ursprung-
liga boningslängan blev på 1860-talet om-
och tillbyggd. Den har senare renoverats
några gånger - t ex lades nytt tak 1980.

Boningslängan:

Byggnadsår: 1863
Användning: bostad
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: vita, troligen original
Dörrar: gammal typ
Tak: rött tegel (1980)

Uthuslängor

Byggnadsår: 1870-tal
Väggar: vitmålat tegel
Fönster: gjutjärns-
Tak: korrugerad eternit

Flera byggherrar kring sekelskiftet tycks
ha skaffat sig götisk bildning: Framnäs,
Fagerlid, Valhall är några exempel från
Burlöv.

GYLLARESTÄLLET, Sunnanå 5:2
Detta hemman var en gång ett predik-
stolshemman, d v s arrendet gick till
kyrkoherden vid Sankt Petri kyrka, en
anordning som upphävdes före 1841.
Innehavare var 1754 en Anders
Andersson. Hemmanet tillträddes 1872 av
Anders Jönsson från Gylle, och efter
honom har gården sitt namn.

Sunnanå skolas tomt är avsöndrad från
detta hemman.

Byggnadsår: ca 1810
Användning: bostad
Sockel: tjärad
Väggar: vitkalkad puts
Dörrar: blå, stilenliga
Fönster: gråblå, stilenliga
Tak: plåt
Övrigt: kringbyggd gårdsplan

med ny - och ombyggda
längor. De vitkalkade
längorna har stor betydelse
för gårdsinteriören.
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HAGAHOLM, Burlöv 5:4
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-
talet var denna byggnad uthyrd till vice
pastorerna i Burlöv och tjänade alltså som
ett slags prästgård.

Byggnadsår: 1890
Användning: bostad
Våningsantal: 1 1/2
Väggar: rött tegel
Fönster: original, vita, spröjsade
Dörr: utbytt
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: frontespis, lunettföns-

ter, småspröjsade
fönster, putsade
fönsteromfattningar

Övrigt: Entrépartiet har ur-
sprungligen varit en
öppen arkad.

KRONETORPS GÅRD,
Kronetorp 1:1
Som lantgård räknar Kronetorp sina anor
från 1500-talet, då den hette Skudgaard
(gård bebodd av skattfogde). Enligt tradi-
tion för byns största gård, kom den att
kallas Storegaard och senare Storegård.
Det var kommunens första tvåvåningshus.
År 1791 köptes gården av löjtnanten C C
Cronsjö. Från hans namn kommer Crone-
torp, senare Kronetorp.

Huvudbyggnaden

Byggnadsår: 1793
Användning: bostad
Våningsantal: 2
Sockel: puts
Väggar: vit puts
Fönster: korsfönster
Tak: enkupigt rött tegel

Norra flygeln

Byggnadsår: ca 1795
Användning: garage
Sockel: puts
Väggar: gulvit stänkputs
Tak: röd eternit
Övrigt: Norra flygeln tar bort hu-

vudbyggnadens monoli-
tiska karaktär och är
väsentlig för gårdsbilden.
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Södra flygeln

Byggnadsår: ca 1900
Användning: bostad
Sockel: puts
Väggar: vit puts
Fönster: delvis nya tvålufts-
Tak: röd eternit
Detaljer: takkupor

Uthuslängorna

Byggnadsår: omkring 1900
Sockel: puts
Väggar: gult tegel
Fönster: ej original
Tak: eternit
Detaljer: trappstegsfris

KRONETORPS MÖLLA, Arlöv 7:16
Kronetorps mölla är en s k hollän-
daremölla, uppförd 1841 av patron
Christian Bergh på Kronetorps gård.
Byggmästare var möllebyggaren Sjöström
från Svedala. Möllan kom under 120 år
att betjäna dels Kronetorps gård, dels
enskilda kunder, som kom för att ”fau
maled”.

Husgruppen (möllan, möllarebostaden
samt en tillbyggnad från 1969) står på
historisk mark, vid och på rester av de
ursprungligen tre bronsåldershögarna
Dar/r/högarna (Darrhöjjana). En av dessa
finns kvar.

Möllan

Byggnadsår: 1841
Användning: ”museikvarn”
Sockel: gråsten i två våningar,

med inkörsport och
magasin

Väggar (kvarnkroppen): pappshingel
Tak: pappshingel
Fönster: ursprungliga

Kvarnkroppen har fyra våningar: brolof-
tet, kvarnloftet (malning), hissloftet
(transport av säckar), kvarnhättan (vrid-
bar). Möllan är 27 m hög. Vingaxeln: 5,5
m lång; kronkugghjulets diameter: 3,5 m;
vingarna, av lärkträ: 11,5 m långa.
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Möllarebostaden

Byggnadsår: 1842
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: gråsten, delvis putsad
Väggar: vitputsat tegel
Tak: rött enkupigt tegel

I anslutning till möllans södra sida upp-
fördes 1968 ”Nya villan”. Kronetorps
mölla med möllarebostad förklarades för
byggnadsminne år 1971.

Kvarndriften upphörde 1961. Två år dess-
förinnan hade möllaren vänt sig till
personer, vilka i kommunfullmäktige
framförde, att mölledriften snart kunde
komma att läggas ned, och att kommunen
borde förvärva möllan för att säkerställa
byggnadernas fortbestånd.

Så skedde, och i dag är möllan ett kultur-
centrum i Burlöv, med utställningar och
sommarcafé. Möllan är också ett av kom-
munens främsta utflyktsmål för turister.

Möllan underhålls och visas av Burlövs
Mölleförening

LYCKÖ GÅRD, Åkarp 6:41
Denna gård är stamhemmanet till Åkarp
nr 6. Vid enskiftet blev den flyttad till den
nuvarande platsen vid Lundavägen. Ut-
huslängorna är ca 50 år yngre än bonings-
huset.

Boningshus

Byggnadsår: 1848
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: grå puts
Väggar: vit puts
Dörrar: blågrå, ej original
Fönster: blågrå, ursprunglig typ
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: lunettfönster i gaveln

mot Lundavägen,
panelklädnad med stort
fönster och balkong mot
fälten
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Uthus

Byggnadsår: ca 1900
Väggar: vitmålat tegel
Fönster: gjutjärns-
Tak: tegel

Sege

Sege (Seye 1434) räknas inte in bland Bur-
lövs fem byar, trots dess tidigare stora
betydelse: Sege var en gång Arlöv, ”Alöv by”.
De fåtaliga husen vid Lunda- och Lomma-
vägarna i det nuvarande Arlöv kallades för
Alövhusen. Industrialiseringen försköt
tyngdpunkten norrut.

Området kring Sege station har en 9000-
årig beboendehistoria. Beklagligtvis har
senare verksamheter förstört mycket av
den; t ex skövlade motorvägsbygget 1953
resterna av Sege vattenmölla, som hade
gjort tjänst från ca 1430 till 1802.

Sege blev stationssamhälle år 1893, då järn-
vägen Malmö - Simrishamn drogs. Det gam-
la området återfick tillfälligt karaktären av
by, och den kvarstående bebyggelsen här-
stammar från den tiden. Bostadsbebyggel-
sen längs vägen har genomgått ändringar
och moderniseringar. Bäst bevarat är
stationshuset.

SEGE STATIONSHUS, Arlöv 3:28
Sege stationshus byggdes, då banan Malmö -
Simrishamn drogs i början på 1890-talet.
Det får betraktas som en skånsk typstation
från denna tid.

Byggnadsår: 1893
Sockel: puts
Väggar: rött tegel
Fönster: vita, spröjsade
Tak: tvåkupigt rött tegel

Avträde

Byggnadsår: 1893
Användning: kulturobjekt
Våningsantal: 1
Sockel: grå puts
Väggar: gul liggande och stående

panel
Fönster: vertikalt spröjsade
Dörrar: bruna
Tak: rött tegel
Detaljer: ventilationsanordning på

taket
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STJÄRNELUND, Nordanå 1:7
Då Karl XI genomförde sin indragning till
kronan av kyrkans lantegendomar, kom
dock några att kvarstå. Det nuvarande
Stjärnelund överlevde reduktionsåret
1679. Stjärnelund blev senare ett univer-
sitetshemman och kom således att ut-
arrenderas på 30 år per arrendator.

Sedan väl 30 år brukas gården av samma
släkt. År 1955 genomfördes en grundlig
renovering av boningslängan, men gårds-
miljön bibehöll sin kringbyggda slutenhet.

Boningslänga

Byggnadsår: ca 1850
Användning: bostad
Sockel: grå puts
Väggar: vit spritputs
Fönster: blå korsfönster
Dörrar: utbytta
Tak: rött tegel
Detaljer: två skorstenar, lyktor

vid entrén
Övrigt: senare tillbyggd glasve-

randa, stilbrytande
fönster i ena gaveln

Drängalänga
Här har funnits dräng- och/eller pig-
kammare.

Byggnadsår: ca 1850
Användning: hunddaghem
Sockel: tjärad
Väggar: vit slätputs mot gården,

i övrigt rött tegel
Fönster: gröna korsfönster
Portar: original
Tak: korrugerad eternit
Detaljer: gavel i rött tegel med

gavelspets i panel,
lunettfönster

Sunnanå

Sunnanå nämndes före 1624 alltid med
Götherslöff (Görslöv) som förnamn.
Nämnda år kom skrivningen ”Sönden Aa”
(söder om ån) utan någon form av Görslöv
före. Sunnanås gårdar hade nått bystatus.

Enligt en gammal sägen skulle en dansk
konung ha tagit Sunnanå ut ur Särslövs
socken och givit det till Burlöv som tack
för en gästning.

174 Landsbygden



Sunnanå bestod en gång av åtta gårdar.
Genom partiellt enskifte avskildes nr 8
(Bernstorp) år 1794, och vid enskiftes-
handlingar ca 1810 blev endast tre gårdar
kvar: nr 2, 3 och 4.

Det öde drabbade Sunnanå, som senare
skulle drabba Arlövs by (Sege): karaktären
av by försvann. Flera småhemman
avskildes, och samlingar av hus uppstod

 Stora Bernstorp från öster, 1999.

längs vägarna. Dessa småbruk har i flera
fall utvecklats till trädgårdsmästerier.

Genom Sunnanå går den gamla Trelle-
borgsvägen, omnämnd i Lunds stifts
landebok 1569 som ”Trelleborgis wey”, från
Oxie till Stora Uppåkra, där den ansluter
till Lundavägen. En del av dess kultur- och
miljövärde har gått förlorad, genom att den
asfalterats och delvis kantas av sentida
granplanteringar.

STORA BERNSTORP, Sunnanå 12:3
Två män, som inte var vanlottade i fråga om
personlighet och originalitet, drabbade
samman på Bernstorp sommaren 1811:
överste Hampus Mörner och f d regements-
pastorn Berndt Santesson. Mörner var i färd
med att kväsa bonderesningen vid Klåge-
rup; Santesson var på böndernas sida och
motarbetade Mörner genom att vägra hans
carabinerer (skyttesoldater) proviant och
inkvartering.

Mörner beskriver Santesson som ”ogin” och
”en elak man”. Denne Santesson hade
genom äktenskap med Maria Helena Giese
gift sig till gården. Hans släkt kom sedan
under ca 100 år att ha inflytande över
Bernstorp. Pastor Santessons förnamn gav
gården dess namn; gården har nu givit
efternamn åt ägarna sedan 50 år, släkten
Bernerup.

Boningshuset

Byggnadsår: 1794 (återuppbyggt efter
brand 1895)

Användning: bostad
Våningsantal: 1 + mansardvåning
Sockel: tjärad
Väggar: vitkalkad stänkputs
Fönster: småspröjsade vindskupe-

fönster, korsfönster med
spröjs i nedre luften,
(fönstren återställda
1970)

Dörr: rundbågig port
Tak: enkupigt rött tegel
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Personalbostaden

Byggnadsår: 1900
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: vit puts
Fönster: nya korspost-, vita
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: utsparat rött tegel kring

fönstren, gesimser i rött
tegel

Övrigt: Huset renoverades 1993.

Lusthuset
Bernstorps lusthus står avskilt med en
tidigare mycket fin utsikt över fält och
åkrar.

Byggnadsår: 1906
Sockel: sten
Väggar: vit panel
Fönster: småspröjsade
Tak: papp
Detaljer: altan med stenbalustrad

SUNNANÅ GÅRD, Sunnanå 2:2
Denna gård ligger kvar på sin plats från
tiden före enskiftet. Numera är den utgård
under Stora Bernstorp.

Boningshuset

Byggnadsår: 1855
Användning: bostad
Sockel: tjärad
Väggar: gul puts
Fönster: bruna, spröjsade, original
Dörr: utbytt
Tak: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: vita knutar och gesims,

vit dörromfattning med
valvmarkering, vita fönster-
omfattningar, ankarslutar,
lunettfönster i gavlarna
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Uthuslängorna
Uthusen är av en- och tvåvåningstyp.

Socklar: tjärade
Väggar: gul puts
Fönster: bruna, spröjsade
Tak: eternit
Detaljer: träpanel i gavelspet-

sarna.

TURELUND, Arlöv 14:1
Gården fick sitt namn efter den som min-
derårig avlidne Ture, son till arrendatorn
och ägaren Berndt Brorsson (1876 - 1926).

Byggnadsår: 1891
Användning: bostad
Våningsantal: 1 - 1 ½
Sockel: vit puts
Väggar: rött tegel
Fönster: nya utan mittpost
Tak: rött enkupigt tegel
Detaljer: vitputsade fönsterom-

fattningar och gesims
Övrigt: tillbyggnad i norr från

1905 med halvvalmat
tak

VALLGÅRDEN, Åkarp 23:1
Gårdens namn är tämligen ungt och lär
komma sig av att man på sent 1920-tal
anlade en vall för att skydda sig mot
damm och rök från den då makadam-
belagda Lundavägen. Denna del av det
gamla Åkarp nr 5 har brukats sedan
1719. År 1861 slogs 5:ans båda delar
samman till en brukningsenhet.

Boningshuset

Byggnadsår: 1847
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: vitmålad puts
Fönster: återställda, vita,

spröjsade
Tak: enkupigt rött tegel
Detaljer: pilastrar i hörnen, an-

karslutar, frontespis
med lunettfönster
(1880), takkupor (1915)
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Undantagshus

Byggnadsår: 1861
Användning: bostad
Våningsantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: vitmålad puts
Fönster: tvåkupigt rött tegel
Detaljer: tandsnittsgesims,

holmeja över entrén,
gavelmur

Uthuslängor (de äldre)

Byggnadsår: ca 1900
Användning: f d stall, lager sedan

1995
Sockel: tjärad
Väggar: vitmålade
Fönster: omspröjsade
Tak: plåt, eternit
Detaljer: ankarslutar

ÖSTRAGÅRD, /Östergård/ Per Arvid Pers-
sons gård, Åkarp 4:9
Namngivaren Per Arvid Persson arren-
derade gården 1933 till 1938, då han
köpte den. Nils Andersson brukade
gården 1871 - 1896. Under hans tid fick
den ett folkligt namn: Andersson beredde
malt till försäljning, och således kom
gården att kallas ”Maltjårraregården” =
Maltgörargården.

Byggnadsår: 1819
Användning: bostad
Våningantal: 1 ½
Sockel: tjärad
Väggar: vitkalkad puts
Dörrar: gammal typ
Fönster: original, röda
Tak: tjärpapp
Detaljer: eternit i gavelspetsarna
Övrigt: Uthuslängorna är vär-

defulla för gårdsbilden.
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Bevarandevärdenas säkerställande på landsbygden

Den bevarandevärda bebyggelsen på
landsbygden ligger utanför detaljplane-
lagt område (utom Arlövgården) och är
därmed inte lika hårt begränsad av
bygglovsplikt som tätortsbebyggelsen.
För att bevara byggnaderna, som berörs
av bevarandeplanen, bör renoveringar och
ev ombyggnader göras i samråd med
stadsarkitekt eller annan byggnads-
antikvarisk expertis.

För lantgårdarnas del gäller, att man-
gårdsbyggnaderna är välbevarade. På
Stjärnelund bör mangårdsbyggnadens
spritputs ersättas med slätputs vid en
framtida renovering. I några fall bör
utbytta fönster i modern stil ersättas med
nya i ursprunglig stil: Arlövgården,
Turelund.

Flygel- och ekonomibyggnaderna är,
generellt sett, inte lika välbevarade som
mangårdsbyggnaderna men har ett stort
värde för gårdsbilden. Vid färgsättning
och val av fasadmaterial bör man se till
att traditionen följs och att mangårds-

 Arlövgården, omkr 1929.

byggnadens dignitet bibehålls i för-
hållande till uthusbyggnaderna.

Välbevarade exempel på flygel- och
ekonomibyggnader är Arlövgårdens
befälsbostad, smedja och uthus,
Framnäs uthus, Kronetorps gårds norra
flygel och norra uthuslänga, Stjärne-
lunds drängalänga och uthus, Vallgår-
dens undantagshus och Östragårds
norra länga. Stora Bernstorps personal-
bostad har fått nya fönster med felaktiga
proportioner men är i övrigt välbevarat.

Sege stationshus med avträde är
byggnader med ny funktion. Det gamla
stationshuset har fungerat som samlings-
sal och avträdet förråd. De f d perrong-
dörrarna är av relativt sent datum och
kan bytas ut mot fönster i samma stil som
husets övriga fönster eller mot en
ytterdörr av 1890-talstyp. Avträdets
exteriör får inte förvanskas, även om
funktionen har ändrats. Inga nya fönster-
och dörröppningar bör tillåtas.

Kronetorps mölla med möllarebostad är
väl skyddat som byggnadsminne.
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HANDLINGPROGRAM

I samband med beskrivningarna av den
bevarandevärda bebyggelsen ges i av-
snitten ”bevarandevärdenas säkerställan-
de” förslag till åtgärder, som skall bidra
till att kulturvärdena räddas för fram-
tiden.

Förslagen kan tillämpas av byggnads-
nämnden i dess arbete med bygglovs-
prövningar.

Bevarandeplanens genomförande förut-
sätter ett aktivt arbetssätt, som innebär
information och rådgivning samt i vissa
fall direkt ekonomiskt stöd för bevaran-
deåtgärder av intresse för allmänheten.
Detta skapar förutsättningar för att på ett
tidigt stadium finna varsamma lösningar.

Önskvärt är att bevarandet skall ses
positivt och inte upplevas som en rad
hindrande restriktioner.

Handlingsprogrammet omfattar följande:
•   stadsbildsanslag
•   kulturmiljöpris
•   information om bevarandefrågor

Stadsbildsanslag

Ur stadsbildsfonden lämnas bidrag (f.n.
högst ett basbelopp) vid varsamt under-
håll av byggnader med bevarandevärde.
Bidraget utgår enbart för antikvariska
merkostnader, d.v.s. den fördyring, som
kan komma av att ersätta gamla material
och former med identiskt lika.

 Villa Brittbo, Alnarpsvägen 16, Åkarp,1971.
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Kulturmiljöpris

Kulturmiljöpriset delas ut till den fastig-
hetsägare, som utfört den bästa förbätt-
ringen av kulturmiljön. Det kan gälla
underhåll, markbeläggning och vegeta-
tion, såväl som anpassade ny- och till-
byggnader. Priset består av en keramik-
plakett, som avses att monteras på huset.

En miljöpriskommitté, bestående av
ledamöter för byggnadsnämnd och kultur-
och fritidsnämnd samt stadsarkitekt och
kultursekreterare, utser årligen en pris-
tagare, om lämplig kandidat finns.

 Kulturmiljöpriset: keramikplakett, av
 Margareta Olsson.

Bestämmelser om stadsbildsanslag för upprustning av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer i Burlövs kommun.

Bidrag lämnas för:
antikvariska merkostnader för underhåll av värdefulla byggnader enligt
bevarandeplanen,
återställande av bevarandevärda miljöer i bevarandeplanen.

Stöd kan utgå för den del av kostnaderna som inte täcks genom statliga bidrag.

Ansökan om bidrag skall inlämnas till arbetsgruppen för stadsbildsanslag.
Ansökan skall åtföljas av en kostnadsredovisning över de antikvariska
merkostnander som åtgär den innebär. Kostnaderna skall styrkas med minst
två offerter.

Bygg- och anläggningsnämnden eller dess delegerade beslutar om bidrag efter
förslag från arbetsgruppen för stadsbildsanslag.

Bidrag kan utgå med högst ett basbelopp. Om inte särskilda skäl föreligger
lämnas bidrag endast för åtgärder, som påbörjas efter det att beslut har fattats i
bygg- och anläggningsnämnden. I samband med beslut om bidrag kan bygg-
och anläggningsnämnden uppställa föreskrifter om byggnadens yttre skick,
yttre miljö och dylikt. Det utförda arbetet skall besiktigas och godkännas av
bygg- och anläggningsnämnden, innan bidraget utbetalas.

Om underhållet av en byggnad, till vilken bidrag utgått, försummas eller
byggnaden på annat sätt förvanskas eller uppställda föreskrifter inte efterföljs,
kan bygg- och anläggningsnämnden besluta att återkräva bidraget.

Stadsbildsgruppen består av stadsarkitekt samt representanter från följande
nämnder och förvaltningar: bygg- och anläggning och kultur- och fritid.
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Följande byggnader har under åren hedrats
med kulturmiljöpriser:

1985 Västerhus, Hvilans Folkhögskola
1986 Geukahuset, Arlöv
1987 Gamla stinsbostaden, Bruksvägen 4,

Åkarp
1989 Gymnastikhallen, Hvilans Folk-

högskola
1990 Arlövgårdens stallängor
1991 Villa Haga, Alnarpsvägen 34, Åkarp
1992 Allégatan 8, Arlöv
1994 Villa Annelund, Byvägen 14, Åkarp
1995 Sockerbruksparken och Danisco

Sugar AB:s nya huvudkontor.
1996 Nygatan 7 och 13, Arlöv
2000 Arlövs kyrka

Information om bevarandefrågor

Den av kommunfullmäktige antagna
bevarandeplanen trycks och delas ut till
berörda fastighetsägare samt finns till
försäljning.

 En av Arlövgårdens tre stallängor, 1999.

 Byvägen 14, 1976.

 Byvägen 14, efter ombyggnaden 1994. Entrén har återfått
 sin ursprungliga placering. Fönstren är av av ursprunglig
 modell.
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Ankarjärn, stång av metall som används
för att förankra träbjälkar i ett murverk.
Ankarjärnet tillhör bjälklagets
konstruktiva system. (GD)

Ankarslut, i fasad synlig förankring,
avsedd att upptaga och fördela
dragkraften från ankarjärnet. (GD)

Arkad, pelargång (övertäckt). (TNC)

Atrium, det romerska husets centrala
huvudrum, upptill försett med tak runt
sidorna och med en ljusöppning i mitten.
(GD)

Atriumhus, småhus slutet kring en
gårdsliknande öppen yta. (TNC)

Avstyckning, 1. avskiljande av till vissa
gränser bestämd ägovidd från en fastighet
och avsedd att utgöra en självständig
fastighet eller att sammanläggas med
annan fastighet;
2. fastighet som bildas genom
avstyckningsförrättning. (GD)

Avträde,(ålderdomligt) ord för (ute)dass.
(KK)

Ballast, stenmaterial eller ersättnings-
material för beredning av betong och
bruk. (GD)

Balustrad, kraftigt räcke bestående av en
rad stolpar (balusterdockor) med en fort-
löpande täckplatta. (TNC)

Barock, motreformert stilart förhärskan-
de ca 1580 - 1740, präglad av en stundtals
måttlös storslagenhet i dekorativa ele-
ment: kolonner, pilastrar, prakttrappor
etc. (KK)

Betong, blandning av cement, ballast,
vatten och eventuella tillsatsmedel, vare
sig denna blandning hårdnat eller inte.
(TNC)

Bindare (kopp, koppsten), kortsida av
tegelsten; tegelsten med kortsidan vänd
mot fasadytan. (GD)

Blindering, reliefdekor i muren, ofta i
avvikande material, t. ex. puts på tegel-
fasad. (B & E)

Blindfönster, murförsänkning i form av
ett fingerat fönster. (JTA)

Burspråk, utbyggt fönsterförsett fasad-
parti. (JTA)

Bygglov, skriftligt tillstånd av byggnads-
nämnd att utföra byggåtgärd eller att
ändra användning av byggnad eller del av
byggnad. (TNC). Se Ändring.

Byggnadsminne (f. d. byggnadsminnes-
märke) byggnad som enligt länsstyrelse-
beslut skall bevaras och skyddas. (TNC)

Byggrätt, rätt att på fastighet uppföra
byggnad eller göra tillbyggnad. Bygg-
rätten regleras generellt enligt föreskrif-
terna i PBL. (TNC)

Cement, finmalet bindemedel som efter
tillsats av vatten härdar i såväl luft som
vatten. (TNC)

Corps de logis, huvudbyggnad på herr-
gård eller herrgårdsliknande gård. (KK)

Decraplåt, varumärke för takpannor av
plåt med sandad yta. (BD)
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Del av byggnad, (enligt PBL:) funktionellt
avgränsad enhet i byggnad som brukas
för visst ändamål, t. ex. en arbetslokal
eller en bostadslägenhet. (TNC)

Detaljplan, planinstitut som omfattar ett
begränsat område av en kommun och som
reglerar dels bebyggelsen, dels använd-
ningen av mark och vattenområden m. m.
Se 5 kap. PBL. Detaljplaner motsvarar
stadsplaner och byggnadsplaner samt
vissa avstyckningsplaner i tidigare
lagstiftning. Se PBL 17:4. (TNC)

Engelsk trädgård(sstil), oregelbundet pla-
nerad parkanläggning med fri gruppering
och utformning av de däri ingående delar-
na: träd, buskar och annan växtlighet;
gångar, vägar, dammar, bäckar etc. (Sti-
len) avses göra ett naturligt, fritt vuxet
intryck. . .(JTA)

Enskifte, se Skifte.

Entablement, den övre muravslutningen
på grekiska tempel med bl.a. fris och
gesims. (KK)

Estrad, upphöjd avsats eller golv inomhus
eller i det fria. (GD)

Eternit, varumärke för asbestcementplatta
framställd enligt den av österrikaren Lud-
wig Hatschek 1894 uppfunna metoden. . .
Tillverkningen av eternit i Sverige star-
tade 1907 vid Eternitfabriken i Lomma.
Tillverkningen upphörde 1977 som följd
av påvisade medicinska risker. (GD)

Expropriation, förfarande varigenom fast
egendom tas i anspråk mot ersättning för
att tillgodose visst allmännyttigt ändamål.
(GD)

Fals, sammanfogning av t. ex. tunnplåt
genom omböjning av kanter i syfte att få
skarvarna täta. (GD)

Farstu, litet rum innanför ingångsdörr.
(GD)

Farstukvist, täckt utbyggnad framför
förstuga/farstu. (GD)

Fasad, en byggnads ”ansikte”, d.v.s. dess
framsida eller annan yttersida. (JTA)

Fastighet, fast egendom som är upptagen
i eller skall upptagas i fastighetsregister
såsom en självständig rättslig enhet.
(TNC)

Fattighus/fattigstuga, mindre anläggning
på landet för gamla och orkeslösa. (GD)

Festong, ornament i form av samman-
flätade blommor, frukter o. d. nedhäng-
ande i en båge. . . (GD)

Formtegel, murtegel med annan form än
parallellepipedisk, d.v.s. annan än 1:2:4
(höjd: bredd: längd). (GD) (B&E)

Fris, 1. band eller remsa som inramar
golv, tak eller väggfält; 2. horisontalt
band med ornament eller figurframställ-
ning löpande på en vägg. (GD)

Frontespis, ett över taklisten uppskju-
tande parti med gavelform. (B & E)

Fronton, gaveltrekant med den antika
tempelgavelns proportioner, vilande på
taklisten. (B & E)

Funktionalism, stil från 1930-talet med bl.
a. följande kännetecken: låg sockel, slät-
putsad fasad, tvåluftsfönster i tunna
bågar, ingen eller enkel takfot, flackt tak.
(BOV.)

Fönsterluft (luft), del av fönster
begränsad av möte mellan fönsterbågar
eller karmdelar såsom post eller tvärpost.
(TNC)

Fönstervalv, bågformig byggnadsdel över
fönster. (GD)

Förbländertegel, fasadtegelplattor för
beklädnadsmurning. Fasadens utseende
liknar tegelmurens, men beklädnaden är
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endast ca 7 cm djup. Förbländertegel
förekommer i olika färger från gult över
rött till brunt och även med glaserad yta.
Användes främst i Skåne och på väst-
kusten. (GD)

Förgårdsmark, punktprickad mark mot
gata. (BD) Se Punktprickad.

Gatehus, hus för husman: i Sydsverige en
lantarbetare som bodde i eget hus men
som inte hade eget jordbruk. Husmans-
husen låg ofta på byns gemensamma
mark (bygatan) och kallades därför gate-
hus. (GD)

Gavel, kortsida av byggnad, särskilt den
triangelformade del som begränsas av
takfallen. (GD)

Gavelröste, den del av en byggnads gavel
som bildas av takfallen. (GD)

Gavelspets, del av gavelvägg som
befinner sig ovanför takfoten. (TNC)

Gesims, dekorativt listverk som löper
horisontellt på fasaden. (B & E)

Gjutjärn, järn som på grund av sin
förhållandevis höga kolhalt (vanligen 3 - 4
 %) lämpar sig för gjutning. Byggnads-
historiskt har gjutjärnet spelat en viktig
roll bl.a. i 1800-talets järnkonstruktioner.
(JTA)

Herrgård, större jordbruk; tidigare en
gård ägd av en ”Herre”, d.v.s. en
adelsman. (GD)

Holländarmölla, hättkvarn; väderkvarn
med fast kvarnhus och rörlig överdel.
Benämningen ”holländare” kommer av att
hättkvarnarna ansågs vara en holländsk
uppfinning. (GD)

Holmeja (homeja), takutbyggnad med

lucka eller med ett vanligtvis halvrunt
fönster, oftast ovanför ytterdörr; även
vindskupa (Sydsverige). (KK)

Husman, se Gatehus.

Hörnkedja, lodrät rad av hörnstenar med
omväxlande långsidan och kortsidan utåt.
Hörnkedjor utfördes även ofta som imita-
tion i puts. (GD)

Inäga, till ett hemman hörande uppodlad
mark. (GD)

Isabellfärgad, smutsgul (SAOL)

Italian, se Säteritak.

Jonisk, ganska smäcker och ”feminin”.
Ordet ”jonisk” används bl.a. om kolonner
och pilastrar. (KK)

Jugend, l´Art Noveau = den nya konsten.
Jugendstilen omfattade i Sverige tiden
1900 - 1910. Den kännetecknas av rusti-
cerade socklar, ofta i natursten, ljus slät-
puts i fasaderna, små rutor i fönstrens
ovandelar - stora i de nedre, rundade
hörntorn, flera takformer på samma hus,
skulpturala skorstenar. (BOV.) (KK)

Jugendbarock, jugendstil med inslag av
barock. Se Jugend och Barock.

Jugendspröjs, uppdelning med spröjsar
till små rutor i fönstrens ovandel. Se
Jugend.

Kalk, gemensam beteckning för kalcium-
oxid (osläckt kalk) och kalciumhydroxid
(släckt kalk). (GD)

Kapitäl, dekorativt utformat krön på
kolonn, pelare eller pilaster. (JTA)
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Klinker, 1. keramiskt isolermaterial fram-
ställt genom bränning av lera till
svällning (SIS 135011); 2. halvfabrikat
inom cementindustrin; 3. kollektiv
benämning på klinkerplattor. (TNC)

Kolonn, fristående runt bärande stöd. Till
skillnad från en pelare är
genomskärningen hos en kolonn helt
cirkelrund. (GD)

Kommunionslängd, förteckning över
nattvardsberättigade. (KK)

Kor, kyrkorum kring högaltaret. (SAOL)

Korrugerad plåt, plåt som förstyvats i ena
riktningen genom att den pressats i
vågform. (GD)

Korsvirke, bärande stomme utformad som
ett fackverk av korsade bjälkar och stol-
par, och med utfyllnad mellan virkesde-
larna av vanligen putsat murverk. (GD)

Krenelering, murkrön med tinnar och
regelbundet återkommande urtagningar.
(GD)

Kryssförband, murförband bestående av
omväxlande bindskift och löpskift. (GD)

Kvader, markerat regelbundet
naturstensmurverk eller imitation i puts,
ofta i sockel. (B & E)

Laga skifte, se Skifte.

Ler, kornfraktion med kornstorlek mindre
än 0,002 mm. (TNC)

Lera, finkornig jordart där masshalten ler
är större än 20 % av material mindre än
0,06 mm. (TNC)

Lisen, dekorativt framspringande vertikal
list av t.ex. puts; löper från sockel till
gesims. (B & E)

List, utskjutande rand på byggnad. (GD)

Locklistpanel, beklädnad av vägg, skärm
eller tak, vanligen bestående av bräder,
där de yttre bräderna täcker fogarna
mellan de inre. (BD)

Luft, se Fönsterluft.

Lunettfönster, halvcirkelformat fönster.
(GD)

Löpare, tegelsten som ligger parallellt
med murens längdriktning. Består ett
murskift av enbart löpare, kallas det
löpskift. (GD)

Lösholt, i skiftesverk och korsvirke den i
mitten av stolparna intappade tvärslån.
(GD)

Makadam, ballast framställd genom
krossning av vanligen utsprängt bergarts-
material med kornstorlek över 8 mm.
(TNC)

Mansardtak, brutet yttertak, vilket på
båda sidor bildar två fall i trubbig vinkel
mot varandra; vanligen ett brutet sadel-
tak.(GD)

Mansardvåning, utrymme under man-
sardtak, nyttjat som mindre våning. (JTA)

Merlon, tinne i krenelering, bröstvärn
mellan två skottgluggar. (GD)
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Monolitisk, ensamstående (om stenblock
eller byggnader). (SAOL)

Morän, jordart som består av material,
som transporterats och avlagrats av
glaciär eller inlandsis. (TNC)

Märgel, berg- och jordart rik på
kalciumkarbonat; förekommer som ler-
märgel och sandmärgel. (GD)

Nationalromantik, 1910 - 1920-tal.
Kännetecken: råhuggen granitsockel,
fasad i rött tegel med mönstermurade
detaljer, smårutiga fönster,
balkongräcken av smidesjärn,kantiga
burspråk, högt, brant tak med enkupigt
tegel, reslig skorsten, skärmtak. (BOV.)

Nisch, fördjupning, t. ex. i mur. (GD)

Nock, horisontell skärning mellan två åt
olika håll (från varandra) lutande takfall.
(TNC)

Ombyggnad, se Ändring.

Områdesbestämmelser, planinstitut som
inom ett begränsat område utanför detalj-
plan i vissa avseenden reglerar dels be-
byggelsen, dels användningen av mark-
och vattenområden m. m. Områdesbe-
stämmelser upprättas för att säkerställa,
att syftet med översiktsplaner uppnås
eller att ett riksintresse tillgodoses. Se
PBL 5:16.

Ornament, sammanfattande beteckning
för olika prydnadsformer; man skiljer
mellan geometriska ornament, växtor-
nament och djurornament. (GD)

Panel, beklädnad eller fyllning av träma-
terial, ofta en väggbeklädnad som helt
eller delvis täcker väggen och ramas in
och indelas i fält av lister. (JTA)

Partiellt enskifte, utflyttning av enskild
gård. Se Skifte.

Pelare, fristående stöd, vanligen
fyrkantigt. (GD)

Pilaster, från muryta utskjutande pelare,
halvpelare. (SAOL)

Portal, arkitektoniskt framhävd ingång.
(JTA)

Post, vertikal eller horisontal fönster-
luftsskiljande del av fönsterkarm. (GD)

Profilerad, utskjutande, framskjutande
(KK)

Punkthus, hus som har flera våningar
över mark och ett - vanligen centralt
beläget - trapphus och som inte är
sammanbyggt i tomtgräns med hus på
grannfastighet. (TNC)

Punktprickad mark/prickmark, mark som
inte får bebyggas. (BD) Se även Förgårds-
mark.

Q, användning anpassad till bebyggelsens
kulturvärden. (BOV.)

q, byggnad/område som omfattas av 3
kap. 12 § PBL. (BOV.)

q 1, byggnaden får inte rivas. (BOV.)

q 2, befintliga. . . (interiörer eller detaljer)
skall bevaras. (BOV.)

q 3, område som omfattas av 3 kap. 12 §
PBL. Befintliga byggnaders dekorerade
putsfasader skall bevaras. Underhåll skall
ske med ursprungliga material, kulörer
och arbetstekniker. (BOV.)

q 4, trädgårdsanläggningen skall
vidmakthållas enligt skötselplanen
avsnitt. . ., i planbeskrivningen. (BOV.)

Relief, upphöjd bild som framträder mot
slät bakgrund. (SAOL)

Restaurera, återställa till tidigare skick.
(GD)

Romersk båge, se Rundbåge.

Rosverk, 1. ornament i form av en
uppifrån sedd, starkt stiliserad ros med
symmetriskt utbredda blad, vilken kan
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inskrivas i en cirkel. (JTA) 2. ros (ett)
fönster: cirkelrunt fönster i gotisk eller
gotiserande stil med masverk (gotiskt
spröjssystem) i ros- eller rosettmönster.
(JTA)

Rundbåge, båge vars undersida till
formen är en del av en cirkel; den nor-
mala rundbågen är halvcirkelformig.
(JTA)

Rusticerad, gjord att efterlikna murverk
av råhuggna eller enkelt profilerade
kvaderstenar. (KK)

Rusticerande, t. ex. om puts som används
för att efterlikna råhuggna eller enkelt
profilerade kvaderstenar. (KK)

Rustik, (av latinets ”rusticus” = lantlig, rå,
okultiverad). Rustik kunde efterliknas i
puts eller genom målning, så att ytan kom
 att likna kvaderstenar. (KK)

Sadeltak, yttertak med raka, obrutna
takfall åt båda sidor från nocken räknat.
(GD)

Schweizerstil, en under 1800-talets mitt
närmast från Tyskland importerad
träbyggnadsstil, som kännetecknas av
starkt utspringande tak, en rik dekor och
i viss mån även en förkärlek att utnyttja
materialets, d.v.s.träets, egen estetiska
karaktär. (GD)

Seculum, pl. secula, latin: sekel,
århundrade. (KK)

Sidiplatta, varumärke för en typ av
fasadplatta av asbestcement med invalsat
pigmentskikt. (GD)

Skifte, enskifte, omfördelning av ägorna i
en by. I Sydsverige mellan 1803 och 1827.
(GD)

Skifte, laga skifte förordning, utfärdad
1827, varigenom dels oskiftade ägor dela-
des, dels förut skiftade ägor omfördelades
för att utan någon delägares förfång
åstadkomma en för ägornas brukande så
lämplig indelning som deras beskaffenhet
och belägenhet medgav. (GD)

Skifte, storskifte, jordreform som syftade
till att samla en gårds spridda jordlotter
till rationella brukningsenheter. (GD)

Skraffering, mörkning medelst prickad
skuggning, schattering. (BD)

Slutsten, mittsten i en valvbåge. Slutste-
nen kan vara prydd med ornament, vapen
eller liknande. (GD)

Sockel, parti som markerar grund- eller
källarkonstruktionens utsträckning i
fasad, ofta som framspringande mörkt
målad putsyta i kvaderimitation. (B & E)

Spritputs, vanligt förekommande typ av
putspåslag på en yttervägg, bestående av
ett putsbruk som är uppblandat med
grovt sandmaterial, så att väggytan blir
knottrig eller skrovlig. (JTA)

Spröjs, vertikal eller horisontal trälist
mellan glasrutor, ej fönsterluftsskiljande.
(GD)

Stickbåge, se Stickvalv.

Stickvalv, valv vars grundform är en del
av en halv cylinder. (GD)

Strömskift, tegelstenar lagda snett i
förhållande till murlivet. (GD)
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Stubbamölla (stolpkvarn), äldre typ av
väderkvarn, som består av ett kvarnhus
av trä med en kraftig central stolpe, kring
vilken huset kan vridas, för att kvarn-
vingarna skall kunna inställas efter vind-
riktningen. Mittstolpen försträvas nedtill
med fyra snedställda stolpar, efterhand
kompletterade eller ersatta med en
stenfot. (JTA)

Stänkputs, puts med ojämn putsyta. (GD)

Säteritak, valmtak med två fall, åtskilda
av ett lodrätt, ibland fönsterförsett parti,
s.k. italian. (GD)

Takfall, lutande parti av ett yttertak,
avsett att avleda nederbörd. (JTA)

Takfot, den horisontala
begränsningslinjen nedtill av ett takfall,
ofta sammanfallande med skärningen
mellan vägg och yttertak. (JTA)

Taknock, den högsta delen av ett
yttertak. (KK)

Takskägg, del av ett takfall som skjuter
ut utanför nedanstående yttervägg. (JTA)

Tandsnitt, listornament i form av en rad
tättsittande och regelbundet ordnade kub-
former på listens undersida, ursprungli-
gen undersidan av gesimsen i de joniska
och korintiska ordningarnas entablement.
(JTA)

Tillbyggnad, åtgärder varigenom befintlig
byggnad utökas i sidled, höjdled eller
djupled. (TNC). Se Ändring.

Timra, stomme i korsvirkesbyggnad. (GD)

Tinne, uppstående murparti i en
krenelerad mur. (JTA)

Trappstegsfris, takfot uppbyggd av
successivt utdragna stenar. (GD)

Undantag, (= avkomsträtt), rätt att från
viss fast egendom årligen erhålla en viss
mängd naturaprodukter, varor, pengar
eller brukningsrätt till en mindre bit jord
(t. ex. potatisland). Sådan rätt förekom-
mer oftast som undantag. (GD)

Underhåll, åtgärder som behövs för att en
byggnads eller installations ursprungliga
egenskaper i huvudsak skall bevaras.
Underhåll kan indelas i förebyggande
(planerat) underhåll och felavhjälpande
underhåll. (TNC)

Valmtak, yttertak (sadel-, mansard- eller
pulpettak), vilket snett avskurits mot
båda ändarna och således saknar spetsiga
gavelrösten. (GD)

Valv, rumstäckande bågformig byggnads-
del. (GD)

Vass. Enligt experter är detta material
långt varaktigare än halm till taktäck-
ning. (KK)

Vapenhus, utbyggnad på kyrka, avsedd
som förvaringsrum för vapen och annat
som ej togs med in i kyrkan; ofta försedd
med sittnischer. (GD)

Veranda, mindre tillbyggnad av ljus och
luftig karaktär med endast halva väggar
och av lätta stöd buret tak. Överdelen av
väggarna är antingen öppen eller glasad.
(JTA)

Vestibul, större förstuga eller förhall.
(GD)
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Villa, friliggande enbostadshus eller två-
bostadshus. (GD) småhus som inte är
sammanbyggt med hus på grannfastighet.
(TNC)

Vindskida/vindskiva, bräda längs tak-
kanten på en gavel, ibland dekorativt
behandlad. (GD)

Vulst, profilerad liggande list med halv-
eller kvartscirkelformigt tvärsnitt. (GD)

Yttertak, byggnadsdel som uppåt
avgränsar en byggnad till skydd mot yttre
klimat. (TNC) Yttertak kan vara sadeltak,
valmtak, mansardtak, pulpettak, plantak,
tälttak, säteritak, korstak, sågtak,
motfallstak och torntak. (KK)

Yttervägg, vägg som avgränsar byggnad
till skydd mot yttre klimat. (TNC)

Åbo, person som besitter och bebor
kronans eller annan persons
jordegendom. (GD)

Ädelputs, puts gjord på bruk berett på
pigmenterat torrbruk. (TNC)

Ägovidd, fastighets enskilda mark. (TNC)

Ändring. Från och med 1 juli 1995 har
begreppet ombyggnad tagits bort ur plan-
och bygglagstiftningen. Allting som inte

är nybyggnad eller underhåll kallas nu
ändring. Ändringen kan vara tillbyggnad
eller annan ändring.
    Med tillbyggnad avses åtgärder som
ökar en byggnads volym oavsett i vilken
riktning detta sker. Hit räknas alltså
påbyggnad och utgrävning för källare,
men inte att en vind inreds inom befintlig
byggnadsvolym.
   Med annan ändring (annan än till-
byggnad) avses yttre eller inre åtgärd som
innebär ändring av till exempel planlös-
ning, fasad, konstruktion, installationer
eller byte av inredning och material i
större omfattning än vad som följer av
underhåll. Ändringsbegreppet är inte
kopplat till om en byggnads brukstid
förlängs eller inte utan utgår från åtgär-
den som sådan. (BÄR)

Översiktsplan, ÖP, planinstitut som
omfattar en hel kommun och som i stort
anger hur mark- och vattenområden är
avsedda att användas och hur bebyggelse-
utvecklingen bör ske. Se 4 kap PBL. En
översiktsplan kan fördjupas för del av
kommun. Översiktsplanen har inte någon
självständig rättsverkan men blir vägle-
dande i mål och ärenden, se PBL 1:3.
(TNC)

Översilning, vatten från uppdämt vatten-
drag leds in över ängsmark. (KK)

Personer och källor citerade i  ord- och begreppsförklaringar:

BD Bo Denne, byggnadsinspektör, Burlöv
B&E K Barup & M Edström, arkitekter, Simrishamn ”Bygga och bevara i

Burlövs kommun”, 1985
BOV. Boverket, Stockholm ”Byggnaders särdrag”, 1996
BÄR Boverket, Stockholm ”Boverkets ändringsråd”, 1996
GD Gunnar Dravniek, byggnadsingenjör ”Byggandets ord”, K-Konsult och AB

Svensk Byggtjänst, Stockholm, 1988
JTA Jan T Ahlstrand, fil. lic., Lund ”Arkitekturtermer”, Studentlitteratur, 1981
KK Kjell Karlsson, fil. mag., Burlöv
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TNC Tekniska Nomenklaturcentralens publikationer nr 95 ”Plan- och

byggtermer,” TNC, 1994
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Förklaring av vissa förkortningar

B bostadshus
BF bostadshus, fristående
BF II bostadshus, fristående,

tvåvånings
BS bostadshus, sammanbyggt

dp Se Detaljplan
J industribyggnad
ob Se Områdesbestämmelser
PBL Plan- och bygglagen
öp Se Översiktsplan

LITEN HJÄLPREDA
Råd om byggnadsvård

Regionmuséet, Box 134, 291 22 Kristianstad. Tel 044-13 58 00, fax: 044-21 49 02
            ”           Box 153, 221 00 Lund. Tel: 046-15 80 50, fax: 046-15 80 39
Kultur Malmö, stadsantikvarien, Box 406, 201 24 Malmö. Tel 040-34 10 00,
fax: 040-34 42 45
Föreningen Skånska gårdar, Box 6128, 200 11 Malmö
Svenska föreningen för byggnadsvård, Katarinahuset, Sabbatsbergsvägen 20, Box 6442,
113 82 Stockholm. Tel: 08-30 37 85, www.byggnadsvard.se
Burlövs kommun, kultursekreteraren. Tel/fax: 040-43 93 28
      ”           ”          byggnadsinspektören. Tel: 040-43 91 40

Återvinningsstationer - rådgivning

Byggfabriken, Stora Trädgårdsgatan 4, 211 28 Malmö. Tel/fax: 040-30 34 94,
www.byggfabriken.com
Folkes Kulturbygg, Gubbalyckan 2187, 289 50 Hanaskog. Tel: 044-637 00,
fax: 044-637 35, www.folkesbygg.com
Malmö återbyggdepå, Spikgatan 2, 211 24 Malmö. Tel: 040-93 29 46, 18 93 42,
fax: 040-93 29 46
Spargodt Byggmagasin, Spargodt gård 1345. 260 22 Tågarp. Tel: 0418-50 471,
fax: 0418-44 85 35, e-post: spargodt@nsr.se

Se även www.byggigen.se

Vem ska kontaktas?

Länsstyrelsen har bl a hand om byggnadsminnen, fornlämningar, kulturlandskaps-
frågor och statliga bidrag. Kulturmiljö, Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö.
Tel: 040-25 20 00, www.lm.lst.se
Riksantikvarieämbetet har överinseendet av landets kulturmiljövård. Riksantikvarie-
ämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Tel: 08.51 91 80 00, www.rashm.se
Bygg- och anläggningsförvaltningen i Burlövs kommun har hand om bygglov och
detaljplaner. Bygg- och anläggningsförvaltningen, Box 53, 232 21 Arlöv.
Tel: 040-43 90 00
Bevarandekommittén i Burlövs kommun har hand om arbetet med bevarandeplanen.
Bevarandekommittén, att: kultursekreteraren, Kronetorps mölla, 232 39 Arlöv. Tel/fax
040-43 93 28.
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