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Veden värmer på två sätt, 
när man klyver den och när man eldar den.

- Boende i Lilla Harrie

Här på landet hälsar vi på varandra.

- Evelina Mårtensson i Lilla Harrie



Foto: Lilla Harrie Byalag

FÖRORD

Under de senaste åren och i samband med pandemin har 
det skett en ökad motreaktion till urbaniseringen. 
Teknologins framsteg har gjort att fler kan arbeta på 
distans och man prioriterar sitt boende och livskvalité på 
ett nytt sätt. Allt fler väljer att flytta utanför städerna för 
att bo billigare, större och nära naturen. Ruralismen ställer 
högre krav på infrastrukturer och kollektivtrafiken och 
förändrar städernas funktioner. Det finns även en ökad 
urban stress och ensamhet som numera är klassad som 
en folksjukdom i Sverige och den är mer utbredd i våra 
städer än på landsbygden.
 
Mitt examensarbete är ett gestaltningsförslag av att 
transformera den nerlagda industrin i Lilla Harrie till 
bostäder med fokus på mångfald, hållbarhet och 
gemenskap. Skåne har Sveriges bästa odlingsmarker och 
för att värna det lokala jordbruket är det viktigt att utnyttja 
redan bebyggd mark vid exploatering av landsbygden.

Det finns en allt större efterfrågan av bostäder på 
landsbygden och jag ser mycket potential av en 
bostadsutveckling i byn Lilla Harrie i kävlinge kommun. 



METOD

Mitt examensarbete är ett fristående gestaltningsarbete 
men genom processen kommer jag beakta de kommunala 
åsikterna samt fastighetsägarens Finja AB:s visioner av 
Lilla Harrie Verkstad och till våren kommer jag delta i 
byalagets årsmöte för att möta de boende i ett samtal för 
att få inblick i deras tankar om industrin och byns 
utveckling. 

Under terminen vill jag undersöka ekologisk 
byggande med fokus på transformering och social 
hållbarhet där materialet baseras på relevant teori och 
djupgående platsanalyser. 

För att få en bättre förståelse av ekologisk byggande och 
arkitektonisk planering av gemenskap kommer jag att 
besöka Toarp i Oxie av arkitekten Krister Wiberg med 
förhoppningar av att lära mig mer om kollektivt boende och 
hållbar arkitektur. 

Jag vill även att titta närmre på Hans Westmans arkitektur, 
särskilt radhusen i västra Lund och Linnestaden som alltid 
har inspirerat mig genom sin välplanerade dimensionering 
och välfungerande gemenskap mellan de boende.

ARBETES UPPBYGGNAD

Projektet är uppbyggt i två större delar. Den första delen 
består av en längre inledning som baserar på relevant teori, 
samtida frågeställningar och mina egna intressen i ämnet. 
Därefter följer en övergripande områdesanalys med fokus 
på geografi, historia, identitet samt väsentlig inspiration. 

Andra delen består av ett mer gestaltat och arkitektoniskt 
material och är uppbyggt efter vision, transformation, 
bostäderna och gemenskapen. Här bearbetas och omsätts 
informationen från del ett till övergripande 
gestaltningsförslag.
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01
INTRODUKTION

Verkstadsvägen och Lilla Harrie Valskvarn
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01 INTRODUKTION

VARIATION

•  En bred variation av typolgier, funktioner och gemensamma ytor med olika  
 kvaliter som inkluderar en större målgrupp och bidrar till ökad mångfald.

• En blanding av hyresrätter och bostadsrätter som involverar olika 
 ekonomiska förutsättningar och behov och genererar ett integrerat   
 samhälle.

• Variationer av material, färg och volymer som väver samman den    
 äldre och den nya bebyggelsen och bidrar till en förenad byutveckling.

HÅLLBART BYGGANDE

• Bevara existerande vegetation och addera mera för att sanera

• Lagra förnybar energi med solfångare

• Generera värme genom eldning i kaminerna

• Återanvända existerande material från den tidigare industrin, tegel & 
 fönster

• Bygga med hållbara material, trästommar, lecablock, lättbetong och
 kalkfärger som ventilerar byggnaderna

RURALISM

Allt fler väljer att bosätta sig utanför städerna. De centrala bostäderna blir allt dyrare 
och fler prioriterar att bo nära naturen med goda kommunikationsmöjligheter till 
städerna. Möjligheter att arbeta på distans har utvecklats under pandemin och 
många ser därför längre inte avstånd som ett hinder.

Varför Lilla Harrie har god potencial till utveckling:

•  Nära naturen
• Tillgängliga samhällsfunktioner
• Mindre och mer intim gemenskap
• Bra förbindelser

ÅKERMARK

Sveriges bästa åkermarker ligger i Skåne, därför är det viktigt att prioritera redan 
bebyggd mark vid exploatering för att säkra jordbruksmarken. Städerna expanderar 
och jordbruksmarken får ge vika för en ökad bebyggelse.

Varför jag vill transformera Lilla Harrie Verkstad till ett bostadsområde:

• Utnyttja bebyggd mark för exploatering av landsbygden

VARFÖR LILLA HARRIE VAD SKA BOSTADSOMRÅDET GENERERA

HUR SKA BOSTADSOMRÅDET UTVECKLASVARFÖR LILLA HARRIE VERKSTAD
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RURALISM 

Landsbygdens utveckling har uppmärksammats medialt 
under den senaste tiden och utmanar den urbana normen 
som länge präglat vårt samhällsbyggande.

Romantiseringen av landsbygden under 1800-talet var en 
reaktion till industrialismen och de tätbebyggda städernas 
framfart. Landsbygden porträtterade ett ideal av det fria 
livet bortom de urbana ordnade livsvillkoren och jag tror en 
modern romantik börjar ta form som en reaktion till 
digitaliseringens övertag.

De urbana samhällena utmanas ständigt av strukturella 
omvandlingar och anpassas efter globala frågor om 
migration, exploatering, industrialisering och digital 
utveckling. Samtidigt behöver de rurala områdena 
urbaniseringen för att stärka sin identitet som landsbygd 
vilket innebär att urbanism och ruralism är olika sidor av en 
och samma process.

Än idag har många en pittoresk uppfattning om den rurala 
landsbygden men ser svårigheter med att bosätta sig där. 
Det handlar om tilgänglighet till arbetsmöjligheter, 
transporter, bostäder och bra kommunal service som skola 
och sjukvård. Den urbana bostadsmarknaden och 
teknologins utveckling gör att fler söker sig utanför 
städerna då många ser potential i att arbeta på distans och 
därför finns det en ökad efterfrågan av rurala bostäder som 
är anpassade efter deras behov.

Grindslanten, August Malmström 1885. Bild från Lilla Harrie Verkstad

01 INTRODUKTION
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Over London By Rail - Gustave Doré, 1872

Gubben och nyplanteringen - Carl Larsson, 1883Absorbed by light - Gali May Lucas & Karoline Hinz, 2019
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LÄNGTAN TILL LANDET

Enligt Svensk Adressändrings undersökning från 2020 
kan var fjärde svensk tänka sig att flytta till landet, vilket är 
dubbelt så mycket som för bara ett halvår sedan. 
Coronapandemin har påverkat oss med social 
distansering och att vi värdesätter vår boendemiljö på ett 
nytt sätt. Många drömmer om att flytta närmre naturen och 
lugnet och med det uppnå ökad livskvalité.

I Stockholm har man sett ett ökat antal som väljer att flytta 
från storstaden till närliggande kranskommuner och det 
är framför allt barnfamiljer och vuxna i 30-års åldern som 
väljer att lämna storstäderna för lantligare liv. Tidigare var 
det vanligare att fler bosatte sig i storstäderna men nu har 
trenden vänt och allt fler väljer att flytta från exempelvis 
Stockholm till omkringliggande orter.

Det är den tuffa bostadsmarknaden som pekas ut som den 
bidragande faktorn till trenden och det är främst 
högutbildade och de som arbetar och de som arbetar inom 
den offentliga sektorn som flyr storstaden, då det är mer 
benägna att flytta och har lättare för att få arbete runt om 
i landet. Den nya lokaliseringen drivs att kvalitet på skola, 
tillgång till barnomsorg och närhet till natur. Foto: SVT/Svensk Adressändring, 2021

01 INTRODUKTION
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02
GEOGRAFI

Länsväg 104 infart Lilla Harrie
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02

Tim och Evelina framför sitt nyköpta hus 2010.

MIN RELATION TILL LILLA HARRIE

Lilla Harrie är en liten by cirka 20 min med bil från Lund och 
min bror och hans sambo flyttade hit för 10 år sedan och 
på så sett har jag blivit bekant med området och byn. 

Vi syskon är uppväxta i ett hus på väster i Lund och min 
bror och min syster har alltid pratat om att de ville bo kvar i 
Lund men insåg att de inte hade råd att köpa bostäder som 
motsvarade deras behov av yta som småbarnsföräldrar.

Båda mina syskon och deras vänner med liknande 
familjekonstellationer har köpt bostäder i mindre orter 
utanför städerna och tycker sig uppleva en helt ny social 
gemenskap och livskvalité i de mindre byarna och trivs 
därför väldigt bra.

På senare år har de märkt ett ökat intresse av deras bostad 
då dem och flera andra i byn fått brev av barnfamiljer i 
Malmö som visar intresse av att köpa deras bostäder.

GEOGRAFI
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KONTEXT

Lilla Harrie tillhör Kävlinge kommun som ligger i västra 
Skåne.

I Kävlinge finns bra buss- och tågförbindelser till större stä-
der som Lund, Malmö, Landskrona och Helsingborg där det 
finns bredare arbetsmarknad och fler studiemöjligheter.

År 2020 togs den nerlagda tågsträckan, Lommabanan åter 
i bruk som effektiviserar kollektivtrafiken mellan Käv-
linge-Malmö och Köpenhamn och Kastrup flygplats.

Det pågår en utredning av nya höghastighetsbanor mellan 
Lund - Stockholm med en pendlingstid på 2,5 timmar, där 
sträckan mellan Lund - Hässleholm kommer ta 19 min. 
Höghastighetsbanan vill främja en effektiv och hållbar 
kollektivtrafik inrikes och bättre kommunikation till Oslo, 
Köpenhamn och Europa.

SKÅNE

Kävlinge kommun gränsar till Landskrona-, Svalöv-, Eslöv-, 
Lund- och Lomma kommun. 

Många kävlingebor pendlar till arbete eller studier i Lund, 
Malmö och Helsingborg och 41 procent av befolkningen 
äger en eller flera bilar. 

59,1% är sammanboende och 8 av 10 personer bor i 
småhus, - friliggande en eller tvåbostadshus samt par-, 
rad eller kedjehus.  

Kävlinge kommun har lägre kommunalskatt än Lund -, 
Malmö och Helsingborgs kommuner och här tjänar 
befolkningen bättre och bor billigare och större än 
invånarna i större städer.

02 GEOGRAFI

Helsingborg

Göteborg

Köpenhamn Malmö

Stockholm

Oslo

4,5 h

2,5 h

12 min

Kävlinge kommun

Köpenhamn

Landskrona
Svalöv

Kävlinge
Eslöv

LundLomma

Malmö
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KÄVLINGE KOMMUN

Kävlinge har en växande befolkning på runt 30 000 
invånare där huvudorten i kommunen, Kävlinge består 
av cirka 10 000 invånare. Kommunen härstammar från 
enskilda kyrkbyar som slagits samman och i sin tur bildat 
dagens, Kävlinge kommun.

Västra delen av kommunen gränsar mot Öresund med fina 
badplatser, aktivt fiske- och båtliv, naturreservat och 
Barsebäcks hamn samt det nerlagda kärnkraftverket. 
I norr ligger Karabys backar med ett böljande landskap, i 
öst finner man utspridda kyrkbyar och ett aktivt jordbruk 
och i södra delen ligger Kävlingeån och grönskande 
rekreationsområden.

Totalt har kommunen sex olika landskapskaraktärer, 
kustområdet, det kustnära godslandskapet, det 
skogspräglade landskapet, backlandskapet, ådalarna och 
slättbygden.

Under de kommande tio åren planerar kommunen att 
bygga 3500 nya bostäder och utveckla områden som 
Stationsstaden, Åstaden, och Löddeköpinge. Vid stationen 
byggs ett nytt badhus som ska fungera som en generator 
för att samla invånare och framtiden spås de tre större 
kommunala orterna, Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge 
växa samman och bidra till en ökad stadskänsla inom 
kommunen.

Landskrona

Häljarp

Teckomatorp
Marieholm

Eslöv

Dösjebro

Kävlinge

Furulund

Löddeköpinge

Bjärred

Barsebäck

Vallkärra

Styångby

Lund

Lilla Harrie
Örtofta

Ålstorp

Hofterup

02 GEOGRAFI
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LILLA HARRIE

Lilla Harrie ligger i kommunens östra del och har cirka 330 
invånare. Byn är omgiven av vidsträckta odlingsmarker 
som skapar långa siktlinjer och det är ett unikt landskap för 
Sverige då det bara finns att uppleva i Skåne. Lilla Harrie 
ligger på en höjd med sluttande utsikt över den lummiga 
Kävlingeån som delar Kävlinge- och Lunds kommun. 

I byn ligger Lilla Harrie Kyrka, Lilla Harrie Valskvarn som är 
aktiv än idag, Bösmöllan, bostäder och den nerlagda 
industrin Lilla Harrie Verkstad som numera ägs av Finja AB. 
I Lilla Harrie ligger även en privatägd förskola, 
Småfötternas förskola och skolbussen kör mellan Lilla 
Harrie och Kävlinge alla veckodagar.

Från byn är det cykelavstånd till Kävlinge centrum och 
Örtofta station i Eslövs kommun där tågen kör mellan Höör 
och Simrishamn. Cykelbanan är asfalterad och upplyst och 
längst med vägen passerar man Örtofta slott, åkermarker, 
Kävlinge golfklubb, ravinlandskap, slaget vid lund och 
industrier, betesmarker och hästgårdar.

Tidigare fanns det en kommunal busslinje i Lilla Harrie och 
det diskuteras om det har lagts fram förslag för att 
återuppta den för att förbättra förbindelserna inom östra 
delen av kommunen.

Flygfoto mot sydväst

02
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PLATSEN

Platsen för mitt projekt är Lilla Harrie Verkstad som ligger 
centralt i byn och är cirka 24 700 kvm stort. 
Längst tomten ligger valskvarnens utställningslokal, 
bostadsbebyggelse, åkermark, grönområden, en hästgård 
och den gamla livsmedelsbutiken.

Under många år har industrin stått tom, inhägnat med höga 
taggtrådsstaket och marken har blivit utsatt för förorening 
under industrins verksamhet och måste därför saneras. 
Vegetationen har fått växta fritt och tagit allt större plats på 
området och mellan trädens grenar skymtar man 
verkstadens vackra, handslagna tegel och de äldre 
fönsterna och påminner oss om byns industriella historia. 

I mitten av 1900 talet när järnvägsspåren var i bruk 
flyttades verksamheten närmre spåren men kom senare 
att demoleras för att bli mer centrerade norrut. På platsen 
ligger numera ett utbrett grönområde där byns barn klättrar 
i träden eller matar hästarna i hagen och här rastas byns 
hundar. Längst med platsen går gång- och cykelbanan som 
förbinder Örtofta och Kävlinge och det är en välanvänd 
promenadslinga bland befolkningen. 
Sydväst om området ligger ett nybyggt bostadsområde 
och en stor utbredd vårmark som leder ner mot 
Kävlingeån och Bösmöllan. 

Utställningslokalen i öst tillhör Lilla Harrie Valskvarn och 
används sällan, likaså den tillhörande parkeringen norr 
om bygganden. Härifrån har man långa utsiktsblickar över 
åkermarken och ravinlandskapet ner mot Kävlinegån. Det 
är en fin plats att beskåda när solen går ner och lägger sig 
över skörden för att slutligen försvinna ut i en bred 
solnedgång där sista strålarna slukas av trädtopparna i öst 
vid gården där man kan plocka jordgubbar om sommaren.

Kävlingeån

Lilla Harrie Valskvarn

Lilla Harrie Verkstad

Lilla Harrie Verkstad, 24 700 kvm

Kävlinge kommun

Lunds kommun

02
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03
HISTORIA

Den gamla busshållplatsen 
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03

Aktivt jordbruk i väst

ÅKERMARKEN

Landsbygden i Kävlinge består av ett storskaligt 
odlingslandskap där tätorter, byar och gårdar ligger 
utspridda i landskapet, separerade av åkermark. 
Bebyggelsestrukturen är ovanlig i Sverige och det är viktigt 
att försöka behålla den genom att inte bygga samman de 
mindre byarna för att behålla deras historiska uppkomst.

Området vid Lilla Harrie består av ett svagt böljande 
landskap med kalkrik och stenfattig moränlera som 
dominerande jordart. De flesta åkermarkerna i området 
uppnår klass 10, vilket innebär att de är de bästa 
odlingsmarkerna i Sverige. Därför är det viktigt att de 
används som jordbruksmarker och inte utsätts för 
bebyggelse.

Inom Kävlinge kommun finns det finns många spår av 
bosättningar och större gravhögar från stenåldern men 
merparten av lämningarna har överodlats under långt tid. 

Under stenåldern var Skåne beväxt med flackiga tall- och 
hasselskogar men har under tidens gång utvecklats till 
tätare ädellövskogar.

HISTORIA
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 KÄVLINGEÅN

Kävlingeån är ett av de största vattendragen i Skåne och 
sträcker sig mellan Vombsjön och Löddeåns mynning. 
Området består av varierande naturmiljöer som ger 
möjlighet för rekreation och friluftsintresse som paddling 
och fiske.

De första historiska bosättningarna uppstod längst kusten 
i Öresund och spreds därefter ut med Kävlingeån som blev 
en viktig transportled från havet in i landet. Våtmarkerna 
gav bra förutsättningar för åkerbrukskulturen och på 1600 
talet fanns Skånes mest betydande vattenkvarnar i 
området.

Lilla Harrie Valskvarn är Sveriges äldsta valskvarn och 
härstammar från 1509 och har sedan 1903, när 
vattenhjulet byttes ut till en till en turbin som ger mer kraft 
ur ån, används som en modern kvarn och tillhör 
pågens bageri.

I södra Lilla Harrie, på gränsen till Lunds kommun ligger 
vattenkvarnen Bösmöllan som härstammar från 1703 som 
även idag är aktiv. Bösmöllan ligger placerad i en pittoresk 
och rofylldmiljö och med sin broförbindelse över 
Kävlingeån är den mer lättillgänglig för besökare som vill 
uppleva Kävlingeån, möllan och lunds mindre byar på andra 
sidan vattnet.

Även krutmöllan ligger utanför Kävlinge kommun men har 
direkt koppling till Kävlingeån och det gamla stationshuset 
och är därför viktig helhetsbild av miljön.

Bösmöllan

Lilla Harrie Valskvarn

03 HISTORIA
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Lilla Harrie Kyrka

Slaget vid Lund, 1676.

KYRKBY

Lilla Harrie var från början en kyrkby som blev en egen 
socken med samma namn och som senare blev Harrie 
kommun tillsammans med Stora Harrie och Virke. 1967 
ingick de i Kävlinge Köping som i sin tur slogs samman 
med Löddeköpinge kommun och Kävlinge blev 
kommunens centralort.

Lilla Harrie socken upptar en yta på 48 hektar och 1899 
hade församlingen på 440 invånare. 1997 bodde det 362 
personer i Lilla Harrie och idag har byn 383 invånare. 

SLAGET VID LUND

Slaget vid Lund var ett fältslag 1676 mellan Danmark och 
Sverige där danskarna invaderade Skåne. Den danska 
armen kontrollerade alla flodövergångar över Kävlingeån 
och de svenska trupperna slog läger vid Lilla Harrie. När ån 
frös till is gick svenskarna över ån mot Lund där ”Slaget vid 
Lund” tog plats och svenskarna segrade. 

Längst cykelbanan vid Kävlingeån kan man läsa mer om 
slaget vid informationsskyltarna och följa truppernas 
rörelse genom området. 

03 HISTORIA
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JÄRNVÄGEN

Öster om Lilla Harrie ligger byarna Väggarp och Örtofta 
samt Örtofta slott och kyrka som tillhör Eslövs kommun. 
1889 anlades ett stort sockerbruk i Örtofta och 
industriarbetare kom att bosätta sig intill järnvägen. 

1905 anlades en järnväg mellan Barsebäck - Kävlinge -
Sjöbo efter behov att transportera sockerbetor och 
underlätta sjötransportförbindelse till Barsebäckhamn. När 
järnvägen öppnades flyttades Lilla Harries industri ner mot 
spåret.

På grund av förändrad ekonomi lades godstrafiken ner och 
de sista sockerbetstransporterna gick 1954 och sträckan 
mellan Kävlinge - Lilla Harrie - Örtofta avvecklades mellan 
1972-1982.

Den tidigare järnvägssträckan mellan Kävlinge, Lilla Harrie 
och Örfta är numera en asfalterad, belyst gång- och cykel-
bana.

Järnvägsstationen i Lilla Harrie

Gång - och cykelbanan mellan Örtofta och Kävlinge, genom Lilla Harrie

03 HISTORIA
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INDUSTRI

1890 fanns en mindre smedja i Lilla Harrie som kom att 
utvecklas till ett större industriområde som tillverkade 
jordbruksmaskiner under namnet Lilla Harrie Verkstad AB. 
Den första större industrilokalen tog form 1906 och 
därefter har flera transformationer skett. Som mest 
arbetade runt 100 personer i verkstaden men 1981 gick 
företaget i konkurs. Därefter har lokalerna hyrts ut och 
används som bilverkstäder, boktryckeri men på senare år 
har verkstaden stått tomt och inhägnad då det bland annat 
har förekommit stölder av koppar. Under verksamhetstiden 
har företaget hanterat färger, lösningsmedel och diverse 
oljor.

2000 köpte betongföretaget Finja AB tomten och står 
idag som ägare. Utvecklingen av Lilla Harrie Verkstad har 
diskuterats under många år och Finja AB har tagit fram ett 
internt förslag över området som kommunen gav avslag 
för. Bolagets förslag består av 24 tvåplanshus med 
trädgård och privat parkering med en större centrerad
rondell med vegetation.

Lilla Harrie Valskvarn

Verkstadsområdet

Lilla Harrie Verkstad 1947

03 HISTORIA
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FÖRSTA 
SMEDJAN
1890

OMRÅDET ANVÄNDS EJ 
OCH ÄR INHÄNGNAT
2021

DIVERSE UTBYGGNATIONER
1906 - 1981

JÄRNVÄGEN ÖPPNAR
Barsebäck - Kävlinge -Sjöbo
1905

JÄRNVÄGEN AVECKLAS
Barsebäck - Kävlinge -Sjöbo
1954

JÄRNVÄGEN STÄNGS
Kävlinge - Lilla Harrie - Örtofta
1972 - 1982

JÄRNVÄGEN BLIR CYKELBANA
Kävlinge - Lilla Harrie - Örtofta
2016

INDUSTRIN ÖPPNAR
LILLA HARRIE VERKSTAD
1906

KONKURS
LILLA HARRIE VERKSTAD 
1981

LOKALERNA HYRS UT
BILVERKSTAD / TRYCKERI
1981 - 2000

FÖRSLAG PÅ BOSTADBEBYGGELSE
KOMMUNEN GER AVSLAG
2000 - 2021

NY FASTIGHETSÄGARE
FINJA AB
2000

FOTOGRAF AB Flygtrafik, 1947 Lilla Harrie Verkstad 2021

TIDSLINJE ÖVER INDUSTRINS UTVECKLING

03 HISTORIA
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Verkstadsvägen mot öst

LILLA HARRIE VERKSTAD - INDUSTRIN IDAG

03 HISTORIA
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Lilla Harrie Byaväg

HÖSTMORGON I LILLA HARRIE

Morgonens första strålar värmer den kalla upprivna jorden 
och den skånska doften av brända sockerbetor sprider sig 
över byn. Från kvarnen hörs ett dovt mullrande i takt med de 
första pendlarna längst 104an. 

Kyrkan står stolt och vit uppe på höjden i kontrast med 
hösten rostade färger och över de vidsträckta markerna 
skymtar man kippande vindkraftverk. Bortom de vidsträckta 
åkrarna flimrar ljus och väcker städerna.

I den krispiga luften sveper sig vedeldad rök och 
trädgårdarna är våta och luktar tungt av mogna äpplen. Det 
är tyst mellan gatorna men gruset på marken knastrar när de 
första barnvagnar rullas och morgonpigga hundar rastas.

Genom fönsterglasen vinkar kaffedrickande grannar till 
varandra och de första bilarna rullar ut.

Vid ån kämpar träden för att behålla sina sista löv från 
kraften av det kalla vattnet som rusar fram mot kvarnen 
och vid cykelbanan står varma hästar och andas i en hage. 
Mittemot breder en tung och tyst verkstad ut sig och talar om 
svunna tider.

04
IDENTITET
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04 IDENTITET

REGISTRERING - Markanvänding

Åkermark

Flygfoto över Lilla Harrie Verkstad & Lilla Harrie Valskvarn

Existerande barriärer - Lilla Harrie Verkstad, Lilla Harrie Valskvarn och kävllingeån.

Markanvänding  - Aktiva jordbruksmarker, betesmarker, ådalen och grön områden.

Betesmark Kävlingeån

Åkermark

Lunds kommun

Kävlinge kommun

Betesmark

Kävlingeån

Grönområde

Lilla Harrie Verkstad

Lilla Harrie Valskvarn

Kävlingeån
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Länsväg 104, Örtoftavägen mellan Kävlinge och Eslöv

Lilla Harrie Bygata

Gamla vägen
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Övergripande infrastruktur - viktiga förbindelser

Lilla Harries vägar

REGISTRERING - Infrastuktur

Länsväg 104, infart Lilla Harrie Lilla Harrie bygata

Gamla vägen

Idrottshemsvägen

Vadmöllevägen

VerkstadsvägenIdrottshemsvägen

Cykelbanan, Kävlinge - Örtofta

Skolhusvägen

Bösmöllevägen

Idrottshemsvägen
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Gamla vägen

Gamla vägen

Bösmöllans bro

Mellanvägen

Håstadvägen

Postvägen

Mjölnargränd

Cykelbanan Kävlinge - Örtofta

Cykelbanan Kävlinge - Örtofta

Möllegårdsvägen

Lilla Harrie Byaväg

Örtoftavägen 104

Sk
ol

hu
sv

äg
en
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REGISTRERING - Funktioner

Lilla Harrie ValskvarnMöllegården Bösmöllan

Lilla Harrie VerkstadValskvarnens utsällningslokal

Lilla Harrie Kyrka

Byagården

Gamla idrottsplatsenSmåfötterna förskolaSmåfötterna förskola

Vinkelvägens lekplats

Kävlingeån

Gamla idrottsplatsen

Småfötterna förskola

Byagården

Busshållplats

Lilla Harrie Kyrka

Lilla Harrie Valskvarn
Utställningslokal

Lilla Harrie Valskvarn

Möllegården stall

Kävlingeån

Lilla Harrie Verkstad

Vinkelvägen lekplats

Bösmöllan

Rörelsemönster och samlingspunkter såsom förskolan, byagården och  gång- och 
cykelbanan där det finns riktlig vegetation.

Viktiga funktioner i byn

04 IDENTITET
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REGISTRERING - Typologier

Industrier och aktiva gårdar

Samhällsfunktioner - kyrka, förskola & byagård Tidigare livsmedelsbutiker, numera bostäder Putsade mindre hus, ett plan, sadeltak, 
skorsten.

1850 1900 1950

Större puts- & tegelhus, två plan, sockel, 
källare och sadel- /mansardtak, skorsten.

Större puts-, tegel-, trä-hus, två plan, 
sadeltak, valmtak eller pulpettak.

Bostäder

04 IDENTITET
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Lilla Harrie bygata - Gamla vägen

Gamla vägen

Gamla vägen

Verkstadsvägen - Vadmöllevägen

REGISTRERING - Fasader

04 IDENTITET
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Fönster med metallkarmar och tegeldetaljer

Tegel med grön puts i Lilla Harrie VerkstadTegelpannor Gemensamma brevlådor Tydliga kantzoner Fönsterkupa vid entrén Vita fönsterkarmar

REGISTRERING - Materialer REGISTRERING - Materialer från industrin

Detaljer

Lilla Harries kulörer

04 IDENTITET
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Sol och vinddiagram över Lilla Harrie

SOMMAR & VINTER

Gång -  och cykelbanan mellan Kävlinge och Örtofta

Lilla Harrie Kyrka och åkerlandskap

21 december

N

S

ÖV

21 juni

04:2321:51

17:57 08:37

Varierande funktioner som skridskoåkning på åkern under vintern

KLIMAT

Norra delen av Lilla Harrie ligger uppe på en höjd med sluttande 
landskap mot söder och Kävlingeån. De utsträcka 
åkerlandskapen sprider vinden från havskusten i väst och vid 
ådalen är växtligheten lummig och fångar upp mycket av vinden.

Jordbruket styrs av klimatet och arbetet med att så och skörda 
jorden synliggör årstidernas skiften.

REGISTRERING - Klimat

04 IDENTITET
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SkateparkLekplats

Kollektivtrafik

Förskola

Bevara tegel Butik

Sanering?Buller?

MEDBORGARDIALOG

I slutet av februari deltog jag i byalagets årsmöte och fick 
presentera mina idéer angående verkstadsområdet samt 
fråga de boende deras tankar och visioner. De är generellt 
överens om att den nerlagda industrin är byns skamfläck 
och att dem under många år har försökt visa sitt 
engagemang för en förnyelse av verkstadsområdet till 
fastighetsägaren, kommunen och lokala tidningar som har 
publicerat ett antal reportage om den nerlagda industrin.

Invånarna hoppas att en ny bostadsbebyggelse ska öka 
antalet boende i byn och bidra till återinförd kollektivtrafik. 
Det finns en bekymran över trafiken och bullermiljön ner 
till valskvarnen och hur bostadsområdet skulle komma at 
påverkas av detta, samt hur industriområdet skulle komma 
att saneras. Däremot många stolta över det handslagna 
teglet i industrin och är positivt inställda till att återbruka 
det och de industriella fönsterna.

De uppskattade mitt förslag om att bygga en ny förskola 
i bostadsområdet nära grönområdet i söder och att den 
gamla idrottsplatsen skulle återgå till sitt ursprungliga 
syfte. Småfötternas förskola hyr för tillfället baracker och 
uppger att de har försökt köpa den nuvarande marken av 
kommunen för att bygga en permanent lösning men har 
fått avslag.

Vinkelvägens lekplats menar många föräldrar att den är 
funktionell för barn i mindre åldrar men att det finns ett 
bristande utbud för äldre barn. De barn jag har pratat med 
i mellanstadiet drömmer om en skate- och cykelspark och 
mer vild natur.

Det finns även ett intresse för en mindre butik i byn och att 
en ny bostadsbebyggelse skulle öka efterfrågan av detta.

Under mötet diskuterades även den nya höghastighetsba-
nan flitigt och det fanns en stark oro för att den skulle bli 
placerad i närheten av byn.

REGISTRERING - Medborgardialog

04 IDENTITET



56 57

 

Transportväg till Lilla Harrie Valskvarn

Transportväg till Lilla Harrie Valskvarn

REGISTRERING - Problematik

PROBLEMATIK

Den nuvarande transportsträckan till Lilla Harrie Valskvarn 
går längst Lilla Harrie Bygata, Gamla Vägen och 
Verkstadsvägen och under skördetider går de relativt 
frekvent och bidrar till buller och osäkerhet bland de 
boende.

Mitt förslag är att anlägga en ny transportväg längst 
cykelbanan som kopplas samman med infartsvägen vid 
länsväg 104 för att skapa en tystare och säkrare 
bostadsmiljö.

En del bybor tycker att det är spännande med transporterna 
och att de bidrar till aktivitet i byn men många 
småbarnsföräldrar är oroliga över att barnen ska springa ut 
på gatorna när lastbilarna kör förbi. 

Lilla Harrie Valskvarn ägs av Pågen och under senare år har 
deras produktion ökat och det har gjorts ett antal 
utbyggnader av silos för att kunna bevara den ökade 
mängden av vals vilket också har påverkat och ökat 
transporterna. 

Att anlägga en ny väg är ett kostsamt ingrepp men som på 
sikt kommer påverka de boendes välmående till de bättre. 
Framför allt för det framtida bostadsområdet på 
verkstadsområdet som ligger i förbindelse med 
valskvarnen.

Existerande transportväg

Förslag till ny transportväg

04 IDENTITET
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MYSTACKEN, TOARPS EKOBY

Toarps ekoby utanför Oxie består av 27 bostadshus som är 
friliggande eller sammankopplade parvis. Husens placering 
skapar en central, bilfri bygata och omkring 
bostadsområdet ligger gemensamma odlingsmarker och 
målsättningen med ekobyn var att bygga ett hållbart 
bostadsområde med minimal miljöpåverkan.

Husen har en dansk-skånsk karaktär med gul- och 
rödputsade fasader och högresta lertegeltak och är 
uppbyggda av betongplattor på mark och fasader och 
lecablock med ytterschack i tegel som bidrar till en naturlig 
ventilation genom husen. Mekanisk ventilation med 
värmeåtervinning ser till att kvalitén på inneluften är god. 
Tunga material i konstruktionen fungerar som passivt 
värmelager och övrig energi och värme kommer från sol-
fångare, vedeldning vars värme lagras i en 
ackumulatortank.

Till varje bostad ingår vedförråd, jordkällare och odlingslott 
på 100 kvm. I byn finns även ett ekodagis och en större 
gemensam bygård med tvättstugor, bastu och övriga 
samlingslokaler.

  

EKOBY - mitt besök i Toarp

REFLEKTIONER

Under mitt besök till ekobyn reflekterade jag mycket över 
avstånden mellan husen som skapar en trivsam 
gemensam gågata och huskropparnas placering till 
varandra och hur det skapar ett intressant visuellt uttryck 
men även harmonisk balans mellan känslan att vara privat 
och offentligt. 

Husen är väldigt lika varandra i utformningen men varierar 
i färger och tomrummen mellan husen skapar intressanta 
rumsligheter och öppnar upp för gemenskap mellan de 
boende. 

I efterhand har arkitekten kommenterat att det hade varit 
bättre att placera odlingslotterna mellan husen för att öka 
gemenskapen mellan de boende samt aktivera den 
centrala bygatan som huskropparna skapar och det är 
något jag försöker applicera i min gestaltning, variationen 
mellan gågata, entré och öppen trädgård.

Andra intressanta egenskaper jag tar med mig i mitt arbete 
är, ett bilfritt område, dansk-skånsk karaktär av husen, 
högresta tak, solceller, tillgång till vedeldning och 
vedförvaring samt gemensamma lokaler som växthus och 
verkstadsbord. Även naturlig och enkel tillgång till öppna 
gröna ytor.

 34 

Bebyggelsen i Myrstacken omfattar enfamiljshus, antingen friliggande eller kopplade parvis. 

Husens grundläggning består av betongplatta på mark och fasader byggda med lecablock och 

yttertack i tegel. Ventilationssystemet drivs av in- och utgående luft medan värmesystem 

utgörs av en kombination av solfångare, vedspis och elkassett.    

 

 

 

 

 
 

Bild 6: Planritning - Myrstacken63 

                                                
63 Thurell, Sören, SAR´s ekoguide. Insikt om 150 ekologiska byggnader i Sverige. (Stockholm: Byggförlaget, 
1996), 150 

Projekt: Ekoby
Adress: Toarp
Färdigställt: 1988
Arkitekt: Krister Wiberg

05 INSPIRATION

Vedförråd längst bygatan

Högresta lertegeltak och slammade fasader i lokala färger.Första anblick av bygatan och bostadsområdet från parkeringen
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KEDJEHUS & RADHUS - mitt besök i Linnéstaden

LINNÉSTADEN, LUND

Linnéstaden skapades i samband med det nya 
bostadsområdet, friluftstaden i Malmö. Området består av 
en sammanhängande variation av tegelhus i vänlig skala 
som öppnar sig ut mot en lummig park i söderläge. 

Visionen med projektet var att skapa ett bostadsområde 
som gav ett modernt framåtblickande kombinerat med 
grundideér från den skånska byggnadstraditionen. De nya 
u-formade radhusen är utformade efter den tidigare gården 
som låg där huskropparna bidrog till att skapa en 
vindskyddad, centrerad gård i söderläge. Radhusen ligger 
en aning saxade till varandra för att dela upp den långa 
huskroppen och bryta ner skalan.

Planen är anpassad efter att bevara så många befintliga 
träd som möjligt och i samband med utvecklingen av ’
bostäderna planerades den rymliga parken.

Fasaderna och taken består av tegel men även detaljer 
som fönsterbänkar, utvändiga trappor och öppna spisar. 
Även uteplatser och gångar är belagda med marktegel.

Projekt: Linnéstaden
Adress: Lund
Färdigställt: 1945
Arkitekt: Hans Westman

REFLEKTIONER

Som liten växte jag upp i ett radhus av Westman i västra 
Lund och upplevde att det fanns en bra gemenskap mellan 
grannar som framhävdes av den öppna, samlade 
entréfasaden och den mer privata lummiga trädgården och 
små stigar mellan husen som samlade bostadsområdet. 

Linnéstaden har även dessa kvalitéter med den lummiga 
promenadslingan mellan trädgårdarna, välplanerade ytor, 
tegeldetaljer och skalor som är nedbrutna och anpassade 
efter den mänskliga skalan.

De saxade radhusen skapar intressanta rumsligheter 
mellan husen och fungerar som övegångszoner mellan 
privat och offentligt. Användningen av tegel är påtaglig i 
både invändiga och utvändiga miljöer som uteplatser och 
fungerar som kantzoner mellan privat och offentligt och 
skapar en tydlig uppdelning av vegetationen. 

Den mindre skalan, de saxade radhusen, användningen av 
tegel samt vegetationens närvaro är något jag vill ta med 
mig som inspiration till mitt projekt.

05 INSPIRATION
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06
VISION

SKISS

Variation av funktioner och typologier och ett flexibelt boende som justeras efter behov.
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Min ursprungliga vision var att transformera industrin till en 
ekoby men under arbetets process har jag valt att gå ifrån 
temat då det kan upplevas som en levnadsmiljö som 
attraherar en specifik målgrupp. Byggnadskraven för en 
ekoby kan komma att bli dyra på längre sikt och 
metoderna begär att de boende investerar mycket tid på 
underhåll vilket konkurrerar med den sociala gemenskapen 
mellan de boende. 

Mitt projekt tar utgångspunkt i hållbarhet och gemenskap 
och består av en variation av bostäder i olika storleks 
uppsättningar samt ekonomiska förutsättningar för att 
skapa mångfald. Utformningen av området har till stor del 
skapats för att bevara existerande växtlighet samt 
åstadkomma bra dagsljus i bostäderna och soliga, 
vindskyddade utemiljöer.

För att skapa en god bebyggd miljö har boverket ett antal 
delmål som fungerar som riktlinjer för att utveckla hållbara 
miljöer. De främsta delmålen jag eftersträvar att uppfölja 
är:

DELMÅL, PUNKT 4 - strategi för ökat resursutnyttjande.

Byggnadernas placering bidrar till bra förutsättningar för 
effektiva solfångare där överflödig värme lagras i en 
ackumulatortank som gör att energin kan användas vid 
senare behov. Byggnaderna är även anslutna till det lokala 
fjärrvärmesystemet.

I husen finns även eldstäder som de boende kan använda 
för att värma upp husen. På den centrerade gården finns 
en gemensam verkstad med utrymme för vedklyvning och 
längst de privata byggnaderna finns det möjlighet för 
förvaring av ved i söderläge för att veden ska uppnå 
maximal torrhet.

Fönsterglasen består av miljögodkända 3-glasade fönster 
för att bevara energi och värme.

DELMÅL 5 - minska mängden deponerat avfall.

Genom att återanvända tegel från industrin i det nya 
bostäderna uppnår fasaderna en hållbar och unik estetik. 
Att återanvända tegel är dubbelt så dyrt som att bygga 
med nyproducerat tegel och därför väljer jag att variera det 
äldre tegel med nytt putsat tegel. Beslutet påverkar även 
mitt val att använda solfångare framför solcellspaneler då 
det förstnämnda alternativet är mycket billigare.

De tidigare, vackra industriella fönsterna får en ny funktion 
genom att användas som glasfasader till det 
gemensamma växthuset i bygården.

06

EKOLOGISKT BYGGANDE - Boverkets rekommendationer

DELMÅL 7 - minska miljöbelastningen från energianvänd-
ning.

För att undvika material som avger lukt, fukt och skadliga 
emissioner som kan leda till skadliga hälsobesvär består 
byggnadernas stommar av trä vars emission av terpener 
är hög vid produktion men som snabbt avtar med tiden.

De hus som inte utgörs av tegelfasader består av 
lecablock som har positiva egenskaper då materialet 
andas och släpper igenom fukt samt lagrar värme och 
jämnar ut dygnstemperaturen. Lecablocksfasaderna 
spacklas och målas i ekologiska kalkfärger som också 
andas och släpper igenom fukt och gör behandlingen 
hållbar.

DELMÅL 8 - Byggnader ska inte påverka hälsan negativt.

För att skapa god inomhusmiljö och luftkvalité i 
byggnaderna appliceras en hybridventilation som är en 
blandning av självdragsventilation och mekanisk fläkt som 
kan förstärka ventilationen vid behov. Hybridsystemet är 
mer komplicerat att reglera men lättare att dimensionera 
än ett naturligt ventilationssystem.

Byggnaderna är placerade i relation till dagsljusets gång 
för att uppnå rekommenderat ljusinsläpp i 
inomhusmiljöerna och alla hus har visuell kontakt med 
omkringliggande vegetation.

DELMÅL 9 - Återvinning av matavfall från bland annat 
hushåll.

Vid de parkeringsplatserna i utkanterna av 
bostadsområdet finns gemensamma väderskyddade 
miljörum för källsortering och kompostering av organiskt 
avfall och vid byagården i norr finns en 
återvinningsstation.

ÖVRIGT:

Vid parkeringsplatserna finns tillgång till 
laddningsstationer till elbilar och elcyklar.

Längst miljörummens fasader finns en gemensam 
placering av brevlådor för de boende för att underlätta för 
posttransporter men även för att skapa möjligheter för 
sociala möten.

Med ett ökat antal byinvånare kommer det finnas en högre 
efterfrågan av kollektivtrafik vilket jag hoppas är något 
som åter tas i bruk.

Den äldre utställningslokalen i väst som tillhör Lilla Harrie 
Valskvarn har goda förutsättningar för att fungera som en 
lokal livsmedelsbutik och har existerande möjligheter för 
gästparkering norr om byggnaden.

VISION

Naturlig ventilation

DagsljusMiljöklassade fönster

Miljöklassade material

Eldstad

Solfångare

Återbruk Återvinning
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URBAN ENSAMHET

Ensamheten i Sverige ökar och den upplevda ensamheten 
är störst bland unga vuxna som är bosatta i större städer 
som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns en 
geografisk skillnad och enligt Socialstyrelsens 
folkhälsorapport från 2005 visade statistiken att andelen 
personer med psykisk ohälsa är högre i storstadsområden 
jämfört med mindre städer och landsbygd.

Ofrivillig ensamhet kan leda till ökade stressrelaterade 
besvär, hjärt- och kärlsjukdomar och påskynda demens. 

Belysta grönområden med tillgänglighet till 
väderskyddade mötesplatser och sittmöjligheter förenklar 
spontana relationer. Även rena miljöer med tillgänglighet till 
kollektivtrafik, cykel och gångbanor skapar trygghet som 
bidrar till en ökad social interaktion.

Genom att planera boendemiljöer med delade och 
varierande funktioner skapar man naturliga möten mellan 
en större mångfald av människor.

Social distansering i London, april 2020. Foto: Simon Dawson

Belysta miljöer

Varierade funktioner Tillgänglig avfallshantering

Sittplatser

Väderskyddade samlingsplatser

Välfungerande gång- och cykelbanor

06 VISION
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NATURENS PÅVERKAN

I städer fylls våra sinnen av hastiga intryck, höga ljud, buller, 
lukter, starka ljus och ett högt tempo. Många trängs i 
rusningstrafiken och pendlar långa sträckor mellan arbete 
och bostad och forskning visar att stadsbor drabbas oftare 
av stress och psykiska sjukdomar än landsortsbor. 

Närhet till utomhusmiljöer kan medföra minskad stress, 
stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa och 
relationer till naturen främjar fysisk aktivitet och kreativitet 
och kan även underlätta sociala kontakter. 

Studier belyser att naturen har en återhämtande kraft och 
ger oss avkoppling samt att hälsofrämjande arkitektur 
bidrar till lägre blodtryck och puls.

Sambandet mellan arkitektur och hälsa visar att form, 
material, färg, dagsljus och visuell och fysisk tillgång till 
naturen ger positiva effekter för vår hälsa. Utöver relationen 
till naturen kan arkitekturen påverka vårt välbefinnande 
genom ett fokus på den mänskliga skalan och 
rumssammanband.

Vildvuxen trädgård i Lilla Harrie 

Dagsljus

Färg

Mänsklig skala

Taktila material

Visuell och fysisk tillgång till natur

Rumssammanband

06 VISION



75

 

07
TRANSFORMATION

Bestående vegetation
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07

Existerande industriområde, allt demoleras och det nya bostadsområdet är anpassat för att bevara existerande vegetation

SkalreferenserBetydelsefullt fotavtryck som avspeglas i de nya huskropparnas placeringar

Nya riktningar och förbindelser till det existerande

VIKTIGA ASPEKTER UNDER TRANSFORMATIONEN

• Bevara existerande vegetation

• Överföra det industriella fotavtrycket genom ritkningar och materialitet

• Mänsklig skala

•  Skapa nya förbindelser 

• Skapa ett naturligt flöde genom byn ner mot parken och kävlingeån

TRANSFORMATION
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Nya rumssammanband och bevarad vegetation

Nya flöden och mindre stråk

Vindbarriärer

Det nya bostadsområdet med ökad vegetation

TRANSFORMATION



80 81

 

21 juni, 09:00

21 mars, 09:00

21 december, 09:00

21 september, 09:00

21 juni, 15:00

21 mars, 15:00

21 december, 15:00

21 september, 15:00

07

KLIMAT - Skuggor

TRANSFORMATION
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DIAGRAM- Nya funktioner

BILFRITT OMRÅDE - för säkerhet och bykänsla

Ett bilfritt område med gemensamma parkeringar och nya förnbindelser 
genom och mellan den gamla och nya bebyggelsen

GRÖN RIKTNING  - mot parken

Offentliga gröna ytor som leder en genom bostadsområdet och ner mot 
parken och Kävlingeån

PLACERING AV SOLFÅNGARE

07 TRANSFORMATION
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GEMENSAMMA LOKALER - för sammanhållning

En gemensam, centrerad verkstad med bastu och ett större 
växthus mot söder

SAMHÄLLSFUNKTIONER - för att aktivera det nya och det gamla

Ny placering av förskolan, ett flexboende och eventuell matbutik

DIAGRAM- Nya funktioner

07 TRANSFORMATION

PRIVAT OCH OFFENTLIGT
Entréerna är vända mot gatustråket för att skapa sociala möten och de mer privata, solbelysta zonerna vänder sig mot vegetationen
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07

ABSTRAKT JÄMFÖRELSE AV GAMLA OCH NYA FASADER

Existerande industriområde, norr: fasad 1:200

Nytt bostadsområde, norr: sektion 1:100

Variation av material, vegetation och en tillåtande mänsklig skala

2 0 4 6 8 10 12 M

SKALA: 1:200

TRANSFORMATION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
SKALA 1:100

SKALA 1:200
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08
BOSTÄDERNA

Skiss av det nya bostadsområdet
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08

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1000

Alternativ matbutik

Alternativ gästparkering

Skatepark

Seniorboende

Förskolan småfötterna

Växthus

Soprum/laddstation
/brevlådor

Soprum/laddstation
/brevlådor

Soprum/laddstation
/brevlådor

P

P

P

P

P

Verkstad och bastu

Lägenheter

Lekplats

A

B

B

AB

AB
BA

BA

BA

C

C

D

A

A

SKALA 1:1000
0 4 8 12 20 40 80 M

BOSTÄDERNA

TYPOLOGIER 

Friliggande hus
132 kvm

Kedjehus
kombination av A & B

Kedjehus
Kombination av B & A

Parhus
64 kvm

Radhus
204 kvm

Flexibelt boende
Senior/kollektivboende
204 kvm

A AB

BAB

C

D
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08

ÖVERSIKT OCH FASADER

BOSTÄDERNA
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08

UTVALT OMRÅDE, DEL 1

RADHUS, FRILIGGANDE HUS OCH PARHUS

UTVALT OMRÅDE, DEL 1 DE BOENDE

SYDÖST I det västra radhuset har  tre unga barnfamiljer flyttat in. De hade 
en längtan av dela en större gemenskap nära naturen. Föräldrarna 
arbetar i Lund och Malmö och har valt att pendla tillsammans och 
för att minska transportkostnaderna.

Barnen springer ofta över till varandra för att leka och när det är fint 
väder brukar de tre familjerna samlas tillsammans på trädäcket. 

Många tycker det är skönt att bostadsområdet är bilfritt då de inte 
behöver vara oroliga för att att barnen ska springa ut i trafiken. 
Sedan frakterna till Lilla Harrie Valskvarn fick en ny transportväg är 
många förlädrar mindre oroliga över att låta sina barn röra sig fritt i 
byn och de äldre sover bättre om nätterna under skördetider.

BOSTÄDERNA
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08

ENTRÉPLAN

2 0 4 6 8 10 12 M

SKALA: 1:200
SKALA 1:200

PLAN TVÅ

TYP A: 132 KVM, 4 SOV

TYP B: 64 KVM, 1-2 SOVTYP C: 204 KVM, 3 SOV

BOSTÄDERNA



98 99

 

08

SEKTION, NORDÖST

Marksten

Utgång

Häck/Staket

Trädäck

Entré

Cykelställ

Solfångare

Rabatter

Rabatter

Sittplats

Marksten

Utgång

Utgång

Entré

Trädäck

Gräs

SolfångareCykelställ

Rabatter

Rabatter

Krossad sten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
SKALA 1:200

BOSTÄDERNA
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08

VISUALISERING

NORDÖST

GATURUM

BOSTÄDERNA
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UTVALT OMRÅDE, DEL 2

KEDJEHUS OCH PARHUS

DE BOENDE

NORDÖST

I kedjehusen bor två större barnfamiljer som delar en grill och en 
studsmatta i trädgården. I anslutning ligger ett mindre parhus där 
det bor en medelålders kvinna med sin hund som hon brukar rasta 
längst kävlingeån.

En av föräldrarna i kedjehusen är aktiv i fotbollsklubben som har fått 
ett uppsving sedan den gamla idrottsplatsen fick en välfungerande 
fotbollsplan. Där den tidigare förskolan låg finns numera en läktare. 
På helgerna spelar barnen ofta fotbollsmatcher och i byagården 
säljer byalagets förening korv och dryck till de besökande.

BOSTÄDERNA
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08

PLAN 1:200, ENTRÉPLAN

2 0 4 6 8 10 12 M

SKALA: 1:200
SKALA 1:200

PLAN TVÅ

TYP A: 132 KVM, 4 SOVTYP B: 64 KVM, 1-2 SOV

BOSTÄDERNA
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08

SEKTION, NORDVÄST

Marksten

Entré

Cykelställ

Rabatter

Solfångare

Sittplats

Krossad sten Trädäck

Utgång

Utgång

Häck/ Staket

Solfångare

Gräs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
SKALA 1:200

BOSTÄDERNA
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08

VISUALISERING

SYDÖST Det gemensamma växthuset har gjort att många 
av de boende har lärt känna varandra och på 
hösten brukar de ha en stor kräftskiva där.  

Många tycker att den gemensamma verkstaden 
är perfekt då man kan dela dyra redskap till att 
sköta om sina trädgårdar och hus. 

Den gemensamma vedeldade bastun används 
flitigt under vinterhalvåret och några modiga 
besökare vågar ibland att ta ett dopp i kävlingeån 
där det har anlagts en bygga.

GATURUM, SYDOST

BOSTÄDERNA
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UTVALT OMRÅDE, DEL 3

FLEXIBELT BOENDE

I det flexibla boendet har ett seniorboende öppnat. Bland de 
äldre fanns det några som hade växt upp i byn och gärna 
ville bo kvar i Lilla Harrie men tyckte att det var mycket slit 
med att ta hand om ett helt hus och att behöva gå i trappor 
för att komma till sitt sovrum. 

Gemenskapen i flexboendet har gjort att många känner 
sig mindre ensamma. De uppskattar att boendet ligger i 
anslutning till förskolan för att barnen ofta brukar vinka till 
dem från lekplatsen när dem dricker kaffe i trädgården och 
för att barnen bidrar till aktivitet i byn under arbetsdagarna.

DE BOENDE

NORDVÄST

BOSTÄDERNA
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08

PLAN 1:200, ENTRÉPLAN

2 0 4 6 8 10 12 M

SKALA: 1:200
SKALA 1:200

Förskolan Småfötterna

Odling Växthus

Marksten

Trädäck

Lekplatsen

TYP D: 4 x 30 KVM, 1 ROK
92 KVM GEMENSAMT

VISUALISERING

BOSTÄDERNA
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08

SEKTION, NORDÖST

SYDVÄST

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M

SKALA 1:100

SYDVÄST

BOSTÄDERNA
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08

VISUALISERING

VY MOT SYDVÄST

BOSTÄDERNA
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09
MELLAN HUSEN

Skiss av det livet mellan husen
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09

TOPOGRAFI

NY TOPOGRAFI EFTER SANERING
Typologier som går från högt till lågt för att leda en ner mot parken och kävlingeån

EXISTERANDE TOPOGRAFI

MELLAN HUSEN

Att sanera och jämna ut den sluttande topografin är ett 
kostsamt ingrepp. I området vid Örtofta station som tillhör 
Eslövs kommun pågår en stor schaktning av marken då 
det ska anläggas en stor damm för bevattning, biologisk 
mångfald och omhändertagande av näring. Projektet är i 
samarbete med Kävlingeåns vattenråd med stöd av Käv-
linge kommun. Utdikningen kommer framställa överflödig 
jordmassa som hade kunnat användas i mitt projekt till 
att resa och jämna ut industriområdet.

Aktuella och närliggande projekt som hade kunnat bidra 
med jordmassa är höghastighetsbanan som troligen 
kommer anläggas inom Kävlinge kommun och är plane-
rad för att börja byggas mellan 2027–2029.

Kävlinge kommun arbetar kontinuerligt med en förnyelse 
av Kävlingeån och vill anpassa den för att skapa bättre 
tillgänglighet till rekreation och friluftsliv. Förslaget kan 
komma att bli ekonomiskt genomförbart i samband med 
höghastighetsbanan vars intrång bidrar till barriäreffekter 
och påverkar den biologiska mångfalden och måste där-
för plats- och landskapsanpassas. Ingreppets påverkan 
och förnyelsen av ålandskapet kommer innebära schakt-
ning av terräng vilket bidrar till överflödig jordmassa.



122 123

 

TRAPPOR, RAMP OCH SITTMÖJLIGHETER

SLUTTANDE TERRÄNG

09

TOPOGRAFI - Detaljer

GEMENSAM PARKERING MED LADDSTATIONER, BREVLÅDOR OCH SOPRUM

PARKERINGSOMRÅDET

MELLAN HUSEN
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09

ENTRÉR MOT GÅGATA FÖR ATT UTVECKLA SOCIALA KONTAKER MELLAN DE BOENDE

GEMENSKAPEN

SITTPLATSER, SAMLINGSPUNKTER & BELYSNING
VY MOT ÖST

SAMLINGSPLATS MED SITTMÖJLIGHTER OCH BELYSNING VID DEN GEMENSAMMA VERKSTADEN & BASTUN

MELLAN HUSEN
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09

GEMENSKAPEN

EXISTERANDE TRÄD - TALL & BJÖRK

ADDERAD VEGETATION: FRUKTTRÄD, NYPONBUSKAR OCH SLÅTTERÄNGARÖVERSIKT ÖVER DEN NYA LEKPLATSEN, SKATEPARKEN OCH BOULEBANAN

LEKPLATS

Verkstad och bastu

Växthus

Förskolan Småfötterna Flexboende

SKATEPARK BOULEBANA

MELLAN HUSEN
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AVSTÅND OCH PENDLING

09

FÖRBINDELSER

CYKEL, KÄVLINGE C - L. HARRIE, 22 MIN

BIL, L. HARRIE - LUND C, 18 MIN

CYKELBANAN MOT KÄVLINGE

BUSSHÅLLSPLATSEN

CYKELBANAN MOT ÖRTOFTA

CYKEL, L. HARRIE - ÖRTOFTA C,, 10 MIN

LILLA HARRIE BUSSHÅLLSPLATS

MELLAN HUSEN
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09

ÖVERSIKT

MELLAN HUSEN
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10
SAMMANFATTNING

REFLEKTIONER

Att jag har en personlig relation till Lilla Harrie har 
hjälpt mig att förstå byns dna bättre och har varit en 
stor fördel under processen av mitt arbete. Efter varje 
besök i byn har jag upptäckt nya kvalitéer och 
problem vilket har stärkt mina förslag.

Det historiska och platspecifika har agerat som ramar 
för min utveckling av industriområdet och de 
existerande bebyggelserna har gett mig ett varierat 
arkiv av färg, material och typologier, vilket har 
fungerat som en generator under formgivningen av 
de nya bostäderna. Värdet av variationer har ökat min 
förståelse av dess funktioner och hur de kan 
användas för att skapa bättre bostadsmiljöer samt 
förena det befintliga och det nya. 

Betydelsen av att arbeta varierande skalor och att 
kontinuerligt justera zoomen under processen har 
varit väldigt lärorik och intressant. Det har gett mig 
en djupare förståelse och starkare underlag till mina 
beslut.

Under arbetet har jag lärt mig mycket om hållbart 
byggande och vikten av ekologiska material, vilket jag 
tror och hoppas att branschen kommer arbeta med 
mer i framtiden.

Jag har lärt mig otroligt mycket under terminen och 
det har varit väldigt inspirerande att få utveckla en 
egen idé och intresse och det självständiga arbetet 
har stärkt min självkänsla inom yrket.
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