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Inledning

I Svalövs kommun finns stora kvaliteter i landskapet, i 
tätorternas olika karaktärer och i arkitekturen. För att ta 
tillvara dessa värden när kommunen växer är det viktigt 
att ny bebyggelse tillförs med kunskap om platsen och 
ett medvetet förhållningssätt till befintlig arkitektur och 
karaktär. 

På uppdrag av kommunfullmäktige har samhälls-
byggnadsnämnden i Svalövs kommun tagit fram en 
arkitekturpolicy. Policyn omfattar kommunens sex 
tätorter: Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, 
Kågeröd och Röstånga samt den omgivande 
landsbygden. 

Med utgångspunkt i landsbygdens och tätorternas olika 
karaktärer beskriver arkitekturpolicyn förhållningssätt 
som ska vara vägledande i kommunens detaljplanering 
och bygglovgivning. Ambitionen är också att 
förhålllningssätten ska fungera som kunskapsunderlag 
och inspiration för invånare, fastighetsägare och 
byggaktörer vid ombyggnad och nybyggnad.

Under arbetet med arkitekturpolicyn har de boende i 
kommunen tillfrågats om vilka favoritbyggnader och 
favoritplatser de vill lyfta fram samt hur de skulle vilja 
beskriva karaktären på sina orter. Medborgardialogen 
har gjorts i form av en webbenkät under vintern 2020-
2021. Resultatet av enkäten har varit ett underlag för 
arkitekturpolicyn och redovisas sist i detta dokument.
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Landskapskaraktärer

Inom Svalövs kommun återfinns tre olika 
landskapstyper: slättbygden med sitt öppna flacka 
landskap i söder, skogsbygden som är mer kuperad 
och vegetationsklädd i norr och däremellan finns 
mellanbygden vars landskap är en blandning av 
det öppna plana och det kuperade skogsklädda 
landskapet.

Landskapskaraktärer:

• Slättbygd
• Mellanbygd
• Skogsbygd
Landskapets förutsättningar har traditionellt påverkat 
var människor har slagit sig ner för att bo, hur vägar 
har dragits och hur bebyggelsen har utformats. 
På nästkommande sidor beskrivs några särskilda 
karaktärsdrag för respektive landskapskaraktär. Genom 
att anpassa ny bebyggelse till det befintliga landskapet 
värnas det som är typiskt för varje landskapskaraktär.

Slättbygd

Skogsbygd

Mellanbygd
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Slättbygd

Landskapsstruktur 

I slättbygden domineras landskapet av långa vyer med 
gårdar spridda i den böljande åkermarken. I denna bygd 
har nästan alla byar skiftats och nästintill all mark är 
uppodlad.
I landskapet finns få topografiska och geologiska hinder 
vilket har gjort att vägar och byar har kunnat placeras 
fritt. Ingen anpassning till naturens förutsättningar 
har varit nödvändig, till skillnad från i mellan- och 
skogsbygden där skog och berg varit mer styrande.

Vägstruktur 

De få hindren i landskapet har gett långa raka vägar, i 
allmänhet förlagda i ägogränser. De utskiftade gårdarna 
har ofta en entréväg in från huvudvägen förlagd 
vinkelrätt. Det är vanligt att varje gård har sin egen 
entréväg. Vid äldre byar som Norrvidinge och Halmstad 
by ligger bebyggelsen placerad nära huvudvägen.

Bebyggelse 

Bebyggelsen är placerad så att den ska ge vindskydd 
i det öppna landskapet, med tre eller fyra husvolymer 
grupperade kring en gårdsplan. Gårdarna ligger som 
gröna öar i landskapet med trädgården placerad på 
huvudbyggnadens baksida. Entrévägen upp mot gården 
är ofta kantad av pilvallar.
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Förhållningssätt slättbygd

Placering i landskapet

• Bevara karaktären av gårdar som fritt 
liggandes gröna öar i åkermarken. Värna 
befintlig vegetation och undvik höga murar 
eller staket ut mot slätten. 

• Bygg vidare på befintliga gårdsbildningar. 
Placera byggnader med räta vinklar mellan 
husen och skapa vindskyddade gårdsplaner. 

• Ekonomibyggnader bör placeras i anslutning 
till gårds- och bybildningar.

• Nya vägar anpassas efter slättlandskapets 
traditionella vägdragning, med infartsvägar  
rätvinkligt in från huvudvägen. 

Bebyggelsens utformning 
• Utforma ny bebyggelse så att den i skala, 

material och gestaltning bygger vidare på den 
äldre byggnadstraditionen och slättbygdens 
gårdskaraktär. Nya arkitektoniska tolkningar 
är möjliga inom ramen för detta. Om den 
lokala byggnadstraditionen bryts bör ny 
bebyggelse tillföra andra arkitektoniska eller 
miljömässiga värden.

• Värna landsbygdskaraktären genom att 
bevara en låg skala och undvika högre 
byggnader på slätten. 

Tomtens utformning

• Värna befintliga alléer, vårdträd och 
trädgårdar. 

• Låt inte hårdgjorda ytor på tomten bli för stora 
och dominerande. Använd grus eller gatsten 
på gårdsplaner. 

• Använd häckar som avgränsning kring 
trädgårdar. 
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Mellanbygd

Landskapsstruktur

I mellanbygden blir landskapet mer kuperat med 
vegetationsklädda höjder. I denna del av Svalövs 
kommun återfanns storgodsen, som ägde mycket mark. 
För bönderna fanns det inte mycket att välja på. Detta 
resulterar i att gårdarna i mellanbygden fick mindre 
åkermark och hade en blandad ekonomi där både djur 
och skog ingick.

Vägstruktur 

På grund av den topografiska variationen är vägnätet i 
mellanbygden mjukare och mer följsamt. Bebyggelsen 
ligger ofta närmare de större vägarna med endast en 
kortare entréväg fram till gården. Terrängen gjorde det 
svårt att dra fram enskilda vägar till varje gård. Det finns 
en del äldre bysamlingar. Dessa har i allmänhet långa 
fasader mot gatan.

Bebyggelse 

Bebyggelsen på gårdarna är friare placerad i 
förhållande till varandra jämfört med på slättbygden. 
Detta för att behovet av att placera bebyggelsen för 
att ge vindskydd varit mindre, samt att de topografiska 
förutsättningarna påverkade valmöjligheterna.
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Förhållningssätt mellanbygd

Placering i landskapet

• Bygg vidare på befintliga byar och tomtlägen, 
återanvänd gärna äldre bebyggelselägen, 
vårda alléer och undvik nya tillfartsvägar. 

• Placera bebyggelsen enligt traditionella 
principer, mot en höjdrygg eller invid en 
skogsdunge, i samspel med landskapet.

• Placering och storlek på ny bebyggelse 
anpassas till tomtens förutsättningar. Undvik 
sprängning, schakt och utfyllnad.

• Ekonomibyggnader bör placeras i anslutning 
till gårds- och bybildningar.

• Tillkommande vägar placeras så att de följer 
topografin, viker runt hinder och undviker 
bergsschakt. Infartsvägarna hålls korta. 

• Nya fastighetsgränser bör om möjligt 
anpassas till äldre ägogränser som framhävs 
i stenmurar, staket och vegetationsridåer.

Bebyggelsens utformning

• Ny bebyggelse anpassas till den lokala 
byggnadstraditionen i skala, material och 
utformning. Nya arkitektoniska tolkningar är 
möjliga inom ramen för detta. Om den lokala 
byggnadstraditionen bryts bör ny bebyggelse 
tillföra andra arkitektoniska eller miljömässiga 
värden.

Tomtens utformning

• Värna befintliga alléer, vårdträd och 
trädgårdar. 

• Låt buskar och träd fungera som naturliga 
tomtavskiljare. Häckar, enkelt utformade 
staket eller gärdesgårdar kan användas om 
tomten behöver hägnas in. 
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Skogsbygd

Landskapsstruktur

Skogsbygden består av större sammanhängande 
skogsområden och kuperad terräng. De naturgivna 
förutsättningarna med topografin och vegetationen 
är tydligt närvarande och har fått styra placering av 
vägar och bebyggelselägen. Bördigheten varierar och 
åkermarken är mindre. Det krävdes både skövling och 
röjning när mark togs i anspråk vilket har gett små 
åkerlappar. Naturförutsättningarna har varit avgörande 
för var bebyggelsen uppkommit, mötesplatser som 
kvarnar och smedjor har varit viktiga och kring dem har 
byar utvecklats.

Vägstruktur 

Vägstrukturen är mjuk och följer landskapet. Det är ofta 
ett större antal fastigheter knutna till samma väg och 
man har inte egna entrévägar. I de fall en gård har en 
egen entréväg är det ofta en gård som ligger avskilt 
och har en slingrande väg till sig. Äldre bystrukturer 
återfinns i Stenestad och Klåveröd, där bebyggelsen 
ligger ut med byvägen. 

Bebyggelse 

I skogsbygden är bebyggelsen mer småskalig och 
ligger spridd inom fastigheten. Det är inte lika tydliga 
gårdsrum utan bebyggelsen har placerats var det 
funnits plan mark. Här finns många stengärsgårdar 
som vittnar om att det var stenig mark som bönderna 
tog i anspråk och odlade upp. Man hade även mer djur 
än i slättbygden och det finns än idag hägnader kvar i 
landskapet. Det mångsidiga och småskaliga jordbruket 
har idag ersatts med trädplanteringar vilket gör att 
gårdarna inte ligger lika öppet som de tidigare gjort.
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Förhållningssätt skogsbygd

Placering i landskapet

• Bygg vidare på befintliga byar och intill 
befintliga tomtlägen. Ny bebyggelse placeras 
med fördel där det sedan tidigare stått en 
byggnad.

• Placera ny bebyggelse  i anslutning 
till befintliga vägar för att undvika nya 
tillfartsvägar.

• Ekonomibyggnader bör placeras i anslutning 
till gårds- och bybildningar.

• Vid nybebyggelse, välj lägen som liknar de 
traditionella placeringarna i landsskapet, tex 
mot en höjdrygg eller vid en skogsdunge. 

• Anpassa bebyggelsen till tomtens förutsätt-
ningar vad det gäller placering och storlek. 
Undvik sprängning, schakt och utfyllnad. 

Bebyggelsens utformning

• Ny bebyggelse anpassas till den lokala 
byggnadstraditionen i skala, material och 
utformning. Nya arkitektoniska tolkningar är 
möjliga inom ramen för detta. Om den lokala 
byggnadstraditionen bryts bör ny bebyggelse 
tillföra andra arkitektoniska eller miljömässiga 
värden.

Tomtens utformning

• Värna äldre träd och trädgårdar. 
• Låt buskar och träd fungera som naturliga 

tomtavskiljare. Häckar, enkelt utformade 
staket eller gärdesgårdar kan användas om 
tomten behöver hägnas in. 
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Komunens större tätorter ligger placerade på 
slättbygden och i mellanbygden. 

Slättbygdens stationsorter:

• Svalöv
• Teckomatorp
• Billeberga
• Tågarp

Mellanbygdens tätorter:

• Kågeröd
• Röstånga

Tätorter 

Svalöv

Teckomatorp

Tågarp

Billeberga

Kågeröd
Röstånga
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Svalöv
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Svalöv

Svalöv är kommunens centralort med ca 4 100 
invånare. Svalöv ligger mitt på den svagt kuperade 
och bördiga slätten, omgiven av det öppna 
odlingslandskapet. Orten är ett tydligt exempel på 
det förra sekelskiftets stationssamhälle som präglats 
av en omgivande rik jordbruksbygd. Tätorten har 
haft två stora expansionsfaser, den första skedde 
i och med järnvägens tillkomst vid sekelskiftet 
1900 och den andra under 1960–1970 talet, under 
miljonprogramsåren. Svalöv har genom tiderna haft en 
stark ställning som utbildningsort. Här finns bland annat 
Svalöfs gymnasium och Fridhems folkhögskola. 

Äldre bebyggelse

Byn Svalöv bestod från början av ett tiotal gårdar 
samlade kring kyrkan. Av den äldsta bebyggelsen finns 
ett fåtal byggnader kvar vid Svalegatan. 

Sekelskifte 1900

I samband med att Svalöv fick järnvägsstation 1886 
växte tätorten fram och ett flertal industrier etablerades, 
bland andra Utsädesförening, nuvarande Lantmännen.
Den äldre villabebyggelsen är koncentrerad till de 
centrala delarna av Svalöv. Öster om stationen 
återfinns villabebyggelse från sekelskiftet, liksom 
på Svalegatan och Onsjövägen. På Kvarngatan 
och Gjutargatan ligger tre välbevarade före detta 
arbetarlängor från sekelskiftet. 
Fridhems folkhögskola flyttade till Svalöv från 
Ask 1873 och Lantbruksskolan grundades 1899. 
Järnvägsstationen, med intilliggande sparbank och 
hotell är från 1912.

1920–1930-tal

Svalöv expanderade kraftigt från sekelskiftet fram 
till 1930-talet. Den centrala villabebyggelsen är från 
denna tid. Det finns även inslag av funkisbebyggelse 
på Svalegatan, Torggatan och Göjegatan. 

1940–1950-tal

Den bostadsbebyggelse som tillkom under 1950-talet 
präglar centrala Svalöv med sina stora grönskande 
trädgårdar omgärdade av frodiga häckar. 

1960–1970-tal

Ytterligare en expansion skedde under 1960- och 
1970-talet, under de så kallade miljonprogramsåren. 
Under denna tid växte de stora bostadsområdena 
väster och söder om tätorten fram. Bebyggelsen från 
denna tid, i huvudsak villa- och grupphusområden, 
ligger i avgränsade enheter omgivna av parkstråk. 
Även kommunhuset med affärscentrum, varuhus och 
bank tillkom under denna period. 
Under 1960- till 1980-talet etablerades flera 
villaområden i Svalövs västra delar, som Södervång, 
Västervång och Norrevång. 

1980–2000-talen

Ytterligare villaområden har vuxit fram under de 
senaste årtiondena. Exempelvis villaområdet norr om 
Svalövssjön är som från 2000-talet. 

Karaktärsbyggnader

Svalövs hotell från 1892, Svalövs bibliotek från 1926, 
biografen Palladium från 1937, Svalöfs gymnasium 
från 1918, Kvarnhuset och Mellanhuset från 1923.

Bebyggelsens karaktär

Svalövs samhälle är starkt präglat av arkitekt 
Måns Eriksson som verkade i orten fram till 
1950-talet. Kännetecknande för Eriksson är en 
gedigen tegelarkitektur i rött tegel med dekorativ 
mönstermurning och höga taklutningar. 
Tegelfasader är genomgående mycket vanligt i orten, 
oavsett uppförandeår. Villaområdena från 1960- och 
1970-talen är dominerande sett till utbredning.

Kontakten med landskapet

Svalöv ligger på slätten, landskapet är svagt böljande 
med långa utblickar. Många gator som ligger ut mot 
åkermarken avslutas med en vy ut över landskapet. 
Dessa öppningar är karaktäristiska för orten. De bjuder 
in det omgivande landskapet och ger en känsla av 
rymd i bebyggelsen. 
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Grönstruktur

Genom orten rinner Svalövsbäcken omgiven av ett 
lummigt parkstråk som skapar ett sammanhängande 
grönt band genom tätorten. Vattnet rinner från 
Svalövssjön ner till Felestads kyrka. Å-rummet utgör 
det största parkrummet i tätorten med promenadstråk, 
öppna gräsytor och lekplatser. 
I sydöstra delen av tätorten ligger natursköna och 
populära Hjalmar Nilssons park.
Svalövssjön i ortens norra del anlades år 2000. Sjön 
har skapats av naturliga vattenflöden och har blivit ett 
populärt rekreationsområde. 
Kring de gamla skolbyggnaderna finns uppvuxna 
parker och tätorten har ett torg inne i centrum. 
I övrigt har Svalöv, som många tätorter i slättbygd, få 
parker och rekreationsområden.

Gator, trädgårdar och häckar

Flera gator i Svalöv kantas av träd, dubbelsidiga eller 
enkelsidiga alléer, där lind är den vanligaste arten. 
I Svalöv omgärdas stora delar av bebyggelsen av 
täta gröna häckar. Detta är ett karaktärsdrag som 
sammanbinder bebyggelsen från olika epoker. 
Häckarna skapar en grön fond till gatan och binder 
visuellt ihop de olika bebyggelsekaraktärerna. 
Häckarna är ofta av bok men även vintergröna häckar 
förekommer. Villabebyggelsens trädgårdar bidrar även 
till gaturummet med sina träd och planteringar. 

Svalöv

Utbyggnadsfaser

1800-tal och äldre, se bebyggelsekaraktär 2 & 3

Kring sekelskiftet 1900, se bebyggelsekaraktär 4

1920-1930-tal, se bebyggelsekaraktär 5

1940-1950-tal, se bebyggelsekaraktär 5 & 6

1960-1970-tal, se bebyggelsekaraktär 6 & 7

1980-1990-tal

2000-

Markeringarna är övergripande och syftar till att visa de stora 
dragen i orternas utbyggnad. Enskilda hus kan därför ligga i en 
kategori de egentligen inte tillhör. 

Observera att gårdar, radhus och kedjehus, flerbostadshus 
samt industri och verksamhetsbebyggelse har egna 
bebyggelsekaraktärer. 
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Förhållningssätt Svalöv

• Värna ortens karaktär och identitet. 
Förändring av befintlig bebyggelse och 
nybyggnation bör ske med varsamhet samt 
ansluta till befintlig bebyggelse och lokal 
byggnadstradition. 

• Värna den tidstypiska arkitekturen från olika 
epoker samt dess olika utformning av tomt och 
trädgård. Bevarade originaldetaljer som fönster, 
tak och fasader har särskilt stort värde. 

• Värna kontakten med det omgivande 
landskapet. Placera ny bebyggelse så att 
värdefulla utblickar bevaras och nya utblickar 
skapas.

• Utveckla Svalövsbäckens lummiga 
gröna stråk som ett rekreationsstråk och 
karaktärsskapande element genom hela 
tätorten. Styr placering av ny bebyggelse så att 
det sammanhängande gröna stråket längs ån 
förstärks genom tätorten.Utöka möjligheterna att 
röra sig längs Svalövbäcken ut i landskapet.  

• Placera tillkommande byggnader med samma 
relation till gatan som omgivande bebyggelse. 
I helt nya områden placeras bebyggelse nära 
gatan för att skapa klassiska gaturum och 
skyddade trädgårdar. Byggnadsplacering mitt på 
tomten bör generellt undvikas.

• Värna befintlig vegetation inom bebyggelsen. 
Häckar och grönska är viktiga för att skapa en 
grön inramning och sammanhållen karaktär.  

• Reglera gärna förgårdsmark med häckar 
och trädplantering för att säkerställa att nya 
områden får sammanhållande häckar och träd 
som bidrar till karaktär, skugga och biologisk 
mångfald.

• Bygg vidare på karaktären i centrala Svalöv 
med kompletteringsbebyggelse som anpassas 
i skala, material och utformning. Nya 
arkitektoniska tolkningar är möjliga, men det 
centrala läget kräver särskilt hög kvalitet och 
känslighet i arkitekturen. Flerbostadshus i 2-5 
våningar kan prövas nära stationen och utmed 
infartsvägarna, där det stärker centrum. 

• Bygg vidare på Svalövs typiska 
tegelarkitektur. Eftersträva nya arkitektoniska 
tolkningar som tillför en större variation av 
bebyggelsetyper, upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar.

• Uppmuntra en långsam utbyggnadstakt, 
och varsamma kompletteringar, där ny 
bebyggelse kan växa ihop med den befintliga. 
Knyt samman gammalt och nytt och undvik 
nya bostadsområden som vänder sig inåt och 
bildar egna enheter.

• Låt ny bebyggelse ta avstamp i det 
befintliga men låt arkitekturen spegla vår 
tid. 
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Teckomatorp
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Teckomatorp

Teckomatorp är ett stationssamhälle på slätten med 
ca 1 900 invånare. Orten speglar tydligt det stora 
inflytande som järnvägen fick på samhället. Från att ha 
bestått av två gårdar växte Teckomatorp i snabb takt 
när järnvägen etablerades. Orten har en rutnätsplan 
och tydligt stadsmässig karaktär, en småstad i 
slättbygden. Teckomatorp utgör riksintresse för 
kulturmiljövården på grund av sin unika stadsplan och 
karaktär.

Uttryck för riksintresset: 

Planmönstret, med enhetliga rutnätskvarter, 
tomtstorlekar, torg och planteringar. 
Gatukaraktären med hus placerade i gatulinjen, slutna 
gatufasader och ibland trädrader. 
Byggelsens skala, volym och enhetliga stadsmässiga 
karaktär, med byggnader i två till tre våningar, i rött och 
gult tegel, avfasade hörn m.m. 
Karaktärsbyggnader som stationshus, järnvägshotell 
och skola. Enkelt utformade handels- och 
hantverksgårdar.

Äldre bebyggelse

Före järnvägen fanns det endast två gårdar vid platsen 
för nuvarande Teckomatorp. Den äldre bebyggelsen 
återfinns norr om järnvägen.

Kring sekelskiftet 1900

Då linjen Malmö – Billesholm drogs 1886 fick 
Teckomatorp en station och ett samhälle växte fram. 
I de centrala delarna kring Karlsgatan, Västergatan 
och vid Bantorget är husen i huvudsak uppförda i tegel 
kring sekelskiftet. 

Vid Bantorget låg vid denna tid ortens centrum och här 
fanns förutom järnvägsstationen även hotell och skola. 
Karlsgatan är ortens affärsgata och har varit så sedan 
sekelskiftet. 
Öster om Karlsgatan ligger ett villaområde med 
bebyggelse från tiden kring 1900 och framåt. 
Byggnaderna är här ofta putsade i ljusa färger. 

1920-50-tal

Villabebyggelsen i ortens sydöstra del har byggts ut 
under 1920, -30, -40 och 50-talen. 

1960–1970-tal

Nästa större expansionsfas för Teckomatorp skedde 
under 1960- och 1970-talet, under de så kallade 
miljonprogramsåren. Under denna tid växte de stora 
bostadsområdena väster och öster om tätorten fram.  

1980–2000-tal

Under de senaste årtionderna har Teckomatorp byggts 
ut med två större bostadsområden med tillhörande 
servicebebyggelse norr och söder om tätorten. 

Karaktärsbyggnader

Byggnaderna kring Bantorget, stationshuset, 
järnvägshotell och skola. Enkelt utformade handels- 
och hantverksgårdar.

Bebyggelsens karaktär

Byggnadssättet i de centrala delarna är tätt och 
stadsmässigt med hus placerade i gatulinje med 
trädgård och uthus på baksidan. Merparten av 
bebyggelsen är i tegel och från slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet. Detta ger bebyggelsen ett 
enhetligt uttryck trots att husen är högst individuellt 
utformade med exempelvis frontespiser (gavelliknande 
partier på långfasaden) och mönstermurning. 

Kontakten med landskapet

Karaktäristiskt för orten är det tydliga mötet mellan den 
täta stadsstrukturen och det omgivande landskapet. I 
släpp mellan bebyggelsen får vi de långa utblickarna 
mot det flacka landskapet. 
Nordväst om Teckomatorp slingrar sig Braån fram och 
utgör ett naturligt grönt stråk i odlingslandskapet. 

Grönstruktur

Lilla torg är ett litet trädomramat parklikt torg med 
vatten, bänkar och rabatter. Torget ligger i avslutningen 
av den breda allékantade Storgatan.
Försköningsparken ligger i Teckomatorps sydvästra 
hörn och anlades på 1920-talet i ett grustag som 
förvärvades av Sockerbolaget. Parken är idag fint 
uppvuxen. Öster om parken finns fotbollsplan och en 
mindre skateboardbana.
1975 skakades orten av BT Kemi-skandalen. 
Saneringsinsatser har gjorts med hjälp av statliga 
medel och det norra området har efter saneringen 
omvandlats till en naturpark. I skrivande stund pågår 
arbetet med ytterligare ett rekreationsområde på 
södra sidan om järnvägsspåret. Det nya området ska 
förbindas med Vallarna. 
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Rekreationsområdet Vallarna är utgångspunkten för 
ett grönstråk som sträcker sig från området norr om 
Bantorget och vidare västerut mot Braån. I övrigt är 
tillgången till parker och rekreationsområden mycket 
begränsad i orten.

Gator, trädgårdar och häckar

Gatumiljön utmärker sig med en tydlig rumslighet 
och karaktärsdrag som avfasade byggnadshörn i 
korsningarna. Det är lätt att orientera sig i det strikta 
rutnätssystemet. 

I Teckomatorp finns ett par trädplanterade gator. I 
övrigt är det förgårdsmark och trädgårdar som ger 
gaturummet dess gröna karaktär. De plank- eller 
muromgärdade bakgårdarna med sina äldre träd som 
tittar fram i gaturummet är mycket karaktärsskapande.

Ett särskiljande drag är de grusade gångbanorna som 
återfinns i ortens östra del. Detta, tillsammans med 
de brokiga bakgårdarna och trädgårdarna, ger en 
personlig och levande karaktär till gaturummet. 

 

Teckomatorp

Utbyggnadsfaser

1800-tal och äldre, se bebyggelsekaraktär 2 & 3

Kring sekelskiftet 1900, se bebyggelsekaraktär 4

1920-1930-tal, se bebyggelsekaraktär 5

1940-1950-tal, se bebyggelsekaraktär 5 & 6

1960-1970-tal, se bebyggelsekaraktär 6 & 7

1980-1990-tal

2000-

Markeringarna är övergripande och syftar till att visa de stora 
dragen i orternas utbyggnad. Enskilda hus kan därför ligga i en 
kategori de egentligen inte tillhör. 

Observera att gårdar, radhus och kedjehus, flerbostadshus 
samt industri och verksamhetsbebyggelse har egna 
bebyggelsekaraktärer. 
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Förhållningssätt Teckomatorp
• Värna ortens karaktär och identitet. Alla 

förändringar görs med hänsyn till områdets 
kulturhistoriska värden i enlighet med 
riksintresset. Förändring av befintlig bebyggelse 
liksom eventuell nybyggnation görs med stor 
varsamhet. Beakta den viktiga rutnätsplanen, 
avstyckningar som frångår denna ska undvikas.

• Värna den tidstypiska arkitekturen från olika 
epoker samt dess olika utformning av tomt 
och trädgård. Bevarade originaldetaljer som 
fönster, tak och fasader har särskilt stort värde. 
Speciell vikt läggs vid arkitekturens speciella 
prägel och användandet av karaktäristiskt 
beklädnadsmaterial.

• Värna kontakten med det omgivande 
landskapet. Placera ny bebyggelse så att 
värdefulla utblickar bevaras och nya utblickar 
skapas.  

• Utöka möjligheterna att röra sig ut 
i landskapet. Utveckla grönstråk och 
vandringsstigar längs Braån.

• Bygg vidare enligt samma principer när 
det gäller kvartersstruktur, förhållande till 
gata, skala, material och vegetation. I helt 
nya områden placeras bebyggelse nära 
gatan på ett sätt som bygger vidare på gamla 
Teckomatorps karaktär. Byggnadsplacering mitt 
på tomten undviks.

• Värna befintliga häckar och plantera 
nya häckar som avgränsning mot 
gata i tillkommande bebyggelse som har 
förgårdsmark. Häckarna är viktiga för att skapa 
en grön inramning och sammanhållen karaktär. 

• Reglera gärna förgårdsmark och 
trädplantering vid planläggning för 
att säkerställa att nya områden får 
sammanhållande häckar och träd som bidrar till 
karaktär, skugga och biologisk mångfald.

• Uppmuntra en långsam utbyggnadstakt, 
och varsamma kompletteringar, där ny 
bebyggelse kan växa ihop med den befintliga. 
Knyt samman gammalt och nytt och undvik nya 
bostadsområden som vänder sig inåt och bildar 
egna enheter.

• Bygg vidare på karaktären i Teckomatorp 
med kompletteringsbebyggelse som anpassas 
i skala, material och utformning. Nya 
arkitektoniska tolkningar är möjliga, men inom 
riksintresseområdet krävs särskilt hög kvalitet 
och känslighet i arkitekturen. Flerbostadshus 
i 2-5 våningar kan prövas om volymerna tar 
hänsyn till kulturmiljön.  

• Tillskapa gärna nya parker och rekreations-
områden som utökar utbudet och kompletterar 
de platser som finns i Teckomatorp idag.

• Låt ny bebyggelse ta avstamp i det befintliga 
men låt arkitekturen spegla vår tid. 
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Billeberga
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Billeberga

Billeberga är ett litet stationssamhälle med ca 1 000 
invånare i det böljande landskapet på gränsen mellan 
slättbygd och mellanbygd. Orten karaktäriseras av 
sin lummiga karaktär. Kyrkan ligger centralt i byn där 
Svalövsvägen möter Årupsvägen. Braån slingrar sig 
genom den dalgång utmed vilken byn har utvecklats. 
Årummet skapar ett naturligt grönt och lummigt stråk i 
öst-västlig riktning.
Billeberga är till sin karaktär en by med en småskalig 
bebyggelse och friliggande bostadshus utmed 
infartsvägarna till kyrkan mitt i byn. Bebyggelsen 
öppnas upp av flikar av hag- och åkermark som 
sträcker sig in mot byns centrala delar. 

Äldre bebyggelse

Billeberga har anor från medeltiden, då orten växte 
fram som kyrkby. Ett par äldre gårdar finns kvar inne i 
byn, samt en ödekyrkogård vid platsen för den senare 
rivna medeltida kyrkan. 

Sekelskifte 1900 

1865 blev Billeberga en järnvägsknutpunkt och fick 
sin stationsbyggnad i nyrenässans.  I samband med 
järnvägens etablering kom byn att expandera. Fabriker 
och banker etablerades efterhand liksom hantverk, 
handel och flera handelsträdgårdar. 
Byn expanderade inte främst runt stationshuset vilket 
är vanligt för stationssamhällen, utan kring den lilla 
medeltidsinspirerade kyrkan, ursprungligen uppförd 
1861-62 men omgestaltad och återuppförd 1915-17 
efter att den förra brunnit ner. Kyrkan ligger fortfarande 
mitt i byn och bidrar med sin kyrkogård till ortens gröna 
karaktär. Utmed tillfartsvägarna i Billeberga uppfördes 
så kallade gathus. Dessa är ofta sammanbyggda och 

ligger med sina fasader direkt mot gatan vilket skapar 
karaktärsfulla gatumiljöer. Delar av denna bebyggelse 
finns fortfarande kvar längs Årupsvägens östra del. 
De stora villor som sätter prägel på centrala Billeberga 
uppfördes kring sekelskiftet och framåt, dessa har 
en påkostad tegelarkitektur och stora uppvuxna 
trädgårdar.  

1920-1930-tal

Under 1920- och -1930-talen tillkom områden med 
villor väster och öster om kyrkan. 

1940-1950-tal

Under 1950- och början av 1960-talet expanderade 
orten mot söder med villor och kedjehus. 

1960-1970-tal

Under 1970-talet växte villa- och grupphusområdena 
i ortens norra del fram. Även Blomområdet mot söder 
fortsatte byggas ut. 

1980-2000-tal

Kompletteringsbebyggelse i en mindre omfattning har 
tillkommit från 1980-talet fram till idag. 

Karaktärsbyggnader

Kyrkan, brandstationen och stationshuset.

Bebyggelsens karaktär

Den äldre bebyggelsen från 1800-talet är småskalig 
med byggnader i 1,5 våningar. Helsingborgsteglet 
är vanligast, men man finner även ljust tegel och 
husfasader putsade i ljusare nyanser. Trä förekommer 
också. Boningshusen har ofta branta takfall och 
takmaterialen består huvudsakligen av taktegel, 
papp, plåt eller eternit. I anslutning till stationen 
finns bostäder i 1920-talsklassicism uppförda i 
Helsingborgstegel. Dessa är bredare och högre än den 
äldre bebyggelsen i kyrkbyns centrala delar. 

Kontakten med landskapet

Kännetecknande för Billeberga är kontakten med det 
böljande landskapet som omger orten. Återkommande 
öppnas bebyggelsen upp och odlingsmarken sträcker 
sig in mot bys centrala delar. 
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Grönstruktur

Utmed Årupsvägen ligger den medeltida kyrkogården, 
som fungerar som en uppvuxen park idag. Mindre 
parkstråk och klippta gräsytor finns också i villa- och 
grupphusområden. I centrala Billeberga, norr om 
stationen finns ett mindre grönområde kallat Dalen.
Billeberga saknar större samlande gröna rum och även 
ett samlande torg. 

Gator, trädgårdar och häckar

Gatumiljöerna i Billeberga präglas av småskalighet 
och grönska. Många gator kantas av trädalléer eller 
enkelsidiga trädplanteringar. Den äldre bebyggelsens 
uppvuxna trädgårdar är karaktärsskapande och bäddar 
in bebyggelsen. Häckar skapar en grön inramning till 
gatan. Även i bebyggelse från 1960- och 1970-talet 
är grönskan i trädgårdarna betydande för den 
gröna karaktären. Tomternas trädgårdar och gröna 
förgårdsmarker bidrar till att skapa rekreativa gaturum 
som blir ett viktigt komplement till allmänna parker. 
Även vegetationsridåer som planterats för att skydda 
mot vind, bidrar till en positiv grön inramning. 

Billeberga

Utbyggnadsfaser

1800-tal och äldre, se bebyggelsekaraktär 2 & 3

Kring sekelskiftet 1900, se bebyggelsekaraktär 4

1920-1930-tal, se bebyggelsekaraktär 5

1940-1950-tal, se bebyggelsekaraktär 5 & 6

1960-1970-tal, se bebyggelsekaraktär 6 & 7

1980-1990-tal

2000-

Markeringarna är övergripande och syftar till att visa de stora 
dragen i orternas utbyggnad. Enskilda hus kan därför ligga i en 
kategori de egentligen inte tillhör. 

Observera att gårdar, radhus och kedjehus, flerbostadshus 
samt industri och verksamhetsbebyggelse har egna 
bebyggelsekaraktärer. 
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Förhållningssätt Billeberga
• Värna ortens karaktär och identitet. 

Förändring av befintlig bebyggelse och 
nybyggnation bör ske med varsamhet samt 
ansluta till befintlig bebyggelse och lokal 
byggnadstradition. 

• Värna den tidstypiska arkitekturen från olika 
epoker samt dess olika utformning av tomt och 
trädgård. Bevarade originaldetaljer som fönster, 
tak och fasader har särskilt stort värde. 

• Värna kontakten med det omgivande 
landskapet. Bevara känslan av att åkermarken 
letar sig in i bykärnan. Flikigheten är ett unikt 
karaktärsdrag för Billeberga. Styr placering av ny 
bebyggelse så att värdefulla utblickar tas tillvara.

• Vidareutveckla Braåns lummiga gröna stråk 
som rekreationsområde och karaktärsskapande 
stråk genom byn. Utvidga gärna med mer 
vegetation och platser för rekreation och förläng 
stråket för att tillgängliggöra omkringliggande 
landskap. 

• Placera tillkommande byggnader så att de 
får samma relation till gatan som omgivande 
bebyggelse (gathus eller förgårdsmark). I helt 
nya områden placeras bebyggelse nära gatan 
för att skapa klassiska gaturum och skyddade 
trädgårdar. Byggnadsplacering mitt på tomten 
bör generellt undvikas.

• Bygg vidare på Årupsvägens karaktär med 
gathus. Tillkommande bebyggelse placeras i liv 
med gatan.

• Värna befintlig vegetation inom bebyggelsen. 
Häckar och grönska är viktiga för att skapa en 
grön inramning och sammanhållen karaktär.  

• Reglera gärna förgårdsmark med häckar och 
och trädplantering för att säkerställa att nya 
områden får sammanhållande häckar och träd 
som bidrar till karaktär, skugga och biologisk 
mångfald.

• Kompletteringsbebyggelse i centrala 
Billeberga ska i skala, material och 
utformning bygga vidare på byns karaktär. Nya 
arkitektoniska tolkningar är möjliga, men det 
centrala läget kräver särskilt hög kvalitet och 
känslighet i arkitekturen. Flerbostadshus i 2-4 
våningar kan prövas nära stationen och utmed 
infartsvägarna, där det stärker centrum. I övrigt 
bör tillkommande bebyggelse vara småskalig.

• Bygg vidare på Billebergas småskalighet och 
inspireras av den äldre arkitekturens uttryck, 
utformning, material och färgsättning. Möjliggör 
nya arkitektoniska tolkningar som tillför en större 
variation av bebyggelsetyper, upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar.

• Uppmuntra en långsam utbyggnadstakt, och 
varsamma kompletteringar, där ny bebyggelse 
successivt kan växa ihop med den befintliga. 
Knyt samman gammalt och nytt och undvik nya 
bostadsområden som vänder sig inåt och bildar 
egna enheter. 

• Låt ny bebyggelse ta avstamp i det befintliga 
men låt arkitekturen spegla vår tid. 
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Tågarp
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Tågarp

Tågarp är kommunens minsta tätort med ca 500 
invånare. Orten är vackert belägen vid Råådalen, en 
slättdalgång utmed Råån, och utblickarna mot det 
omgivande landskapet är slående. 
Den ursprungliga byn låg nordost om den nuvarande 
fram tills mitten av 1800-talet. Orten växte fram på 
sin nuvarande plats i och med järnvägens etablering 
och kännetecknas av en småskalig och tidstypisk 
tegelbyggelse från främst 1900-talets första årtionden.  
Genom orten skär Riksväg 110 som är ett viktigt 
transportstråk genom Skåne. Nordost om järnvägen 
finns ett större verksamhetsområde.
I Tågarp finns bland annat ett frivilligt brandvärn och en 
aktiv idrottsförening som även driver ortens fritidsgård.

Äldre bebyggelse

Platsen där Tågarp idag ligger var från början ett 
äldre vägmöte med skjutshåll och gästgiverirörelse.  
Gästgiveriet i mitten av byn uppfördes på 1880-talet, 
efter att en brand ödelagt den gamla gästgivaregården.

Sekelskifte 1900

I samband med järnvägsetableringen på 1860-talet 
växte Tågarp som tätort fram. Dock kom det att 
dröja fram tills tiden kring sekelskiftet 1900 innan 
någon egentlig tätort går att tala om. Vid denna tid 
uppfördes  byggnader för bank, mejeri, bryggeri 
och affärsfastigheter. Utmärkande är teglet och den 
höga takresningen. Många fasader är putsade i ljusa 
nyanser, men de flesta är i tegel. Villorna som byggdes 
var stora och påkostade med vackra trädgårdar. Dessa 
byggnader ger de centrala delarna sin tidstypiska 
karaktär. 

1920-1950-tal

Väster om gästgivaregården låg en stor trädgård i 
början av 1900-talet, som avstyckades och började 
bebyggas med villor under de kommande decennierna. 

1960-1970-tal

Under 1960-1970-talen tillkom kedjehusen, villorna i 
ortens södra del samt verksamhetsområdet nordväst 
om orten. 

1980-1990-tal

Alfastorpsområdet består av villor med fasader i trä, 
målade i klara färger med i huvudsak sadeltak med 
taktegel, men även en del flacka tak i norra delen. 

Karaktärsbyggnader

Gästgivaregården och brandstationen.

Bebyggelsens karaktär

Tågarp har en småskalig och tidstypisk bostads- och 
affärsbebyggelse i tegel från tiden kring sekelskiftet 
1900 i de centrala delarna. I övrigt består orten 
mest av villabebyggelse från olika epoker samt 
verksamhetsområden norr om järnvägen.    

Kontakten med landskapet

Orten ligger placerad i en sluttning vid Råådalen, vilket 
ger storslagna utblickar över landskapet från flera 
platser. Rååns dalgång är ett vidsträckt landskapsrum 
som omfattar stora arealer jordbruksmark. Väster om 
Tågarp blir dalgången mer markerad och domineras av 
betesmark. 
I norr har orten sin lågpunkt och här ligger 
verksamhetsområdet med sina stora silos som bildar 
landmärke i det öppna landskapet.  
Från Tågarp avtecknar sig Spargotts Lindallé mot 
horisonten. Allén har ett stort värde för kulturmiljön och 
lär vara en av Europas längsta.
Även Sireköpinge ligger på en höjd över Rååns 
dalgång och dess kyrka är ett landmärke som är väl 
synligt från Tågarp. 
Även om Tågarp har visuell kontakt med flera 
rekreativa platser är möjligheterna att röra sig till dessa 
med cykel eller till fots begränsade på grund av trafiken 
och det intensiva jordbruket. 
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Grönstruktur

Genom tätortens västra del finns ett grönstråk med 
klippta grönytor, lekplats och utsikter ut över slätten 
mot Råån.
I östra Tågarp finns en idrottsplats som fungerar som 
en viktig samlingsplats för orten. 
Det finns ett mindre torg i närheten av brandstationen. 
I övrigt saknas större parker och offentliga rum. 

Tågarp

Utbyggnadsfaser

1800-tal och äldre, se bebyggelsekaraktär 2 & 3

Kring sekelskiftet 1900, se bebyggelsekaraktär 4

1920-1930-tal, se bebyggelsekaraktär 5

1940-1950-tal, se bebyggelsekaraktär 5 & 6

1960-1970-tal, se bebyggelsekaraktär 6 & 7

1980-1990-tal

2000-

Markeringarna är övergripande och syftar till att visa de stora 
dragen i orternas utbyggnad. Enskilda hus kan därför ligga i en 
kategori de egentligen inte tillhör. 

Observera att gårdar, radhus och kedjehus, flerbostadshus 
samt industri och verksamhetsbebyggelse har egna 
bebyggelsekaraktärer. 
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Förhållningssätt Tågarp
• Värna ortens karaktär och identitet. Förändring 

av befintlig bebyggelse och nybyggnation bör 
ske med varsamhet samt ansluta till befintlig 
bebyggelse och lokal byggnadstradition. 

• Värna den tidstypiska arkitekturen från olika 
epoker samt dess olika utformning av tomt och 
trädgård. Bevarade originaldetaljer som fönster, 
tak och fasader har särskilt stort värde. 

• Värna de storslagna vyerna och mötet med 
landskapet. Lämna släpp i bebyggelsen som 
bevarar och skapar utblickar i fonden av gator 
och promendstråk. 

• Tillskapa gärna nya parker och 
rekreationsområden, t.ex ett promenadstråk 
utmed ån i riktning mot Sireköpinge. 

• Lyft fram Riksväg 110 som huvudstråk och 
pulsåder genom orten. Förändringar bör utföras 
så att gatans offentliga karaktär tydliggörs 
med hög kvalitet i arkitekturen och publika 
verksamheter som inbjuder till lägre hastigheter.

• Värna befintlig vegetation inom bebyggelsen. 
Häckar och grönska är viktiga för att skapa en 
grön inramning och sammanhållen karaktär.  

• Reglera gärna förgårdsmark med häckar och 
och trädplantering för att säkerställa att nya 
områden får sammanhållande häckar och träd 
som bidrar till karaktär, skugga och biologisk 
mångfald.

• Uppmuntra en långsam utbyggnadstakt och 
varsamma kompletteringar där ny bebyggelse 
successivt kan läggas till. På så sätt kan det 
nya växa ihop med det befintliga. Undvik nya 
bostadsområden som vänder sig inåt och bildar 
egna enheter.

• Bygg vidare på befintlig karaktär i 
Tågarp med kompletteringsbebyggelse som 
anpassas i skala, material och utformning. 
Nya arkitektoniska tolkningar är möjliga, men 
i centrala lägen krävs särskilt hög kvalitet och 
känslighet i arkitekturen. Flerbostadshus i 2-4 
våningar kan prövas på lämpliga platser. 

• Låt ny bebyggelse ta avstamp i det befintliga 
men låt arkitekturen spegla vår tid. 
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Kågeröd
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Kågeröd

Kågeröd är kommunens tredje största tätort med 
cirka 1 600 invånare. Orten ligger i en dalgång vid 
Söderåsens sydsluttning, där mellanbygd övergår i 
skogsbygd. Samhället har anor från medeltiden då 
Kågeröds bykyrka först uppfördes. Orten har fungerat 
som ett centrum för den omkringliggande bygden 
sedan dess. 
Kågeröd har haft två större expansionsfaser, dels 
från sekelskiftet 1900 fram till 1930-talet, dels under 
miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talet. Det finns 
även ett par större verksamhetsområden i orten. Det 
största är uppbyggt längs järnvägen i nordväst och 
utgör ortens största arbetsplats, Barry Callebaut.

Äldre bebyggelse

Fram till första delen av 1800-talet bestod Kågeröd 
endast av kyrkan och fem gårdar. Åtta torp fanns i 
byns omgivning och vid vägkorset i byns mitt fanns 
en bykrog. Prästgården och klockaregården är från 
1800-talets första hälft. 

Sekelskifte 1900

I och med järnvägslinjen Malmö - Billesholm fick 
Kågeröd en station 1886 och orten expanderade. 
Genom järnvägen fick Kågeröd två mindre bycentrum, 
ett vid det äldre vägskälet och ett vid den nya 
järnvägsstationen. 
Kring den nya stationen uppfördes tidstypiska röda 
tegelhus. Stationshuset är uppfört i rött tegel med livligt 
artikulerade fasader. När byn expanderade öppnades 
nya affärer och en del småhantverkare flyttade till byn. I 
korsningen Böcketoftavägen och Möllarpsvägen ligger 
den gamla lanthandeln från sekelskiftet 1900 i rött tegel 
samt ett värdshus i jugendstil från 1914.  

1920-1930-tal

Under 1920 och 1930-talen utvecklades Kågeröd till en 
industriort, där mejeriverksamhet liksom stenkross och 
sågverk var viktiga näringar. Vid denna tid sålde många 
bönder av sina gårdar och flyttade till samhället. Byn 
expanderade med de villakvarter vi ser i byns södra 
delar. En småskalig egnahemsbebyggelse finns i södra 
delen av Kågeröd längs Knutstorpsvägen, Trast- och 
Industrigatan, samt i öster längs Påltorpsvägen. 
I korsningen Böcketoftavägen och Möllarpsvägen ligger 
två skolor och ett bibliotek uppförda på 1930-talet i rött 
tegel. 

1960-1970-tal

Under miljonprogramsåren växte samhället främst  mot 
norr. Det stora bostadsområdet Kråkebacken är från 
denna tid. Här är villorna huvudsakligen i tegel. Post- 
och bankhuset vid Bangatan är från 1960-talet. 
Nya byggnader för skola, omsorg och service har även 
byggts eller moderniserats under denna period. 

1980-2000-tal

Orten har byggts ut i dess norra delar under 1980- 
och 1990-talen. I början på 2000-talet exploaterades 
området Hästbyn med stora tomter och plats för eget 
stall. 

Karaktärsbyggnader

Kågeröds bykyrka, Järnvägsstationen, Gamla 
folkskolan, AMfoods höga industribyggnad 

Bebyggelsens karaktär

Kågeröd är ett utpräglat villasamhälle med 
övervägande friliggande hus. Kring kyrkan och 
församlingshemmet kan en utpräglat ålderdomlig 
karaktär upplevas. Kring den tidigare järnvägsstationen 
och det historiska vägskälet präglas upplevelsen av  
bebyggelsen från sekelskiftet 1900.
Längre från de centrala delarna dominerar 
villaområdena och i utkanterna finns en del små gårdar. 

Kontakten med landskapet

Kågeröd ligger i en dalgång och det omgivande 
landskapet är hela tiden närvarande i tätorten. I 
öster och delvis i söder fortsätter lövskogen in i byn 
och bildar skogsklädda höjder mellan bebyggelsen. 
Mot väster öppnas landskapet och utblickar mot 
odlingslandskapet skapas i släpp mellan husen. 
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Grönstruktur

Genom byn rinner Vegeå som med sin rika vegetation 
bildar ett grönt stråk som löper genom orten.  
En viktig plats i orten är Kågerödslund som ligger 
på en höjd centralt i samhället. Här finns dansbanan 
inbäddad i grönska. Lunden är en viktig del av 
Kågeröds identitet.
Mellan de enskilda bostadsområdena finns 
parkliknande partier med välklippta gräsmattor samt 
buskar och träd i smågrupper. Lekplatser och bänkar 
finns utplacerade i en del av dessa grönområden.
På Klockaretorget, som restaurerades år 2000, 
arrangeras olika evenemang och torghandel. Torget 
fungerar också som en tydlig entré till årummet.

Gator, trädgårdar och häckar

Många hus ligger placerade centralt på tomten med en 
prunkande trädgård mot gatan. Den privata grönskan 
har stor betydelse för ortens gröna karaktär.

Kågeröd

Utbyggnadsfaser

1800-tal och äldre, se bebyggelsekaraktär 2 & 3

Kring sekelskiftet 1900, se bebyggelsekaraktär 4

1920-1930-tal, se bebyggelsekaraktär 5

1940-1950-tal, se bebyggelsekaraktär 5 & 6

1960-1970-tal, se bebyggelsekaraktär 6 & 7

1980-1990-tal

2000-

Markeringarna är övergripande och syftar till att visa de stora 
dragen i orternas utbyggnad. Enskilda hus kan därför ligga i en 
kategori de egentligen inte tillhör. 

Observera att gårdar, radhus och kedjehus, flerbostadshus 
samt industri och verksamhetsbebyggelse har egna 
bebyggelsekaraktärer. 
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Förhållningssätt Kågeröd
• Värna ortens karaktär och identitet. Förändring 

av befintlig bebyggelse och nybyggnation bör 
ske med varsamhet samt ansluta till befintlig 
bebyggelse och lokal byggnadstradition. 

• Värna den tidstypiska arkitekturen från olika 
epoker samt dess olika utformning av tomt och 
trädgård. Bevarade originaldetaljer som fönster, 
tak och fasader har särskilt stort värde.

• Värna kontakten med det omgivande 
landskapet. Ta tillvara vyer mot de skogsklädda 
höjderna och odlingslandsskapet. 

• Utveckla rekreationsstråket längs Vegeå ut i 
det omgivande landskapet. 

• Värna Kågerödslund som uppskattat 
rekreationsområde och viktig samlingsplats för 
orten.

• Placera tillkommande byggnader med samma 
relation till gatan som omgivande bebyggelse. 

• Värna befintlig vegetation inom bebyggelsen.
Häckar och grönska är viktiga för att skapa en 
grön inramning och sammanhållen karaktär.  

• Reglera gärna förgårdsmark och 
trädplantering för att säkerställa att nya 
områden får sammanhållande vegetation 
som bidrar till karaktär, skugga och biologisk 
mångfald.

• Bygg vidare på Kågeröds småskalighet och 
variation. Inspireras av den äldre arkitekturens 
uttryck, utformning, material och färgsättning. 
Möjliggör nya arkitektoniska tolkningar som 
tillför en större variation av bebyggelsetyper, 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 
Flerbostadshus i 2-4 våningar kan prövas på 
lämpliga platser. 

• Komplettera långsamt och varsamt, så att ny 
bebyggelse successivt kan växa ihop med den 
befintliga. Knyt samman gammalt och nytt och 
undvik nya bostadsområden som vänder sig inåt 
och bildar egna enheter. 

• Låt ny bebyggelse ta avstamp i det befintliga 
men låt arkitekturen spegla vår tid. 
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Röstånga
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Röstånga

Röstånga ligger på gränsen mellan skogsbygd och 
mellanbygd, vid Söderåsens nationalpark. Orten 
har cirka 1 000 invånare och har varit ett välkänt 
utflyktsmål sedan århundraden. Röstånga har länge 
varit en knutpunkt i trakten med gästeriverksamhet 
sedan 1600-talet. 
Bebyggelsen och vägnätet är tydligt anpassat till det 
kuperade landskapet. Söderåsens vegetation sträcker 
sig in i byn och ramar in bebyggelsen i grönska.
I orten finns många aktiva föreningar och ett rikt 
kulturliv där medlemsföreningen Röstånga Tillsammans 
betyder mycket för byns identitet. 

Äldre bebyggelse

Röstånga utvecklades till en by kring kyrkan under 
medeltiden. Den gamla bykärnan är fortfarande 
avläsbar, ett flertal gårdar finns bevarade liksom 
gatuhuset som under ett par år fungerade som skola. 

Sekelskifte 1900

Då järnvägssträckan Klippan-Eslöv blev klar 1898 
drogs spåret genom byn och ett stationssamhälle växte 
fram. Byn expanderade kraftigt. Den största delen av 
bebyggelsen i Röstångas centrala delar är från denna 
tid. 
I sluttningen upp mot Söderåsen byggdes villor i 
nationalromantisk stil omgivna av stora trädgårdar. 

1960-1970-tal

Röstångas andra stora expansionsfas var under de så 
kallade miljonprogramsåren, då ortens villaområden 
samt stugbyn i syd-väst växte fram.   

Karaktärsbyggnader

Gästgivargården, Vandrarhemmet, Kyrkan, Gamla 
skolan

Bebyggelsens karaktär

Centrala Röstånga har en stor andel nationalromantisk 
bebyggelse, vilken är karakteristisk och minner om 
uppsvinget för turismen i början av 1900-talet. 
Den mest förekommande bebyggelsekaraktären är 
enfamiljshus med stora uppvuxna trädgårdar. I ortens 
centrala del förekommer flerbostadshus med upp till tre 
våningar.
Röstånga har bebyggelse av varierad karaktär, vilket 
är typiskt för gränslandet mellan jordbruksbygd och 
skogsbygd. Tegel är det vanligaste byggnadsmaterialet 
på större villor och representativa byggnader, men till 
skillnad från orterna neråt slättbyggden finns här även 
en stor del representativa trähus. 
Mindre trähus i orten är ofta klädda med stående 
träpanel målad i falurött eller andra klara färger som 
gult och vitt. 

Kontakten med landskapet

Röstånga ligger i ett kuperat landskap med stora 
nivåskillnader. Skogen sträcker sig ned från åsen och 
och ramar in bebyggelsen. Bebyggelsen klättrar från 
de centrala delarna i dalgången och upp längs åsens 
sluttningar.
De många vattendragen och dammarna ger även orten 
dess karaktär. 
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Grönstruktur

Söderåsen med sin berömda bokskog och storslagna 
landskap sätter sin prägel på landskapet kring 
Röstånga.
Lilla Bäljaneå med sina biflöden var i äldre tider 
livsnerven genom samhället och längs denna 
fanns det tidigare flera vattenfall och vattenmöllor. 
Det fanns också en kvarn vid den centralt belägna 
Kvarndammen. Vattendragen och dammarna är viktiga 
platser för närrekreation.
Rekreationsområderna är många i orten men det 
saknas ett samlande torg. 

Gator, trädgårdar och häckar

Röstånga har en påtagligt grön karaktär, där uppvuxen 
grönska och stora träd på villatomter samspelar med 
det omgivande landskapet.

Röstånga

Utbyggnadsfaser

1800-tal och äldre, se bebyggelsekaraktär 2 & 3

Kring sekelskiftet 1900, se bebyggelsekaraktär 4

1920-1930-tal, se bebyggelsekaraktär 5

1940-1950-tal, se bebyggelsekaraktär 5 & 6

1960-1970-tal, se bebyggelsekaraktär 6 & 7 

1980-1990-tal

2000-

Markeringarna är övergripande och syftar till att visa de stora 
dragen i orternas utbyggnad. Enskilda hus kan därför ligga i en 
kategori de egentligen inte tillhör. 

Observera att gårdar, radhus och kedjehus, flerbostadshus 
samt industri och verksamhetsbebyggelse har egna 
bebyggelsekaraktärer. 
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Förhållningssätt Röstånga
• Värna byns karaktär och identitet. Förändring 

av befintlig bebyggelse och nybyggnation bör 
ske med varsamhet samt ansluta till befintlig 
bebyggelse och lokal byggnadstradition. 

• Ta tillvara Röstångas stora landskapliga och 
arkitektoniska kvaliteter. Värna den tidstypiska 
arkitekturen från olika epoker samt dess olika 
utformning av tomt och trädgård. Bevarade 
originaldetaljer som fönster, tak och fasader har 
särskilt stort värde. 

• Placera ny bebyggelse och vägar med stor 
känslighet för topografi och vegetation. Värna 
karaktärsdraget med skogen som sträcker sig 
ned för åsen och ramar in bebyggelsen. 

• Lyft fram arkitekturen och strukturen från 
den äldre turismen, med gästgiverier och 
vandrarhem mjukt inbäddade i landskapet.

• Anpassa ny bebyggelse till tomtens 
förutsättningar. Undvik murar, schakt och 
plansprängning. 

• Bygg vidare på Röstångas karaktär. Inspireras 
av den äldre arkitekturens uttryck, utformning, 
material och färgsättning. Möjliggör nya 
arkitektoniska tolkningar och variation i skala, 
material och utformning.

• Värna befintlig vegetation inom bebyggelsen 
och tillför grönska i samband med nybyggnation. 
Häckar och träd är viktiga för att skapa en 
grön inramning till bebyggelsen och ta tillvara 
samspelet med det omgivande landskapet.  

• Komplettera långsamt och varsamt. Låt 
byn växa successivt med ny bebyggelse som 
kan växa ihop med den befintliga. Undvik nya 
bostadsområden som vänder sig inåt och bildar 
egna enheter. Flerbostadshus i 2-4 våningar kan 
prövas på lämpliga platser. 

• Låt ny bebyggelse ta avstamp i det befintliga 
men låt arkitekturen spegla vår tid. 
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Utbyggnadsfaser

Billeberga

Svalöv Kågeröd

Teckomatorp

Röstånga

Tågarp

1800-tal och äldre, se bebyggelsekaraktär 2 & 3

Kring sekelskiftet 1900, se bebyggelsekaraktär 4

1920-1930-tal, se bebyggelsekaraktär 5

1940-1950-tal, se bebyggelsekaraktär 5 & 6

1960-1970-tal, se bebyggelsekaraktär 6 & 7

1980-1990-tal

2000-
Markeringarna är övergripande och syftar till att visa de stora dragen i orternas 
utbyggnad. Enskilda hus kan därför ligga i en kategori de egentligen inte tillhör. 

Observera att gårdar, radhus och kedjehus, flerbostadshus samt industri och 
verksamhetsbebyggelse har egna bebyggelsekaraktärer. 
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Bebyggelsen i Svalövs kommun har på en 
övergripande nivå delats in i tio bebyggelsekaraktärer. 
Karaktärerna täcker in merparten av de mest 
representerade byggnadstyperna i kommunen. 
Kyrkor samt slott/herrgårdar har inte tagits med som 
bebyggelsekaraktärer, då dessa behöver behandlas 
som enskilda objekt vid förändringar. 
Kapitlet är uppdelat på följande bebyggelsekaraktärer:
1. Gårdar
2. Äldre bostadshus/gathus från 1800-talet
3. Stadsbebyggelse från slutet av 1800-talet
4. Jugend- och nationalromantiska byggnader
5. Villor från 1920- till 1940-talet
6. Villor från 1950-tal till tidigt 1960-tal
7. Villor från sent 1960-tal och 1970-tal
8. Radhus och kedjehus
9. Flerbostadshus från 1940-tal till tidigt 1960-tal
10. Industri- och verksamhetsbebyggelse

Bebyggelsekaraktärer

FLERBOST 
40-TAL

GATHUS

GATHUS

FLERBOSTADSHUS
FLERBOSTADSHUS

RADHUS

KEDJEHUS

VILLOR 
1970-TAL

VILLOR 
1920-TAL

GÅRDAR

JUGEND

STADSBEBYGGELSE

INDUSTRI- OCH 
VERKSAMHETSBEBYGGELSE INDUSTRI- OCH 

VERKSAMHETSBEBYGGELSE

Exempel: Teckomatorp

VILLOR 
1950-TAL
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Beskrivning

Svalövs kommun är en utpräglad jordbruksbygd 
och dess gårdar utgör den mest välrepresenterade  
bebyggelsen i kommunen. Denna beskrivning fokuserar 
på gårdar inuti, och i anslutning till, tätorterna. 
Gårdarnas struktur härstammar från det gamla 
odlingslandskapet och de som ligger inuti orterna 
är därför ofta tydligt urskiljbara från sin nya 
omgivning. Gårdarna inuti byarna har ofta en bevarad 
grusplan och trädgård som är omgärdad av nyare 
bostadsbebyggelse. Gårdarna i tätorternas  ytterkanter 
upplevs till stor del fortfarande som lantliga gårdar med 
åkrar omkring sig, även om bostadsbebyggelse i vissa 
fall krupit sig inpå gårdens tomt. 
Gårdarnas storlek, både gällande byggnader och tomt, 
varierar från gård till gård. Flertalet av gårdarna har 
någon form av gårdsplan, som ofta är grusbelagd, 
mellan mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. 
Övriga miljöer kring byggnaderna består vanligtvis av 
gräsytor och större träd. 
Gårdarna består i regel av en mangårdsbyggnad 
på 1-2,5 våningar samt ofta en eller flera 
ekonomibyggnader. Vanligt förekommande är de tre- 
och fyrlängade gårdarna med mangårdsbyggnad och 
två eller tre flyglar bestående av ekonomibyggnader.  
I några fall finns endast mangårdsbyggnaden kvar, 
medan ekonomibyggnaderna försvunnit.

Gårdar
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Karaktärsdrag

Förhållningssätt gårdar
• Gårdarnas äldre karaktär är värdefull liksom 

gårdsbilden.
• Bevara gårdarnas friliggande karaktär. Låt 

gårdsplanerna och de närmaste ytorna kring 
bebyggelsen vara obebyggda. 

• Eventuella tillkommande tillbyggnader och 
terrasser ges ett utförande som underordnas 
och anpassas till befintlig byggnad och placeras 
så att de inte påverkar gårdsbild eller fasader 
mot omgivande gator. Ursprungsbyggnadens 
proportioner är vägledande. Bevara takfallens 
enkla, obrutna karaktär. Undvik takkupor. Bygg 
då hellre nätta takfönster eller holmejor. 

• Om du bygger om, byter ut delar, lägger nytt 
tak eller målar om har du möjlighet att återgå 
till ett tidstypiskt uttryck. Var då medveten om 
vilken stilperiod som präglar byggnaden och 
specifik arkitektur vid utbyte av delar. Bibehåll 
omålade tegelfasader, oinklädda skorstenar 
samt originalfönster. Eftersträva skarpa vinklar 
på stuprör. Var återhållsam med plåtbeslag, 
som utförs nätta. Eventuella nya fönster görs 
av trä och anpassas till de befintliga i indelning 
och dimensioner. Har fönstren spröjsning så 
använd äkta spröjs. Använd gärna kulturglas 
i ytterdel av båge. Var särskilt varsam med 
gjutjärnsfönster på ekonomibyggnader.

• Vid byten av entrédörrar, undvik aluminium eller 
andra material främmande för husets karaktär.  

• Bevara den tidstypiska uppdelningen med 
gårdsplan mot gatan och trädgård bakom 
huvudbyggnaden. Bevara gatstensbelagda eller 
grusade gårdsplaner och trädgårdsrummets 
gröna karaktär. Vårda gräsytor, större träd, 
fruktträd och häckar. Bevara och underhåll 
äldre alléer.

Trädgård omgärdad 
av häckÄldre träd

Äldre vårdträd

Gatstensbelaggd 
eller grusad 
gårdsplan

Fruktträd

Trädgård

Gårdsplan

Gata

Gavelrösten klädda med 
panel eller eternit

Sadeltak med 40 graders lutning, ibland brantare, inga 
takkupor, frontespis finns på de mer herrgårdsliknande 
gårdarna

Taktäckning i tegel eller 
eternit. I vissa fall finns 
bevarade stråtak

Sidohängda fönster med 
stående rektangulär form, tre 
rutor i varje båge

Låg stensockel eller fasad 
ner till mark

Två ingångar, pardörrar 
med fyllningar

Fasad i tegel, 
korsvirke, ljus puts 
och i skogsbygderna 
panel
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Beskrivning

Kännetecknande för byggnaderna som sorterats in 
i denna kategori är att de är individuellt utformade 
byggnader från början av 1900-talet som har sin egen 
karaktär. De utgörs av institutionsbyggnader, skolor, 
hotell, banker och stora villor i tegel eller puts med 
mer eller mindre symmetrisk uppdelning av volymer. 
I skogsbygderna finns även denna typ av byggnader 
uppförda i trä. 
Omsorg återfinns i detaljerna, t.ex. i variationsrika 
tegelskiften, hörnrusticeringar, friser och ornament, 
omsorgsfullt utformade burspråk, stiliserade 
korsvirkesdelar med mera. Fönster är i regel 
småspröjsade och takmaterial är huvudsakligen tegel 
och ibland plåt. 
En ansenlig del av dessa byggnader är ritade av 
Svalövs egen arkitekt Måns Eriksson “Bock”. 
Tomterna är ofta stora och har väl uppvuxen grönska, 
vilket ger en sammanhållen, lummig karaktär åt 
områdena. Vissa av tomterna avgränsas mot gatan av 
grindpartier, häckar och vackra staket. 

Jugend - och nationalromantiska byggnader
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Gatstensbelagd eller 
grusad gårdsplan

Gatuträd

Äldre träd

Tidstypiska karaktärsdrag

Gata

Förhållningssätt jugend/nationalromantik
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är värdefull. 
• Var särskilt varsam med fasader och takfall 

mot gatan. Bevara takfallens enkla, obrutna 
karaktär. Eventuella tillkommande takkupor, 
terrasser, balkonger och tillbyggnader utförs 
helst mot baksida och ges ett utförande 
som underordnas och anpassas till befintlig 
byggnad. Ursprungsbyggnadens proportioner är 
vägledande. Takkupor görs så nätta som möjligt. 
Ett par mindre takkupor är ofta mindre visuellt 
påtagliga än en stor. 

• Om du bygger om, byter ut delar, lägger nytt tak 
eller målar om har du möjlighet att återgå till ett 
tidstypiskt uttryck. Bibehåll omålade fasader, 
ursprunglig/tidstypisk typ av taktäckning, 
oinklädda skorstenar och originalfönster. Använd 
gärna kulturglas i ytterdel av båge. Har fönster 
spröjsning så använd äkta spröjs. Var medveten 
om stilperiod och specifik arkitektur vid utbyte 
av delar. Eftersträva skarpa vinklar på stuprör. 
Var återhållsam med plåtbeslag, som utförs 
nätta. Nya fönster görs av trä och anpassas till 
befintliga murhål indelning och dimensioner. 

• Ursprungliga entréportar är sällsynta. Vid 
byten, undvik aluminium eller andra material 
främmande för husets karaktär. 

• Låt komplementbyggnader vara underordnade 
huvudbyggnaden och placera dem så de 
inte dominerar gatubilden, gärna i vinkel mot 
huvudbyggnad. Balans mellan byggnad, gata 
och trädgård eftersträvas.

• Bevara tidstypiska karaktärer på gårdsmiljö 
såsom äldre träd, fruktträd och grusade 
gårdsplaner.  Var varsam med äldre uthuslängor. 
Återställ gärna karaktären om den har gått 
förlorad. Kring järnvägsstationerna fanns 
ursprungligen i regel en parkmiljö. I de fall rester 
av dessa miljöer finns bör de bevaras. 

Taktäckning i tegel med 
hängränna eller falsad plåt med 
fotränna

Öppen takfot eller takfotsgesims

Tegeldetaljer och/eller putsade 
detaljer

Sidohängda fönster med 
mitt- och tvärpost och fyra 
eller sex lufter, stickbågiga 
valv, inga foder

Ofta asymmetriskt 
uppbyggda volymer

Putsad sockel eller 
naturstenssockel
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Äldre bostadshus/gathus från 1800-talet

Beskrivng

Denna kategori utgörs av enklare småhus ursprungligen 
uppförda under 1800-talet, oftast lokaliserade i rad 
längs äldre vägar, s.k. gathus. Med sin lokalisering och 
gruppering berättar de om samhällenas äldre historia 
och i vissa fall om de bystrukturer som uppstod efter att 
skiftena splittrat de ursprungliga byarna. 
Majoriteten av dessa hus har proportioner som är typisk 
för äldre skånsk lantlig bebyggelse. Fasadmaterialen 
har ursprungligen i de allra flesta fall varit antingen 
korsvirke, tegel, puts på tegel eller lertegel (obränt 
tegel, s.k. råsten). Hus med tegelfasader är oftast från 
efter 1870, då det brända teglet började bli mer vanligt. 
Sadeltak dominerar, ibland med en fronton centralt 
placerad ovan entrén, och i enstaka fall finns en glasad 
veranda med småspröjsade fönster. Takmaterial består 
av tegel, papp, plåt och eternit.
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Äldre träd
Fruktträd

Gräs eller grus på 
gårdssidan

Gård omgärdad med 
häck eller plank

Äldre 

uthuslänga

Gata

Tidstypiska karaktärsdrag

Fasad i ljus puts

Långsmal byggnadsvolym

Pardörr med träfyllningar

Sidohängda fönster med 
stående rektangulär form, 
tre rutor i varje båge

Murad oinklädd skorsten, 
oputsad eller putsad

Taktäckning i lertegel med hängränna 
och stuprör alternativt  papp med 
trekantslister och fotränna

Öppen takfot med litet utstick alternativt 
profilerad takfotsgesims

Låg sockel eller tegelfasad 
ner till mark

Sadeltak med 40 graders lutning, 
ibland brantare

Förhållningssätt gathus 1800-tal
• Byggnadernas tidstypiska och enkla arkitektur är 

värdefull. 
• Var särskilt varsam med fasader och takfall 

mot gatan. Bevara takfallens enkla, obrutna 
karaktär. Eventuella tillkommande takkupor, 
terrasser, balkonger och tillbyggnader utförs 
helst mot baksida och ges ett utförande 
som underordnas och anpassas till befintlig 
byggnad. Ursprungsbyggnadens proportioner är 
vägledande. Takkupor görs så nätta som möjligt. 
Ett par mindre takkupor är ofta mindre visuellt 
påtagliga än en stor. 

• Om du bygger om, byter ut delar, lägger nytt tak 
eller målar om har du möjlighet att återgå till ett 
tidstypiskt uttryck. Bibehåll vitkalkade fasader, 
ursprunglig/tidstypisk typ av taktäckning, 
oinklädda skorstenar och originalfönster. Använd 
gärna kulturglas i ytterdel av båge. Har fönster 
spröjsning så använd äkta spröjs. Var medveten 
om stilperiod och specifik arkitektur vid utbyte 
av delar. Eftersträva skarpa vinklar på stuprör. 
Var återhållsam med plåtbeslag, som utförs 
nätta. Nya fönster görs av trä och anpassas till 
befintliga murhåls indelning och dimensioner. 

• Ursprungliga entréportar är sällsynta. Vid 
byten, undvik aluminium eller andra material 
främmande för husets karaktär. 

• Låt komplementbyggnader vara underordnade 
huvudbyggnaden och placera dem så de 
inte dominerar gatubilden, gärna i vinkel mot 
huvudbyggnad. Balans mellan byggnad, gata 
och trädgård eftersträvas.

• Bevara tidstypiska karaktärer på trädgårdar 
såsom gräsytor, grusgångar, fruktträd och enkel 
omgärdning. Var varsam med den lummiga 
karaktären såväl som med äldre uthuslängor. 
Återställ gärna karaktären om den har gått 
förlorad.
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Stadsbebyggelse från slutet av 1800-talet

Beskrivning

Denna kategori utgörs av den bebyggelse som 
uppkom i samband med och efter järnvägens ankomst 
till de olika samhällena. Bebyggelsen består av 
järnvägsstationer, hotell och affärs- och bostadshus i 
två plan i de mer stadsmässiga centrala delarna i de 
större tätorterna. Särskilt Teckomatorp har en stor del 
av denna kategori vilket bland annat är anledningen till 
att orten är riksintresse för kulturmiljövården. 
Karkatäristiskt för bebyggelsen är en långt driven 
tegelarkitektur med tegelfasader i olika kulörer, ibland 
flera kulörer på samma byggnad, naturstenssocklar, 
korspostfönster, friser och fasadindelningar i 
mönstermurat tegel, butiksentréer på byggnadernas 
hörn med naturstenstrappor, sinnrikt utformade räcken 
och balkonger i gjutjärn. 
Stilhistoriskt kan byggnaderna oftast sorteras 
in under nyrenässans, nygotik eller en skånsk, 
Bruniusinspirerad, medeltidsdoftande tegelarkitektur. 
Bebyggelsen är i regel placerad längs huvudstråk samt i 
anslutning till järnvägsstationerna. 
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Äldre träd
Fruktträd

Gräs eller grus på 
gårdssidan

Gård omgärdad med 
häck eller plank

Äldre 

uthuslänga

Gata

Tidstypiska karaktärsdrag

Fasad i puts eller 
tegel

Taktäckning i tegel 
eller plåt

Putsade detaljer eller 
tegeldetaljer

Sidohängda fönster med mitt- och 
tvärpost och fyra eller sex lufter, 
putsade eller inga foder

Entréport i trä med speglar eller 
glasning

Murad oinklädd eller 
putsad skorsten

Valmat tak eller 
mansardtak

Putsad sockel 
eller granitsockel

Förhållningssätt stadsbebyggelse
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är värdefull. 
• Var särskilt varsam med fasader och takfall 

mot gatan. Eventuella tillkommande takkupor, 
terrasser, balkonger och tillbyggnader utförs 
helst mot baksida och ges ett utförande 
som underordnas och anpassas till befintlig 
byggnad. Ursprungsbyggnadens proportioner är 
vägledande. Takkupor görs så nätta som möjligt. 
Ett par mindre takkupor är ofta mindre visuellt 
påtagliga än en stor. 

• Om du bygger om, byter ut delar, lägger nytt 
tak eller målar om har du möjlighet att återgå 
till ett tidstypiskt uttryck. Bibehåll omålade 
tegelfasader, ursprunglig/tidstypisk typ av 
taktäckning och oinklädda skorstenar. Var 
medveten om stilperiod och specifik arkitektur 
vid utbyte av delar. Har fönster spröjs så använd 
äkta spröjs. Använd gärna kulturglas i ytterdel av 
båge. Eftersträva skarpa vinklar på stuprör. Var 
återhållsam med plåtbeslag, som utförs nätta. 
Nya fönster görs av trä och anpassas till de 
befintliga i indelning och dimensioner.

• Bevarade ursprungliga dörrar är ovanliga. 
Bevara dessa om de finns kvar, eller låt en 
snickare tillverka en som stämmer överens med 
huset. 

• Låt komplementbyggnader vara underordnade 
huvudbyggnaden och placera dem så de inte 
dominerar gatubilden. Balans mellan byggnad, 
gata och trädgård eftersträvas.

• Bevara den tidstypiska karaktärer med stora 
lummiga trädgårdar. Bevara äldre träd och 
inslag av vintergröna växter, gräsytor, grus- eller 
stenbelaggda gångar, fruktträd och häckar. 
Bevara smidesstaket, grindar och murar. Var 
varsam med äldre uthuslängor. Återställ gärna 
karaktären om den har gått förlorad.
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Villor från 1920- till 1940-talet

Beskrivning

Denna kategori utgörs av individuellt utformade villor 
uppförda för medelklass och mindre bemedlade. 
Under perioden 1904-1948 gavs statliga egnahemslån 
som gjorde det möjligt för mindre bemedlade familjer 
att uppföra friliggande enfamiljshus, vilka är väl 
representerade i denna kategori.  
Villorna är förhållandevis små i 1,5-plan med sadeltak. 
De är i regel uppförda i en enkel klassicerande stil 
med sparsam ornamentik, ofta i form av en profilerad 
takfot. Byggnaderna är belagda med tegelpannor, 
med en takkupa och en murad, oinklädd skorsten. 
Fönstren är antingen spröjsade eller, om byggnaden är 
uppförd på 1930-talet, ospröjsade och ofta med minst 
ett karaktäristiskt treluftsfönster. Byggnaderna har 
förhållandevis höga socklar med liggande källarfönster. 
I några av orterna finns även ett fåtal funkisvillor 
med särpräglad karaktär; en av kommunens 
mest kända är villa Pettersson i Svalöv, vilken 
byggnadsminnesförklarades 2004. 
Karaktäristiskt för dessa villor är deras sparsmakade 
formspråk, flacka tak, och släta, putsade fasader. Då 
de är förhållandevis få i kommunen presenteras de 
inte på nästkommande sida men för dessa gäller det 
i ännu högre grad att ursprungliga kvalitéer värnas då 
dessa hus lättare förvanskas; ett ovarsamt fönster- eller 
dörrbyte kan ha en påtagligt förändrande effekt på 
byggnadens karaktär då den arkitektoniska finessen 
ligger i detaljerna. 
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Gata

Häck omgärdar trädgården

Stenbelagd eller grusad 
yta för parkering samt 
trädgårdsgång Äldre träd

Äldre fruktträd Äldre uthus

Tidstypiska karaktärsdrag

Putsad fasad eller tegelfasad

Kvadratisk byggnadsvolym

Hög putsad sockel med 
liggande källarfönster

Murad oinklädd skorsten

Sadeltak med 45 graders 
lutning, taktäckning i tegel 
Vindskivor saknas på gavlarna

Förhållningssätt villor 1920-1940-tal
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är värdefull. 
• Var särskilt varsam med fasader och takfall 

mot gatan. Eventuella tillkommande takkupor, 
terrasser, balkonger och tillbyggnader utförs 
helst mot baksida och ges ett utförande 
som underordnas och anpassas till befintlig 
byggnad. Ursprungsbyggnadens proportioner är 
vägledande. Takkupor görs så nätta som möjligt. 
Ett par mindre takkupor är ofta mindre visuellt 
påtagliga än en stor. 

• Om du bygger om, byter ut delar, lägger 
nytt tak eller målar om har du möjlighet att 
återgå till ett tidstypiskt uttryck. Bibehåll 
omålade tegelfasader, ursprunglig/tidstypisk 
typ av taktäckning, oinklädda skorstenar och 
originalfönster. Var medveten om stilperiod och 
specifik arkitektur vid utbyte av delar. Använd 
gärna kulturglas i ytterdel av båge. Har fönster 
spröjs så använd äkta spröjs. Eftersträva 
skarpa vinklar på stuprör. Var återhållsam med 
plåtbeslag, som utförs nätta. Nya fönster görs av 
trä och anpassas till de befintliga i indelning och 
dimensioner. Den enkla och direkta övergången 
mellan fasad, tegelgesims och taktegel är viktig 
att bevara. 

• Låt komplementbyggnader vara underordnade 
huvudbyggnaden och placera dem så de inte 
dominerar gatubilden. Balans mellan byggnad, 
gata och trädgård eftersträvas.

• Bevara den tidstypiska gröna karaktärer på 
trädgårdar med häckar, gräsytor och äldre 
träd. Bevara stenbelaggda eller grusade 
trädgårdsgångar och uteplatser. Var varsam 
med den gröna karaktären ut mot gata. Återställ 
gärna karaktären om den har gått förlorad.
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Villor från 1950-tal och tidigt 1960-tal

Beskrivning

Denna kategori utgörs av villor från 1950-talet och även 
byggnader från 1960-talets första del. Villabebyggelsen 
uppfördes då i en kvardröjande 1950-talsstil med flera 
drag gemensamma med villor från detta årtionde. 
Standardiserade och prefabricerade delar exempelvis 
betongplank började användas i byggandet. Mycket av 
husbyggandet utfördes dock fortfarande på plats och för 
hand. För första gången uppfördes kataloghus i större 
utsträckning. Bebyggelsen präglas av enkelhet, frihet 
från klassicerande inslag men med vissa traditionella 
drag såsom sadeltak täckt med lertegel och fasader 
med en tydlig materialitet.  
Brytpunkten mellan denna och nästa tidsepok utgörs av 
miljonprogrammets början i mitten av 1960-talet.
Husen är ofta små i ett plan, men med en väl 
genomtänkt planlösning. De har ofta L-formad plan 
med förskjutna byggnadskroppar men utgörs lika ofta 
av en enkel rektangulär länga. Nästan alltid har de 
källare med liggande fönster. Det gula teglet är vanligt 
för denna typ av byggnader. I några fall förekommer rött 
tegel i kortsidorna och stående vitmålade betongplank 
i långsidorna. Taken är nästan uteslutande sadeltak. 
Trapporna är i betong och har ofta smidesräcken.
Villorna ligger antingen mitt på tomten eller närmare 
gatan. Trägårdarna omgärdas med låga häckar eller 
saknar omgärdning. I några fall finns låga omsorgsfullt 
utformade staket. Framför byggnaderna finns 
grageuppfarter belagda med betongplattor. 
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Gata

Stenbelagd eller grusad yta 
framför garage och vid entré

Äldre fruktträd
Vintergrön växtlighet

Häck omgärdar trädgården

Tidstypiska karaktärsdrag

ospröjsade enluftsfönster eller 
ospröjsade tvåluftsfönster med 
sidoställd post, asymmetrisk 
fönstersättning

Glasad entrédörr i spårad 
teak, på 1960-talet oglasad 
dörr i spårad teak eller målat 
trä

Lek med geometriska former 
i takkupor, fönster, burspråk 
etc.

Oinklädd murad skorstenTaktäckning i tegel, ofta (flackt) sadeltak, 
ibland med asymmetrisk taknock

L-formad plan med förskjutna 
byggnadsvolymer, indragna 
fasadpartier

Fasader helt i tegel eller med 
putsade långsidor och gavlar 
i tegel

Betongsockel, 
liggande 
källarfönster

Nätt entrétrappa 
i betong med 
smidesräcke

Förhållningssätt villor 1950-1960-tal
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är värdefull. 
• Var särskilt varsam med fasader och takfall 

mot gatan. Eventuella tillkommande takkupor, 
terrasser, balkonger och tillbyggnader utförs 
helst mot baksida och ges ett utförande 
som underordnas och anpassas till befintlig 
byggnad. Ursprungsbyggnadens proportioner är 
vägledande. Takkupor görs så nätta som möjligt. 
Ett par mindre takkupor är ofta mindre visuellt 
påtagliga än en stor. 

• Om du bygger om, byter ut delar, lägger 
nytt tak eller målar om har du möjlighet att 
återgå till ett tidstypiskt uttryck. Bibehåll 
omålade tegelfasader, ursprunglig/tidstypisk 
typ av taktäckning, oinklädda skorstenar och 
originalfönster. Var medveten om stilperiod och 
specifik arkitektur vid utbyte av delar. Eftersträva 
skarpa vinklar på stuprör. Var återhållsam med 
plåtbeslag, som utförs nätta. Nya fönster görs av 
trä och anpassas till de befintliga i indelning och 
dimensioner. 

• Låt komplementbyggnader vara underordnade 
huvudbyggnaden och placera dem så de inte 
dominerar gatubilden. Balans mellan byggnad, 
gata och trädgård eftersträvas.

• Bevara tidstypiska karaktärer på trädgårdar 
såsom gräsytor, låga murar eller häckar mot 
tomtgräns, vintergrön växtlighet och fruktträd. 
Bevara den gröna karaktären ut mot gatan. 
Återställ gärna karaktären om den har gått 
förlorad.
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Villor från sent 1960-tal och 1970-tal
Beskrivning

Denna kategori utgörs av gruppbyggda villor uppförda 
från sent 1960-tal till 1980. 
Villaområdena förlades i regel i orternas obebyggda 
utkanter, på före detta åkrar.
Under 1960-talet blev enplansvillan i tegel vanlig. Under 
1970-talet ökade storleken på villorna, dels ökade 
ytstorleken och dels blev det vanligt med 1,5-plansvillor. 
Man började också använda fler typer av fasadmaterial, 
som t.ex. brunt tegel och vit kalksandsten (mexisten). 
De gruppbyggda villaområdena är placerade i en tydlig 
genomgående struktur och präglas av enhetlighet och 
upprepning. Vanligast är placering med bara gavlar 
mot gatan eller varannan rad gavel och varannan rad 
långsida mot gatan. 
Gatornas karaktär påverkas av vad förträdgårdarna 
består av. Den vanligaste husplaceringen på tomten 
ger en mindre förträdgård framför huset och en större 
del av tomten på baksidan av huset. Tomtstorleken 
varierar mellan olika områden och stor variation finns 
i trädgårdarnas innehåll med allt från tomter med 
mestadels klippt gräs till tomter med hög detaljering och 
eftertanke i utformningen. 
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Gata

Stenbelagd eller grusad yta 
framför garage och vid entré

Häck omgärdar trädgården
Gräsmatta

Omslutande planteringar placerade i 
trädgårdens bakkant 

Lägre mur eller häck och 
prydnadsplanteringar mot gata

Stort sadeltak täckt med 
betongpannor

Gavelspetsar och detaljer 
i mörkt trä

Entrédörr i teak utan 
glasning, ibland sidoljus

Takfall på 45 grader, kraftigt 
utskjutande takutsprång inklätt 
med träpanel

Ofta balkong i gavelröste

Låg sockel av betong

Fasad av tegel eller 
kalksandsten (mexisten)

Oindelade perspektivfönster

Förhållningssätt villor 1960-1970-tal
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är 

värdefull. 
• Var särskilt varsam med fasader mot gatan. 

Eventuella tillkommande takkupor, terrasser, 
balkonger och tillbyggnader utförs helst 
mot baksidan och ges ett utförande som 
underordnas och anpassas till befintlig 
byggnad. Ursprungsbyggnadens proportioner 
är vägledande. 

• Ursprungliga sinusprofilerade eternittak 
bibehålls så långt möjligt. Vid ändring 
eftersträvas ett uttryck lika befintligt. Bibehåll 
även omålade tegelfasader, ursprunglig/
tidstypisk typ av taktäckning och oinklädda 
skorstenar. Var medveten om stilperiod och 
specifik arkitektur vid utbyte av delar. Nya 
fönster anpassas till de befintliga. Tänk på att 
den enhetliga färgsättningen i gruppbyggda 
områden är viktig för helhetsupplevelsen av 
området. 

• Entrédörrarna fick ofta en stabil och 
tung karaktär i mörkt trä. Utbyte mot vita 
standarddörrar är vanligt, men olämpligt för 
helhetsintrycket. 

• Låt komplementbyggnader vara underordnade 
huvudbyggnaden och placera dem så de inte 
dominerar gatubilden. Balans mellan byggnad, 
gata och trädgård eftersträvas.

• Bevara tidstypiska karaktärer på trädgårdar 
såsom uppdelningen med en prydnadsdel 
mot gatan med låga murar eller häckar samt 
prydnadsplanteringar och en mer bruksbetonad 
yta mot trägårdsidan med gräsmattor och 
planteringar i trädgårdens kanter. Vårda 
tidstypisk vintergrön växtlighet och fruktträd. 
Återställ gärna karaktären om den har gått 
förlorad.

Tidstypiska karaktärsdrag
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Radhus och kedjehus

Beskrivning

Denna kategori utgörs av radhus och kedjehus från 
1960-talet. Kedjehusen har ofta karaktären av små villor 
sammanbyggda med garage. Husen har en mindre 
förträdgård mot gatan och en något större trädgård på 
baksidan. Vissa hus är sammanbyggda med variationer 
i fasadliv - mindre förträdgårdar och större trädgårdar 
på baksidan. 
Vissa kedjehus har en mer traditionell karaktär 
sprungen ur 1950-talets new realism-arkitektur medan 
andra har en mer modern kubisk 1960-talsutforming. 
Byggnaderna är konsekvent uppförda med tegelfasader 
i rött respektive gult tegel, samt putsade partier. 
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Gata

Häck mot gata Stenbelagd eller grusad 
yta framför garage och på 
trädgårdsgång

Gräsmatta

Häck och omslutande panteringar 
placerade i trädgårdens bakkant 

Förhållningssätt radhus och kedjehus
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är värdefull. 
• Var särskilt varsam med fasader och tak mot 

gatan. Takkupor, terrasser och tillbyggnader 
undviks på fasader och takfall som är synliga 
från gatan. Tillägg ges ett utförande som 
underordnas och anpassas till befintlig 
byggnad. Ursprungsbyggnadens proportioner 
är vägledande. Takkupor görs så nätta som 
möjligt. 

• Om du bygger om, byter ut delar, lägger 
nytt tak eller målar om har du möjlighet att 
återgå till ett tidstypiskt uttryck. Bibehåll 
omålade tegelfasader, ursprunglig/tidstypisk 
typ av taktäckning, oinklädda skorstenar 
och originalfönster utan spröjs. Tänk på att 
den enhetliga färgsättningen i gruppbyggda 
områden är viktig för helhetsupplevelsen av 
området.  Var medveten om stilperiod och 
specifik arkitektur vid utbyte av delar. Nya 
fönster görs i trä och anpassas till de befintliga 
i indelning och dimensioner. Undvik spröjsade 
fönster.

• Låt komplementbyggnader vara underordnade 
huvudbyggnaden och placera dem så de inte 
dominerar gatubilden. Balans mellan byggnad, 
gata och trädgård eftersträvas.

• Bevara tidstypiska karaktärer på trädgårdar 
såsom gräsytor, låga murar eller häckar mot 
tomtgräns, vintergrön växtlighet och fruktträd. 
Återställ gärna karaktären om den har gått 
förlorad.

Ospröjsade fönster Integrerad garagedel 
indragen alternativt 
utskjutande från 
fasadliv

Gavlar i tegel Putsad fasad Entrédörr i teak 
utan glasning, 
sidoljus

Tidstypiska karaktärsdrag 
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Flerbostadshus från 1940-tal till tidigt 1960-tal 
Beskrivning

Denna kategori utgörs av de första flerbostadshus-
områdena som byggdes i tätorterna under 1940-, 
1950- och 1960-talen, i regel av det kommunala 
bostadsbolaget Svalövsbostäder.
Flerfamiljshusen från denna tid har en saklig arkitektur 
som i grunden har kvalitéer från modernismen 
avseende bostadsstandard, ljusinsläpp med mera men 
även med ett återtagande av äldre tiders detaljering, 
med ett uttalat syfte att skapa trivsamma bostäder. 
Flerbostadshusområdena från denna period är generellt 
omsorgsfullt utformade, både vad gäller byggnader och 
utemiljöer, och har även hög kvalitet i genomförandet. 
Detta skiljer dem delvis från områden som byggdes 
under de närmast efterföljande årtiondena. 
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LekplatsStenbelagd eller grusad 
trädgårdsgång

Äldre trädÖppen karaktär

Fasad i tegel eller puts

Balkong med småsinusfront 
och smitt räcke

Ospröjsade en- eller 
tvåluftsfönster i trä

Murad oinklädd skorsten

Taktäckning i lertegel, sadeltak

Takfot som sticker ut mer över balkong

Öppen takfot med 
synliga taktassar

Genomgående lägenheter med balkong på 
ena sidan och entré på andra

Gata

Förhållningssätt flerbostadshus 1940-1960
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är värdefull. 
• Bibehåll omålade tegelfasader, ursprunglig/

tidstypisk typ av taktäckning, oinklädda skorstenar 
och originalfönster. Använd gärna kulturglas 
i ytterdel av båge på byggnader från 1940- 
och 1950-talen. Eftersträva skarpa vinklar på 
stuprör på byggnader från dessa årtionden. Var 
återhållsam med plåtbeslag, som utförs nätta. 
Nya fönster görs av trä och anpassas till de 
befintliga i indelning och dimensioner. 

• Var medveten om stilperiod och specifik arkitektur 
vid utbyte av delar. Om du bygger om, byter ut 
förvanskade delar, lägger nytt tak eller målar 
om har du möjlighet att återgå till ett tidstypiskt 
uttryck. 

• Låt nya komplementbyggnader vara 
underordnade och placera dem så de inte 
dominerar gatubilden. Balans mellan byggnad, 
gata och gård eftersträvas. 

• Bevara gårdsmiljöerna oinhägnade och undvik att 
hårdgöra gräsytor. Bevara gårdarnas tidstypiska 
öppna karaktär med större gräsytor och grupper 
av planteringar och träd. Bevara sociala inslag 
som lekplatser och grillar samt vardagliga inslag 
som piskställningar, även om dessa för tillfället 
används mindre än de har gjort tidigare. 

Tidstypiska karaktärsdrag 
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Industri- och verksamhetsbyggnader

Beskrivning

Svalövs kommun har och har haft ett flertal större 
industrier som i hög grad rört växtförädling och 
matproduktion. Detta avsnitt avser främst karaktärsfulla 
industribyggnader som i framtiden kan komma att 
omvandlas till andra typer av verksamheter. 
Det industrihistoriska arvet är en viktig del av 
kommunens historia. På många platser runt om i 
världen har tidigare industrimiljöer omvandlats till 
attraktiva stadsdelar, där just industrihistorien har 
varit bärande: slakthusområdena i Rom, Köpenhamn, 
New York och Stockholm, Ruhrområdets industripark, 
Gasverksområdena i Köpenhamn, Wien och Gävle, 
varvsområdet i Malmö med mera.
I Svalövs kommun är skalan naturligtvis något mindre 
men gamla mejerier, silos, magasin, verkstäder, 
växthus, brandstationer, och kvarnar berättar om en 
pågående eller tidigare industri eller verksamhet, där 
de fysiska uttrycken och lämningarna har potential 
att berika nytillkommande eller utvecklade områden 
med orternas historia. Transformatorstationer med 
trappstegsgavlar förtjänar i detta sammanhang 
ett särskilt omnämnande, de är typiska för skånsk 
landsbygd och viktiga att värna. 
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Förhållningssätt verksamhetsbyggnader
• Byggnadernas tidstypiska arkitektur är 

värdefull. 
• Bibehåll omålade tegelfasader, ursprunglig/

tidstypisk typ av taktäckning, oinklädda 
skorstenar och originalfönster, särskilt om de 
är i järn/stål. 

• Städa inte bort för många spår av 
verksamheten; att i framtiden kunna avläsa 
vilken typ av verksamhet som pågått i miljön är 
viktig för områdets identitet.

• Fila inte bort “råheten”; en kvarbliven isolator, 
ett dörrstopp i järn eller en rostig detalj betyder 
mer än man tror. 

• Var medveten om stilperiod och specifik 
arkitektur vid utbyte av delar. Om du bygger 
om, byter ut förvanskade delar, lägger nytt tak 
eller målar om har du möjlighet att återgå till ett 
tidstypiskt uttryck. 

• Låt tillbyggnader ha sin egen karaktär så att de 
olika tidslagren kan urskiljas. 

• Undvik att hårdgöra gräsytor eller asfaltera 
grusplaner.
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Röster från kommuninvånarna
Via en webbenkät har boende i Svalövs kommun 
haft möjlighet att lyfta fram favoritbyggnader och 
favoritplatser samt beskriva karaktären i kommunens 
tätorter och på landsbygden. Medborgarundersökning-
en pågick under vintern 2020-2021. I följande avsnitt 
redovisas de svar som kom in.

Favoritbyggnad
Här frågade vi om du kunde visa oss 
en byggnad som du tycker är vacker 
eller har värden som är typiska för 
tätorten eller kommunen som helhet. 

Karaktär och identitet
Här ville vi veta vad du tycker är 
typiskt för tätorternas karaktär och 
identitet. Du kunde exempelvis välja 
tre ord som du tycker fångar och 
beskriver tätorten. 

Favoritplats

Här efterfrågade vi din favoritplats 
i kommunen, varför just den är din 
favorit och vad du brukar göra på 
platsen. 
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Favoritbyggnad
Svalöv
• Fridhems folkhögskola. Byggnaderna är vackra, 

både äldre och nya musikhuset, och funkar bra 
ihop.

• Svalövs kooperativa handelsförening. Tilltalande 
då huset är en blandning av privat och 
näringsfastighet. Uppförd i minnesbergstegel 
och fog av kalk och Simrishamns grus. Mycket 
vacker frontespis. Arkitekt Måns Eriksson. 
Byggnadsår 1915.

• Kvarnhuset. Kvarnhuset syns på långt håll när 
man närmar sig Svalöv. Jag har aldrig varit 
därinne men de stora vackra fönstren gör att jag 
föreställer mig stor rymd och högt till tak. Jag 
önskar att Svalövs kommun fyller huset med 
kultur, konst och kreativitet!

• Persbo. Den är så vacker! Önskar att den 
rustades upp även invändigt.

• Det gamla Hotellet i Svalöv. Skvallrar om ett 
pampigt förflutet. Att det kan bli hotell igen 
är tveksamt, men det hade blivit en pampig 
byggnad med hyresrätter.

• Slottet i Hjalmar Nilssons park. Maffig entré på 
en pampig byggnad.

• Baregatan 11. 
• Huvudbyggnaden på Svalövs gymnasium.

Kågeröd
• Möllarps säteri. I södra delen av Kågeröd passerar 

man denna byggnad vackert omfamnad av 
dammar och höga träd.

Teckomatorp
• Gamla banken har snygg och typisk fasad
• Nygatan 16. Klassisk arkitektur, vårdad på ett 

trevligt sätt med originalfönster och diverse 
utsmyckningar.

• Skofabriken. Måste vara den häftigaste bostads/
fabriksbyggnaden som finns i Teckomatorp. 
Tegelarkitekturen och alla byggnadskroppar kors 
och tvärs.

• Folkets hus. Representativ.
• Föreningsgatan 24. Ser ut som ett litet italienskt 

slott. Härligt med en sådan byggnad i Teckomatorp.
• Nannys. Autentiskt hus.
• Korvfabriken. Vacker.
• Karlsgatan 21. Intressant och spännande!
• Stationshuset mycket viktig vacker byggnad
• Gamla järnvägshotellet. Vacker och typisk för 

teckomatorp.
• Karlsgatan 19. Omsorgsfullt renoverad byggnad 

som gör dig glad. Underbar byggnad som rustats 
upp i original.

Röstånga
• Röstånga gästgivaregård. En byggnad som 

genom alla tider varit väldigt vacker. Sett många 
gamla bilder på byggnaden och den har alltid 
varit estetiskt vacker.

Billeberga
• Karlsbergsgården. Jag vill nominera 

Karlsbergsgården pga den är en riktig Skåne-
gård, fyrlängad som är ordentligt synlig. Finns 
nästan inga kvar. Föredömligt som gammalt 
exempel.

Landsbygden
• Torshalls bygdegård. En byggnad som syns och 

märks i landskapet. Bygd 1938 efter ritning av 
Svalövsarkitekten Måns Eriksson. Som andra 
av hans byggnader i Svalöv har yttre estetiken 
varit målet i hans arbete. Väl underhållen av 
Bygdegårdsföreningen.

• Torrlösa Kyrka.
• Axelvold frysförening. En av få kvarvarande 

aktiva och fungerande fryshus. Var vanligt 
förekommande i byar innan frys blev vanligt i 
hemmen.
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Favoritplats 
Teckomatorp
• Järnvägstorget. Runt torget ligger fina och 

pampiga byggnader som tillsammans utgör en 
bild av järnvägsknuten Teckomatorp. 

• Vallarna är ett perfekt område att släppa 
lös barnen på utan att behöva oroa sig för 
trafik. Bra balans mellan öppna ytor, kullar, 
vattendrag och buskage/träd. Platsen är bra för 
promenader, flyga drake, bollsporter, picknick 
och övrig lek med barnen.

• Karlsgatan. Längs gatan finns hus/ gamla 
butiker av lite olika ålder men av god arkitektur. 
Tyvärr håller många hus på att förvanskas. 
Särkilt ger nya aluminiumfönster fel intryck. 
Även tung och snabb trafik förtar intrycket som 
Karlsgatan skulle kunna ge.

• Västergatan. De små tegelhusen är 
tillsammans fina.

• Lilla torg. Plaskdamm med fontän som skulle 
kunna bli en fin mötesplats sommartid.

• Storgatan. Gata kantad av träd med fina 
sekelskiftesvillor som minner om etableringsfas 
två i Teckomatorp. Underbart vacker allé med 
bitar av kullerstenen i gatan.

• Försköningsparken är vacker och lugnt. Bra för 
picknick, promenad och möten.

• Området runt Portgatan. Bebyggelsefas tre i 
Teckomatorp. En fin representation av 1950-
tals bebyggelse.

Karaktär och identitet
Svalöv
• Bildning, lärande, tradition.

Teckomatorp
• Flertalet äldre arkitektoniskt intressanta 

byggnader som skvallrar om ortens förflutna 
som knutpunkt. De breda trottoarerna och 
träden stärker den trevliga känslan.

• Knutpunkt, resa vidare.
• Potential.

Billeberga
• Gammal, klassisk, historisk, mysig.

Landsbygd
• Knutstorp
• Väderkvarnar! Svalöv behöver ta hand om och 

ömt vårda dessa karakteristiska byggnader 
som definierar vår skånska landsbygd.

Landsbygd
• Axelvold. Liten by där de flesta byggnader haft 

en funktion, affär, smedja, kvarn, station, bio 
med mera. Flera hus med fin karaktär.
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Ordlista
1920-talsklassicism – stilriktning inom vilken den klassiska 
byggnadskonstens ideal återkom, de olika elementen 
används dock återhållsamt. Inom villabyggandet inspirerades 
man av 1700-talets svenska små herrgårdar och boställen.

1950-talsstil – Bebyggelsen präglas  av enkelhet, frihet 
från klassicerande inslag, men med vissa traditionella drag 
såsom sadeltak täckt med lertegel och fasader med tydlig 
materialitet.

A

Absid – halvrunt eller mångsidigt rum. Avslutar koret i en 
kyrka.

Anfang – en båges eller ett valvs startpunkt. Ytan mellan ett 
valv eller en båge och dess vederlag.

Ankare – anordning för att fästa olika byggnadsdelar i 
varandra, vanligen bestående av plattjärn med tvärgående 
kortare stänger, s.k. ankarslut som i äldre byggnader i olika 
former ofta är synliga på fasaden. 

Atriumhus – hus med ett kringbyggt centralt rum eller 
innergård som är öppet mot himlen.

Avfärga – måla puts.

B

Betongglas – byggnadsmaterial i form av glasblock.

Betongplank – Betongelement i plankformat.

Betongtegel – eller betongpannor, takpannor av betong (jmf 
lertegel).

Blindering – dekorativ fördjupning i fasad.

Blindfönster – dekorativ fördjupning i fasad i form av fönster.

Bröstning – mur, balustrad eller liknande inhägnad av 
omkring en halv manshöjds storlek placerad som yttre 
avgränsning på t.ex. altan. Fönsterbröstning är väggdelen 
mellan en fönsteröppnings undersida och golvet.

Burspråk – utskjutande fönsterförsett fasadparti.

Bågfris – sammanhängande rad av små runda eller spetsiga 
bågar (rundbågsfris, spetsbågsfris) förekommande som 
väggdekoration. 

C

Corten – varumärke för ett stål som visserligen rostar, men 
som är tillräckligt motståndskraftigt för att inte rosta sönder.

D

Droppnäsa – byggnadsdetalj som sticker ut från en fasad för 
att avleda regnvatten från taket, ofta som en förlängning av 
takfoten.

E

Egnahem – friliggande enfamiljshus uppförda med stöd 
av egnahemslån (1904-1948), ursprungligen främst på 
landsbygden. 

Eklektisk stil – blandning av stilar – används ofta om det sena 
1800-talets stilblandningar av t.ex. barock, renässans och 
gotik.

Ekonomibyggnad – byggnad inom lantbruket som används 
inom produktionen, t.ex. stall eller ladugård.

Eternit – varumärke för asbestcement av vilket man 
tillverkade bl.a. fasad- och takplattor.

Enkupigt taktegel – takpanna, som böjts i vågform; den har 
en lång våg nedåtgående och en kort vinge, som täcker över 
nästa pannas uppskjutande kant, se även tvåkupigt tegel.

F

Falsad plåt – taktäckning av plåtskivor eller plåt på rulle (s.k. 
bandplåt) som ”viks” – falsas – i skarvarna.

Fasad – en byggnads framsida eller annan yttersida. 

Flerbostadshus – byggnader med flera bostäder under 
samma tak, finns i olika typer t.ex lamellhus och punkthus.

Flygel – underordnad, arkitektoniskt avskild del av en 
byggnad som tillsammans med huvudbyggnad ofta bildar en 
gårdsplan. 

Foder – ofta profilerad list som täcker mellanrummet mellan 
vägg och dörr- eller fönsterkarm. 

Fotränna – ränna för takavvattning som ligger på takfoten.

Fris – horisontalt bandliknande väggfält, ofta med bilder eller 
ornament i relief.

Frontespis – ett ovanför gavellisten förhöjt, vanligen 
gavelliknande, mer eller mindre starkt framskjutande (mitt) 
parti på en byggnads huvudfasad.

Fronton  – triangel eller segmentformat överstycke med fri 
placering ovanför en byggnads taklist, vanligen som krön på 
ett arkitektoniskt framhävt mittparti. 

Funktionalistisk – funkis, Arkitekturstil under 1930-talet 
som betonade den moderna livsstilen. Byggnader skulle 
utformas helt efter sin funktion. Karaktäristiskt var platta tak, 
fönsterband, vit färg, mycket ljus och strävan efter det enkla.

Förband – förhållande mellan stenarna i en mur så att varje 
stötfog (fog mellan två stenar i samma skift) täcks av sten i 
nästa skift. På så sätt binder stenarna varandra. Förgård – 
område framför huset närmast gatan

Förstukvist – öppen takförsedd utbyggnad framför ytterdörr.
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G

Gathus – enklare småhus oftast lokaliserade i rad längs gata.

Gavel – en byggnads kortsida alternativt det vanligen 
triangelformade parti av en byggnads kortsida som 
begränsas av tafall och takfot.

Gavelröste – den del av en byggnads gavel som befinner sig 
ovanför takfoten. 

Gavelspets – översta delen av gavelröstet.

Gesims – vanligen profilerat listverk med i regel horisontal 
placering ovanför eller längs en fasad eller annan väggyta. 

Gjutjärn – järn med förhållandevis hög kolhalt som lämpar sig 
väl för gjutning.

Gotisk stil - arkitekturstil som uppstod i Frankrike på 
1100-talet. Kännetecknande är bl.a. spetsbågar, stora 
glasytor, och skelettartade stenstrukturer. 

Gruppbyggd – typhus från samma årtal placerade i tydlig 
genomgående struktur.

H

Holmeja – litet bågformat fönster i tak. 

Hängränna – horisontal plåtränna som är upphängd längs 
takfoten och sammankopplad med stuprör för att samla upp 
och leda bort regnvatten. 

Hörnkedja – lodrät rad av stenar i en byggnads hörn. Kan 
även vara imitation i puts (putsrustik).

J

Jugend – arkitekturstil kring sekelskiftet 1900. Karaktäristiskt 
är asymmetri, mjuka rundade växtformer samt dekorativa 
växtmotiv i fasaderna. 

K

Kapitäl – dekorativt utformat krön på en kolonn, pelare eller 
pilaster. 

Kedjehus – småhustyp där huskropparna är länkande till 
varandra genom en mindre byggnadsdel som garage eller 
förråd.

Klassicistisk – arkitekturstil som stilmässigt anknyter till 
antikens formspråk. Antika arkitekturelement (kolonner, 
frontoner och gesimser), geometri och proportionslära 
används. 

Konsol – från en vägg utskjutande byggnadsdel med bärande 
eller stödjande funktion.  

Kor – utrymmet i kyrka mellan altarrummet och långhuset.

Kopplade bågar - två fönsterbågar som sammanfogats.

Korsvirke – byggnadsteknik där den bärande stommen 
utgörs av timmer och där facken fylls med tegel eller lerklinat 
flätverk som kan putsas över.

Kryssförband – egentligt murförband (genomgående för hela 
murens tjocklek). Omväxlande koppskift och löpskift med 
stötfogarna i koppskiften placerade lodrätt över varandra 
med löpskiften förskjutna en halv sten sinsemellan så att 
stötfog i ett löpskift ligger mittemellan stötfogarna i närmast 
föregående löpskift – härigenom bildas ett kryssliknande 
mönster. 

Kryssvalv – ett valv som i sin enklaste form består av två 
korsade tunnvalv. Kryssbågarna bildar då halva ellipser och 
valvets skärningslinjer med sköldmurarna bildar halvcirklar.

Krön – dekorativt överstycke på byggnadsdel.

Kulturglas – nytillverkat glas som liknar äldre glas, en viss 
vågighet, dragränder och lite blåsor som ger förvrängningar 
när man ser ut genom glaset. 

Kvader – rätvinklig byggnadssten med släta eller grovhuggna 
sidor.

Kvartersstad – stadsmiljö med flervåningshus anlagda i 
kvarter. 

L

Lamellhus – långsträckta fritt liggande byggnader, vanligen 
placerade parallellt med varandra. Förekommer med 2-3 eller 
4 våningar som smalhus (7-9 m) eller tjockhus (12-16 m).

Lanternin – litet torn med fönster som kröner tak eller kupol.

Lertegel – takpannor av tegel (jmf betongtegel), alternativt 
obränt tegel (kallas även råsten).

Lisen – vertikalt slätt murband som skjuter ut framför en 
muryta utan kapitäl och bas.

List – mer eller mindre profilerad, avlång, oftast 
framskjutande del som används för att avgränsa eller rama in 
olika ytor.

Liv – den lodräta begränsningsytan av en mur, putsyta eller 
separat byggnadsdel. 

Lockpanel – en beklädnad av stående bräder bestående 
av ett bakre och ett främre (locket) lager. Locken sätts med 
jämna mellanrum så att även en del av de undre bräderna är 
synliga.

Locklistpanel – en beklädnad av två lager – ett undre av 
stående bräder och ett övre (locket) som utgörs av tunna 
lister som täcker skarvarna mellan de underliggande 
bräderna. 

Luft – det eller de fack, som bildas av ett fönsters karm eller 
poster. I förening med ett tal anger det antal bågar, som finns 
i en fönsterkarm (nedanför den ev. tvärposten).

Lunettfönster – halvcirkelformat fönster, vanligt som 
vindsfönster.

Långhus – församlingsrummet i en kyrka.

Löpförband – murförband som i sin helhet består av löpskift, 
dvs. skift av tegelstenar som alla ligger längs med murlivet.
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M

Mangårdsbyggnad – huvudbyggnad och bostadsbyggnad på 
större gård.

Mansard – sadeltak med brutet takfall.

Mexisten - eller mexitegel, är en kalksandsten eller ett 
kalkcementtegel som främst används till beklädnad av 
fasader och dekorativa detaljer.

Miljonprogrammet – bostadsbyggandet mellan 1965-1974 
som följde på ett riksdagsbeslut att en miljon lägenheter 
skulle byggas på tio år för att få bort bostadsbristen. 

Modernism – arkitekturstil under 1930-talet och framåt. 
Karakteriseras av en avskalad och geometriskt enkel 
arkitektur, fri från ornament då det är själva formerna 
och konstruktionen som står för det arkitektoniska och 
konstnärliga värdet.

Munkförband – eg beklädnadsförband (till skillnad från 
egentliga murförband). Det karaktäriseras av två löpstenar 
följda av en koppsten. Se även förband. 

N

Nock – den högsta delen av taket. 

Nygotik – arkitekturstil under 1800-talet där gotikens 
formspråk återupplivades och man svärmade för medeltiden. 

Nymodernism – arkitekturstil som är en reaktion på 
postmodernism och uppstod under 1990-talet. Karaktäristiskt 
är ett avskalat och enkelt uttryck, i likhet med modernismens 
arkitektur. 

Nyrenässans – historiserande arkitektur som på 1800-talet 
tog upp former och motiv från renässansen - ornament och 
kompositionsprinciper från europeiskt 1400-, 1500- och 1600-
tal.

O

Omfattning – inramande list på fasader runt fönster och 
dörrar, ofta i avvikande färg.

Ornament – dekorativa element avsedda att pryda föremål 
eller byggnader. 

Panel – väggbeklädnad som helt eller delvis täcker väggen 
och ramas in och indelas i fält av lister. 

P

Panel – beklädnad med trämaterial, antingen liggande eller 
stående och finns i flera olika utföranden, benämnda efter hur 
man skarvar brädorna (t.ex. lock, locklist).

Parhus – ett småhus avsett för två hushåll, ofta med 
symmetrisk planlösning. 

Pelare – fristående vertikalt stöd. 

Perspektivfönster – enluftsfönster utan spröjs, ofta bredare 
än högt och pivåhängt. 

Pilaster – flat väggpelare med bas och kapitäl, använd som 
artikulering och stöd av muryta.

Pivåhängd – perspektivfönster som kan vridas kring två 
vågräta tappar på ungefär halva fönsterhöjden.

Plansprängning – sprängning av berg för att skapa plan yta.

Plåtbeslag – plåtdetaljer för t.ex. tak, fasad, fönster, dörrar 
och skorstenar formade efter behov för att täta tak, avleda 
vatten och skydda mot vind. 

Post – fasta horisontella eller vertikala delar av 
fönsterkarmen som delar in fönstret (mittpost, sidopost. 
T-post).

Postmodernism – stilriktning vanligast under 1980- och 
1990-talen. Karaktäriseras av symboler och associationer till 
äldre stilar (före modernismen eller tidig modernism), ofta på 
ett lekfullt sätt.

Profil – kontur, tvärsnitt. I listverk åstadkoms konturering ofta 
genom sammansättning av olika profiler (profilering).

Pulpettak – yttertak med endast ett takfall och en viss 
taklutning.

Punkthus – fristående hus med flera våningar och vanligen 
ett trapphus. Markerad höjdverkan – utnyttjas normalt för 
höghusbyggande. 

Puts – tunt ytskikt av bruk på byggnader, invändigt och 
utvändigt. Putsen har olika namn beroende på ingående 
bindemedel (t.ex. cementputs) eller efterbehandling 
(slätputs). Spritputsen består av en yta med grövre korn. 

R

Radhus – sammanhängande länga av enbostadshus av 
enhetligt utseende, i regel i en eller två våningar.

Rakt valv – övertäckning av en muröppning genom 
solfjäderformigt ställda tegelstenar som tillsammans bildar ett 
valv med horisontal eller obetydligt förhöjd undersida.

Renässans – stilriktning under främst 1500-talet som ville 
återuppliva den antika klassiska arkitekturen. 

Risalit – svagt framskjutande parti av en fasad, fört genom 
byggnadens hela höjd.

Romansk stil – arkitekturstil från mitten av 900-talet som 
knyter an till antikens Rom. Karaktäristiskt är rundbågiga valv 
och stilen kom främst till uttryck i kyrkor. 

Rundbåge – båge eller valv som har formen av en halv cirkel. 

Rusticering – fasadmurverk där murstenarnas (kvaderstenar) 
utsida lämnas råhuggna och skjuter ut utanför murlivet.

S

Sadeltak – yttertak bestående av två obrutna takfall som lutar 
mot varandra.

Sarg – förhöjd kant.
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Schweizerstil – stilriktning under 1800-talets andra hälft som 
kännetecknas av lövsågeri (snickarglädje) på exempelvis 
verandor och takbrädor, vackert kontursågade fönster- och 
dörromfattningar samt långt utkragande tak. 

Sidoljus – ljusinsläpp intill, vid sidan av dörr.

Sinusprofilerad plåt – plåt som pressats så att vågformade 
veck uppstått.

Skift – horisontal rad av stenar i murverk.

Skiftesverk - träbyggnadskonstruktion med ett bärande 
ramverk av stående stolpar som är ställda på en syllram 
och upptill sammanhålles av hammarband. Facken mellan 
stolparna är traditionellt fyllda med liggande timmer. 

Skärmtak – litet tak som skydd för t.ex. ljus, stänk eller insyn.

Slutsten – den ofta särskilt betonade mittstenen i ett valv, 
även kallad nyckelsten.

Småhus – sammanfattande term för alla typer av 
enfamiljshus. 

Snickarlädje – lövsågeri, trädekorationer som ibland 
förekommer på äldre byggnader, snirkliga former eller ett 
enkelt mönstrat. 

Sockel – Den som bas markerade nederdelen av en byggnad 
framhävd genom kraftigare material och/eller genom att 
skjuta ut framför byggnadens murliv. 

Spetsbåge - En båge som består av två cirkelsegment som 
möts i båghjässan så att där bildas en spets.

Spröjs – list, ofta av trä som delar upp ett fönsters yta.

Stavkyrka – kyrka byggd av trä i stavverk med en bärande 
konstruktion av stolpar som står på liggande syllar och bär 
upp väggband. De bärande elementen i väggarna utgör på 
detta sätt ramar för en fyllning av stående plankor s.k. stavar.

Stickbåge – rundbåge vars bågform är ett cirkelsegment som 
är mindre än en halvcirkel.

Stickvalv – valvtyp med tvärsektion av en stickbåge. 

Storgårdskvarter – ett slutet kvarter kring en gemensam 
innergård, ibland med oregelbundna former anpassade till 
topografin för att skapa växlande gatuvyer och tilltalande 
platsbildningar.

Strävpelare - ett utvändigt, ibland fristående, strukturellt 
element i framför allt den gotiska arkitekturen, avsett att 
uppta det horisontella trycket från t.ex. ett valv inuti en kyrka, 

Stuprör – ett lodrätt rör, hopkopplat med svagt lutande 
hängrännor på takfoten på en byggnad. Stupröret leder 
vatten till marken ur vägen för byggnadens vägg.

Suterräng – helt eller delvis under marknivån belägen våning. 

Säckgata – återvändsgata.

T

Takavvattning – det system (vanligen hängrännor och 
stuprör) som tar hand om regnvattnet på en byggnad.

Takfall – lutande parti av yttertak

Takfot – den nedre, horisontala avslutningen på ett takfall.

Takkupa – utskjutande mindre parti av ett yttertak, utbyggt i 
samma riktning som takets fall och försett med fönster.

Taknock – den högsta delen av taket.  

Taktass – den del av en takstol (bär taket i tvärriktningen) 
som syns under takfallet.

Takutsprång – den del av taket som sticker ut utanför 
fasaden.

Tandsnitt – ornament i form av en rad kuber placerade under 
en list. 

Terrass – en plan avsats utan tak anlagd mot en byggnad 
eller fristående.

Trapetskorrugerad plåt – plåt som pressats så att 
trapetsformade veck uppstått.

Trappande – trappstegsformat.

Trekantslist – list med tvärsnitt i form av triangel.

Turell – miniatyrtorn som är utkragat från en fasad. 

Tvåkupigt taktegel – takpanna, som böjts i vågform så att två 
vågor bildats och täcker över nästa takpannas uppskjutande 
kant, se även enkupigt tegel. 

U

Utkastare – ränna eller rör som skjuter ut från takfall eller 
avslutar stuprör och avleder regnvatten.

V

Valmat – sadel- eller mansardtak som på kortsidorna 
avslutas med ett takfall istället för en vertikal gavel. Ibland är 
valmingen bara genomförd till hälften av avståndet från takfot 
till taknock – s.k. halvvalmat tak.  

Valv – bärande konstruktion av sten eller tegel (i utökad 
betydelse även konstruktioner av betong) som sammansatts 
till en buktig övertäckning av ett rum. 

Vattbräda - bräda som täcker och skyddar vindskiva på tak.

Villa – friliggande enfamiljshus med trädgård. 

Vindskiva – bräda på på takets gavelsprång d.v.s. den sida 
av ett hustak, som skjuter ut över husets gavel för att skydda 
denna och takbeläggningen mot väder och vind.

Veranda – mindre tillbyggnad av ljus och luftig karaktär, ofta 
med halva väggar där överdelen är antingen öppen eller 
glasad. 




