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BYTRÄFF 1
Tittar på byn 
tillsammans och 
fokuserar på hur 
det ser ut idag.

FOKUS PÅ BYARNA

BYTRÄFF 2
Fokus på framtiden

BYTRÄFF 3
Utkast till fokus-
program presente-
ras. Åtgärder och 
prioriteringsord-
ning diskuteras.

Fokus på byarna är ett dialogprojekt mellan kommu-
nen och representanter från byarna. Syftet är att för 
en by i taget titta på vad som är bra, vad som är min-
dre bra och vad som kan utvecklas i byn, framförallt i 
den fysiska miljön.

Arbetet är upplagt så att byalaget, boende och 
representanter från kommunen samlas i tre så kall-
lade byträffar. Barn och unga bör också involveras i 
arbetet, exempelvis genom att besöka byns skola, där 
så är möjligt. Resultaten av byträffarna sammanfattas 
slutligen i ett fokusprogram för varje by.

Fokusprogrammet ska bland annat redovisa förslag på 
åtgärder som kommit fram i dialogen, om de är möjli-
ga att genomföra, vad de i så fall kostar, vem som har 
ansvar för dem och när i tiden de kan genomföras. 

Hur kan fokusprogrammen användas?
Fokusprogrammen kan användas

- som ett gemensamt underlag för byarna och för 
kommunen, som underlättar arbetet framåt

- av byinvånarna som underlag i olika sammanhang.

- som underlag i arbetet med nästa kommuntäckande 
översiktsplan. 

- som ett underlag för kommunens budgetarbete.

- som ett underlag för de byavandringar som ordnas 
i kommunen, samt övrig dialog mellan byalagen och 
kommunen. 

- som underlag för genomförande av åtgärder.
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Fokus Löderup är den andra byn att genomföra ”Fo-
kus på byarna” i. Inbjudan till Löderupsborna gjordes 
med hjälp av byalaget och cirka 50 stycken anmälde 
sitt deltagande till de 3 byträffar som anordnades 
under hösten 2014. Då somliga deltagare inte kunde 
vara med på alla träffar var deltagarantalet ungefär 40 
personer per träff. 

Utöver Löderupsbor deltog även representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystads kommun, 
såväl politiker som tjänstemän. Utöver byträffarna 
arrangerades också en speciell skolträff med årskurs 5 
på Löderups skola.

Individuell övning - ord om Löderup
Vid träffarna diskuterades Löderup genom olika 
övningar. Vid en första övning ombads deltagarna 
individuellt skriva ner fem ord om Löderup. Lappar-
na samlades in och sammanställdes, se ”ordmolnet” 
nedan. Kyrkan, affären, skolan och lokalföreningen 
var verksamheter som nämndes fl ertalet gånger. Läget 
och boendemiljön nämndes utifrån ord som hemma, 
vänlighet, lugnt, trivsamt, tryggt, kustnära och Löder-
ups strandbad. Ett aktivt föreningsliv och infrastruktur 
i form av fjärrvärme och bussar nämndes också. 

De mer negativt laddade orden handlade om ett fult 
centrum med både dåligt underhållna gator och fast-
igheter samt dålig busshållplats. Bristen på service och 
kulturutbud kom upp, liksom att man kunde känna 
sig bortglömt eller ”styvmoderligt behandlad” då Lö-
derup ligger långt från Ystad där ”besluten fattas”. 

FOKUS LÖDERUP - byträff 1

Ord om Löderup. Ordens storlek visar på hur många gånger ordet använts (vissa ord har modifi erats något för att ”ord-
molnet” ska ge en tydlig bild av resultatet av övningen, ex har kustnära ändrats till havsnära och stymoderligt behand-
lat har ändrats till bortglömt).
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Gruppövning med frågeställningar:
Vad gör Löderup attraktivt?
Omgivningarna med närheten till kusten och sam-
hällsfunktioner som skola, tandläkare, distriktssköter-
ska och mataffär gör Löderup attraktivt enligt bybor-
na. Mötesplatser som kyrkan, idrottsföreningen och 
Löderupsgården är också viktigt. I Löderup uppskattar 
man också de många året-runt-boende som gör byn 
levande året om och att det är en trygg och lugn miljö 
med trevliga människor. 

Vad är Löderups identitet idag?
Näringslivet med lokalföreningen i spetsen är en 
stor del av Löderups identitet liksom lantbruket i sin 
helhet och även småföretagandet. Identiteten anses 
även utgöras av människorna på orten; igen nämndes 
uppskattningen av vänlighet och att det fi nns många 
året-runt-boende. Kyrkan och service i form av di-
striktssköterska, tandläkare, skola, affär och bibliotek 
är också viktigt. 

Det ligger alltså en tydlig identitet i näringslivet och 
lokalföreningen men även i samhällsfunktioner och 
samhörigheten bland de boende.

Av somliga anses Löderup även sakna en tydlig iden-
titet. Detta på grund av järnvägens försvinnande och 
skiftet. Någon påtalade att ”Wallanders far” faktiskt 
kom från Löderup och kanske är detta inte en stor del 
av identiteten idag men det skulle kunna bli så. Idag 
är ju Wallander en stor del av varumärket för kommu-
nen men kanske främst för tätorten Ystad.

Vad är viktigt för att Löderup ska fungera som helhet?
Samhällsfunktionerna som skolan och affären och 
service i form av tandläkare, distriktssköterska m.m. 
är viktigt. Kyrkan, idrottsföreningen och bilverkstaden 
likaså. Även människorna i Löderup och det faktum 
att invånarna bidrar till att det är en attraktiv by är en 
del av att orten ska fungera, liksom goda kommunika-
tioner och infrastruktur - bussförbindelserna är viktiga.

Vad är Löderup om 10 respektive 20 år?
På frågan om vad Löderup är om 10 respektive 20 år 
såg Löderupsborna samhället växa till något större. 
Orten skulle kunna ha fl er arbetstillfällen, fl er affärer, 
café och pub och bli ”Österlens tätort”. Deltagarna 
såg också framför sig att Löderup hade utvecklats till 
ett nav och en oas på Österlen med kultur och musik, 
mat och trädgård och andra mötesplatser som lockan-
de för boende och besökare.

Omgivningarna/miljön
Närhet till mycket ex. matställen, Örums Nygård med pool osv.

10 minuter till härlig kustremsa och strövområden
Naturskön

Läget med närheten till kusten
Läget -> havet (naturreservat)

Läget
Nära kusten, centralorterna är relativt nära, 2 mil

Central mellan tre städer
Det öppna landskapet

Bra läget: lika långt till Ystad, Simrishamn, Tomelilla och fr.a. allt till havet

Mötesplatser
Bra kyrklig verksamhet med musik osv

Idrottsverksamhet
Aktiv kyrka, idrottsföreningen, lekplats

Löderupsgården, bibliotek, bensinmack, 
bilverkstad

Idrottsplats m.m.

Samhällsfunktioner/Service
Skolverksamheten är bra

Bra förskola, skola
Hög service

Fjärrvärme, skola, handlarn, + ombud
Tandläkare, distriktssköterska, tandhygenist

Frisör, konstnärerna - keramiker
Handlare, lantmännen, bensinmack m.m.

Buss 570 och byabussen

Boendemiljö/trivsel
Billiga bostäder

Året-runt-boende - inte en massa turister
Trygg miljö

Lugnet
Bra blandning i olika åldrar, lugnet, öppna landskap

Att det inte är så pittoreskt
En massa trevliga och vänliga och tillmötesgående människor

Många vackra hus och fantastiska trädgårdar

Vad gör Löderup attraktivt?

Redovisning av resultaten av övningen.
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Näringslivet/småföretagandet
Lokalföreningen: lokalt nav i näringslivet

Många småföretagare, vinodlingar
Jordbruksbygd

Många små verksamheter
Lokalföreningen

Handlarn
Jordbruk, Lantmännen - lokalföreningen

Lantbruksbygd med lantmännens verksamhet

Övrigt
Wallanders far

Brist på identitet på grund av järnvägens för-
svinnande och skiftet

Nära till havet, öppna landskap

Människorna
Aktiv by med trevliga människor

Året-runt-boende
Återkommande events som loppis och nostalgi

Bygemenskap

Samhällsfunktioner/Service
Kyrkan

Fungerande samhälle; 
distriktssköterska, tandläkare, skola, affär, 

bibliotek

Samhällsfunktioner/Service
Skolan
Affären
Skolan

Affärerna
Allt under rubriken attraktivt ska vara kvar idag

(skolan, handlarn, tandläkare, aktiv kyrka, idrottsförenigen, bilverkstad m.m.) 
Se rubrikerna ovan identitet/attraktivtet

(skola, handlarn, tandläkare, distriktssköterska m.m.)

Bostäder
Fler bostäder
Nybyggnation

Nybyggnation och föryngring

Mötesplats
Mötesplats

Mötesplats saknas
En mötesplats saknas idag

Kommunikationer/Infrastruktur
Lite bättre kommunikation

Transporter
Kommunikationerna

Storgatan
Bussförbindelser, vägarna, gatorna

Vad är viktigt för att Löderup ska 
fungera som helhet?

Större!
Löderup har vuxit och blivit mycket mer attraktivt

Snart Österlens tätort
Ökad folkmängd

Fler arbetstillfällen, fl er affärer, café, pub
Ett levande samhälle

Nav!
Kultur och musik
En attraktivare by

En oas på Österlen, typ mat och trädgård
En mötesplats

Fungerande infrastruktur

Vad är Löderup om 10 
respektive 20 år?

Vad är Löderups identitet idag?
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Gruppövning - Bra, Mindre bra, Plats för föränd-
ring i Löderup
Bilden visar resultatet från en övning som gick ut på 
att prata om vilka platser i Löderup som är bra och 
vilka som är mindre bra samt var det fi nns plats för 
förändring. 

Samhällsfunktionerna som skolan, affären, lokalför-
eningen och äldreboendet pekades ut som positiva av 
många. ”Glappet” mellan skolan och byn pekades ut 
som en plats för förändring för att binda samman byn 
och skolan. Kring dammen i söder önskades att rekre-
ationsområdet med promenadslingor och grillplatser 
kunde utvecklas och förbättras då området uppskat-
tades av många. Dammen mitt i byn föreslogs öppnas 
upp mer genom att avlägsna stängsel och tillföra fl er 
sittplatser. Fabriksgatan lyftes också som en plats för 
förändring då ingen tydlig avskiljning fi nns mellan 
verksamhetstomten och gatumarken, något som 
bidrog till otrygghet på platsen. Cykelvägar ur byn 
och då främst ner till kusten och Löderups strandbad 
efterfrågades också. Inom området med tennisplan, 
lekplats, offentliga toaletter och återvinningsstation i 
norra Löderup såg man gärna en upprustning av ten-
nisplanen som idag är obrukbar. Det önskades också 
att de offentliga toaletterna som är nedgångna och 
ofta låsta skulle öppnas upp och underhållas. 

Platser som markerades som mindre bra var ibland 
samma som de platser där man även såg möjlighet 
till förändring. Utöver dessa markerades bland annat 
Löderupsgården som mindre bra då lokalerna inte 
utnyttjades fullt ut trots att efterfrågan fi nns, samt 
mataffären som man gärna såg skulle bli större och 
där parkeringssituationen med få parkeringsplatser 
behövde lösas.

Övningen och resultatet av den användes som en 
utgångspunkt för fortsatta diskussioner under byträf-
farna.
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Storgatan
Fabriksgatan

Storgatan

Österlenvägen

Storgatan
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Västra långgatan

Virkesgatan Parkgatan

Kraftgatan

Tuvegatan

Nytorgsgatan

N
orra Strandbadsvägen

Stinsgatan

FOKUS LÖDERUP
Byträff 1, 2014-10-09
Sammanställning övning 1 - nuläge

     Positivt i Löderup
     Mindre bra i Löderup
     Plats för förändring i Löderup

Handlarn, service, 
apotek, ombud system-
bolaget och posten

Skolan BRA!

Servicehus! Tandläkare, 
Sjuksköterska, Äldreboende, 
hemtjänst

Kyrkan, konserter, 
föreläsningar, kyr-
kans barntimme, från 
vaggan till grav

Egen sporthall, gubba-
gympa, innebandy, fotboll, 
friskis och svettis, luftge-
vär. Möten!

Nybyggnation 
bostäder

Området kring dammen 
skulle kunna utvecklas. 
Ny tennisbana, multiak-
tivitet, ny grillplats

Väck med häck mot äldre-
boendet. Olycksrisk vid 
halka för de äldre

Idrottsplats, loppis-
fester. Idrott!

Rekreationsområde, 
gångar förbättras, 
ljus!

Bensinmack, 
julmarknad

Utställning, 
nostalgiträff, 

Dika för att undvika 
översvämning

Gör iordning gräs-
planen till barnen

Miljövänlig värme

Utveckla löderups 
strandbad

Röjas upp, belys-
ning under träd

Grönområde nära 
serviceboende

Vegetationen vid 
södra gränsen till byn 
behöver röjas

Det behövs cykel-
väg intill kyrkan

Trafiken vid kyrkan, 
det finns mycket 
barnaktiviteter

Avsaknad av cykel-
väg/ställe när man 
kommer från cykel-
banan till Storgatan

Avsaknad av kontakt mellan 
kustvägen och byn, skulle 
behövas en liten buss 
mellan kusten och byn

Bind samman hela byn, 
kyrkbyn och stations-
samhället samt bebyg-
gelsen

Man kan cykla på små-
vägar men det finns vissa 
sträckor där man måste till 
stora vägar

Stranden och 
naturreservatet

Cykelväg
Sandhammarfyren
Tätare busstrafik på 
kustvägen

Bra med affären men farligt 
att man parkerar precis utan-
för Handlarn

Det är generellt för lite 
busstrafik till Löderup

Några avdelningar i 
äldreboendet har stängt 
trots att behov finns

Det finns några fastigheter 
som ser fruktansvärda ut 
(trots att byalaget kontaktat 
ägarna)

Allmänt

Bussficka/ordentligt 
resecentrum behövs

Dåliga trottoarer

Papperskorgar /hundlatrin
behövs vid dammarna

Försköning av 
Storgatan

Uppsnyggning av 
kommunens tomt

Fler tomter behövs 
för lägenheter

Lädergatan behöver 
asfalteras

Gångväg/ridväg till 
Löderups strandbad

Farlig korsning vid Handlarn/ 
Stoppförbud, p-platser, det finns 
möjlighet för kommunen att köpa 
upp mark här

Bredband till alla

Det är synd att den gamla 
skolan såldes och baracker 
sattes upp istället, dessa är 
idag undermåliga

Cykelvägarna bör knytas 
ihop så att det blir slingor
Cykelbana till stranden
Gamla skolan

Båda dammarna behöver rustas 
upp. Bänkar, bord, grillrör (?), 
belysning och spång vid dammen
Lekplatsen kan flyttas hit

Lekplatsen flyttas till 
dammområdet

Den kommunala toaletten 
behöver rustas upp

Fabriksgatan behöver 
en trottoar och träd

Trottoarer saknas eller 
så är de i dåligt skick
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Skolövning - Bra, Mindre bra, Plats för förändring 
i Löderup
En workshop gjordes även med årskurs 5 på Löderups 
skola. Eleverna fi ck även de arbeta med kartor över 
Löderup och markera områden som var bra, mindre 
bra och var det fanns plats för förändring.

Eleverna önskade att skolans lokaler och skolgården 
hade varit trivsammare. Man uppskattar affären men 
ville gärna att det skulle vara större utbud. Vid dam-
men i södra delen av byn önskades mer aktiviteter 
som lekplats, linbana och hinderbana. Idrottsplatsen 
tycker eleverna mycket om men de saknade vindskydd 
för åskådare på den stora planen och fl era hade upp-
fattningen att den lilla planen inte användes. Denna 
yta föreslogs användas till fl er sporter som friidrott el-
ler skytte. I närheten av idrottsplatsen ligger fritidsgår-
den som eleverna uppskattar mycket men man önskar 
att öppettiderna var längre (idag är fritidsgården 
öppen onsdagar och fredagar efter skoltid, fredagar 
sköts verksamheten ideellt av föräldrar på orten).

I nordvästra delen av Löderup, längs vägen ur byn 
önskade eleverna att det skulle byggas bostäder och 
att det skulle bli säkrare cykelvägar för de elever som 
bor utanför byn. Längs Storgatan i söder, mellan 
skolan och byn önskades en tågstation med tåg till 
Malmö och marken väster om Storgatan önskades 
användas till bl.a. tivoli, bad och skridskohall. 

Området med tennisplanen och lekplatsen i norr ville 
eleverna skulle förändras. En grupp ville att tennis-
planen skulle rustas upp och tas i bruk igen medan 
andra grupper föreslog att den kunde ersättas med 
skate- och kickpark. Skate- och kickpark efterfråga-
des överlag i Löderup och kom fl era gånger upp som 
önskemål under diskussionerna, även skolgården 
föreslogs för placering.  
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Storgatan

Fabriksgatan

Storgatan

Österlenvägen

Storgatan

Bangatan

G
yl

le
ru

ps
vä

ge
n

Postgatan

Järnvägsgatan

Signalgatan
Idrottsgatan

na
ta

gg
nå

l 
ar

ts
Ö

Västra långgatan

Virkesgatan Parkgatan
Kraftgatan

Tuvegatan

Nytorgsgatan

N
orra Strandbadsvägen

Stinsgatan

Fotbollsplanen är 
bra!

Pizzerian är bra och 
mysig

Bygg mer hus här (?)

Cykelväg på Österlenvägen

Löderupsbad och 
skridskohall

Tågstation med tåg 
till Malmö och hotell

Godisaffär och restau-
rang öster om skolan

Skateboardpark i 
sydöst

Större och roligare 
lekplats

Shoppingcenter

Bättre och större skola

Hotell på gränsen till 
Löderup tätort

Större affär med mer 
saker

Skateboardramp vid 
Bangatan

Vattenbad och tivoli-
land

Köpcenter

Mer hus

Kick- och skatepark 
mot Hörupshållet

Mer bostäder

Större affär med 
mer varor

Fräscha upp tennisbanan 
och bilda tennisklubb

Taket på skolan förbättras, 
svenskt kött och närodlat i 
matsalen, mer hjälppedago-
ger i klasserna

Mer sittplatser och vindskydd 
på idrottsplatsen

Tågstation

Renare toalett och 
mer städat kring 
återvinningsstationen

Park med lekplatser, 
ankor i dammen

Döp om Bangatan till 
Batmangatan, tänk 
roligare gatunamn 
överlag

Fritidsgården är bra 
men får gärna ha mer 
öppet

FOKUS LÖDERUP
Skolträff 1, 2014-11-04
Sammanställning övning 1 - nuläge

     Positivt i Löderup
     Mindre bra i Löderup
     Plats för förändring i Löderup

Bättre mat och större 
skola och skolgård, 
gärna så man kan 
skatea

Linbana och hinder-
bana vid dammen

Fritidsgården ska vara 
öppen alla dagar

Riv tennisbanan och 
gör skateboardpark

Fräschare toaletter

Gör större affär

Dåliga trottoarer och 
vägar i byn

Kick.- och skateaffär

Mer trottoarer

Subway istället för pizzeria

Mer hus och 
cykelvägar

Mer hus

Mer affärer i byn

Löderups strandbad- 
gör stege på båda sidor 
bryggan så den blir 
lättare att använda

Vissa hus är övergivna 
och förfaller

Mer aktivitetsplatser

Bygg ut cykelvägarna

Riv hus som är gamla 
och skruttiga

Tågstation

Ny lekplats, befintlig 
är för liten

Svenskt kött och 
ekologiskt i skolan

Bygg ut skolan

Cykelväg på västra 
sidan av Storgatan

Bygg ut idrottsplatsen till 
andra sporter, lilla planen 
används ej

Mer hus

Bygg ut affären

Uppgradera parken 
och gör den finare

Gör något annat 
med grustagen

Bättre byggnader och mat i 
skolan, renovera skolan, 
snedtak istället för platta så 
bollarna inte fastnar där 
uppe
Skyttehall

Byt ut tennisbanan 
till en skatepark

Skridskobana och 
vandrarhem (här?)
Eller skatepark

Fixa till ödehuset

Större pizzeria

Händer inget på lilla planen, gör 
ex. om för friidrott, fotboll och 
skytte så man slipper hyra skolans 
lokaler (som är små)
Bygg en idrottshall

Park med mötes-
platser planteringar 
m.m.

Husen som såldes 
kan bli fritidsgård

Cykelväg längs 
Österlenvägen

Fler trottoarer

Vandrarhem

Cykelvägar till Ystad
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Illustration över utveckling av området kring dammen centralt i byn. Illustration: Ystads kommun.

I följande avsnitt sammanfattas de idéer och förslag 
som diskuterats på byträffarna, inklusive skolträffen. 
Förslagen har delats in i kategorier för att ge en tydli-
gare överblick. Avslutningsvis presenteras en lista med 
förslag på åtgärder.

Rekreationsytor
I Löderup värnar man mycket om de rekreationsom-
råden och samlingspunkter som kan erbjuda trivsel 
och möjlighet till umgänge för de boende. Två ”rekre-
ationsytor” har lokaliserats; en mindre yta i norr som 
innehåller tennisplan, lekplats och allmänna toaletter 
samt en något större yta i södra delen av byn beståen-
de av damm med omgivande promenadslingor samt 
någon sittplats och grillplats. Utifrån diskussioner på 
byträffarna har det södra dammområdet uppfattats 
vara det område som ses som samlingspunkten i byn. 

Dammen centralt i byn
Den mindre dammen centralt i byn är idag inhägnad 
med stängsel likt Gunnebostängsel. Byborna uppskat-
tar dammen som ett trevligt inslag i byn och förslag 
uppkom om att ta bort stängslet så att tillgänglig-
heten till dammen ökade. Området kring dammen 
skulle kunna förses med bänkar och eventuellt skulle 
en planteringsö kunna anläggas i dammen för att öka 
attraktiviteten.

Inför den sista byträffen togs ett skissningsförslag 
fram som visar hur området skulle kunna utvecklas. 
Befi ntligt stängsel föreslås tas bort och på den bran-
taste sidan av dammen ersätts stängslet av räcke likt 
det som fi nns kring klosterdammen inne i Ystad idag. 
Bänkar skulle förslagsvis kunna placeras på platåer i 
söder och öster. En planteringsö mitt i dammen skulle 
kunna möjliggöras under förutsättning att den funge-
rar renande för vattnet och att den sköts om kontinu-
erligt. 

IDÉER OCH FÖRSLAG

Inhägnad klosterdammen i Ystad. Foto: Ystads kommun
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Området kring dammen i söder
Utifrån dialog under byträffarna uppfattas detta 
område som den tydligare samlingspunkten i byn. 
Byborna uppskattar rekreationsområdet med dammen 
och promenadslingorna och vill gärna att området ska 
utvecklas. Som förslag lyftes att gångarna skulle mar-
keras tydligare och bli mer framkomliga genom annat 
gångmaterial än det gräs som växer där idag. Andra 
förslag som uppkom var att tillföra mer sittplatser och 
grillplatser, att anlägga en lekplats inom området och 
belysning kring promenadslingorna. Under skolträffen 
uppkom förslag om linbana över dammen, vindskydd i 
det nordöstra hörnet och plantering av fi skar i vattnet. 

En tydligare utveckling av promenadslinga dam-
men-Österlenvägen-skolan-byn önskades. För att upp-
nå en god tillgänglighet och trygghet behöver framför 
allt den kritiska sträckan längs Österlenvägen ses över. 

Illustrationen visar förslag på utveckling av rekreationsområdet vid den södra dammen med tydligare promenadslingor, 
utökade grillplatser och sittplatser samt lekplats och eventuellt mulitsportplan. Illustration: Ystads kommun

Utveckling av promenadslinga.
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Befi ntlig tennisplan

Lekplats och allmänna toaletter

Tennisplanen/lekplatsen/toaletterna
Det fi nns en önskan om att tennisplanen, som idag är 
obrukbar då den inte underhållits, ska rustas upp och 
tas i bruk igen, alternativt att anlägga en ny tennis-
plan någonstans i byn. Det fi nns en tennis- och mul-
tisportgrupp som gärna vill bilda förening och driva 
tennisen i Löderup och menar att en tennisplan med 
fördel kan placeras inom andra områden i byn tillsam-
mans med en multisportanläggning. Under skolträffen 
föreslogs dels att behålla och rusta upp tennisplanen 
men främst att ersätta den med en skate- och kick-
park. En skate- och kickpark efterfrågades överlag i 
byn, befi ntlig tennisplan var ett exempel på placering.

De allmänna toaletterna är nästintill unika då de 
inryms i en fast tegelbyggnad. Flera bybor och skol-
elever har haft önskemål om att toaletterna ska 
öppnas. Idag fi nns inte någon vaktmästare i byn som 
kan se efter skötseln och toaletterna har utsatts för 
återkommande vandalisering. Detta har gjort att kom-
munen tagit beslut om stängning. 

Gång- och cykelvägar ur byn med exempel på målpunkter. 

Infrastruktur - utveckling av cykelvägar
Löderupsborna vill gärna förstärka kopplingen till sitt 
omland genom gång- och cykelvägar. Det fi nns en 
stark önskan om att utveckla en cykelväg ner till Lö-
derups strandbad, men även västerut mot Ystad och 
nordvästerut mot Fröslöv har önskemål kommit upp 
om säkrare cykelvägar. De barn som bor utanför byn 
vill kunna cykla säkert till skolan.

Cykelväg ner till Löderups strandbad skulle eventuellt 
kunna skapas genom att utnyttja befi ntliga kopplingar 
väster om kyrkan, se blå sträckning på bild till höger, 
för att undvika mer belastade bilvägar. Den genaste 
vägen är längs med hela eller delar av bilvägen, Norra 
Strandbadsvägen.
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Infrastruktur - underhåll av vägar
Under byträffarna lyftes problematik kring dåligt 
underhåll av vägar i byn. Storgatan och Fabriksgatan 
var de gator som uppmärksammades mest. Storgatan, 
som ägs av Trafi kverket, önskades dels göras säkrare 
men framförallt handlade det om att öka attraktivite-
ten, då detta är både entrén till Löderup och genom-
fartsvägen genom byn. 

Många synpunkter kom upp på Fabriksgatan framför 
Lokalföreningen. Gatan saknar idag tydlig avskiljning 
mellan vad som är gata och verksamhetsområde och 
det fi nns ingen tydlig trottar på den södra sidan av 
gatan. Förslag kom in på att tydligare markera grän-
sen genom exempelvis vitmålad linje i vägen, mobila 
planteringslådor eller mer permanenta planteringar 
för att göra platsen mer säker och attraktiv. Dialog 
med Trafi kverket och Lokalföreningen samt vidare 
utredningar krävs i det fortsatta arbetet. 

Det fi nns en mindre parkering i hörnet Storgatan/
Fabriksgatan som ägs av kommunen. Denna föreslogs 
utifrån sitt centrala läge mitt i byn göras om till en 
mindre torgplats med planteringar och sittplatser.

Förslag på utveckling av Fabriksgatan med bl.a. planteringslådor. Illustration: boende i Löderup

Fabriksgatan är idag otydlig i sin utformning. Parkering i hörnet Storgatan/Fabriksgatan. Foto: Google 
maps

Storgatan, sedd från norr till söder, i södra delen av byn.
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Idrott
Löderupsborna värnar hälsa och motion, något som är 
mycket positivt. Fortsatt dialog bör ske mellan idrotts-
föreningarna i Löderup och berörda parter om hur 
idrotten kan utvecklas på bästa sätt. 

Bland Löderupsborna utövas fl era sporter som skytte, 
tennis, friidrott och fotboll. Skytteföreningen utnyttjar 
lokaler inom skolan medan tennisspelarna och fri- 
idrottarna får ta sig till Ystad för att utöva sina sporter. 
Under fokusträffarna uppfattades att Löderupsborna 
ser området kring de befi ntliga fotbollsplanerna och 
dammen i söder som ett naturligt idrotts- och rekrea-
tionsområde i byn som gärna får utvecklas. Exempelvis 
skulle området kunna förses med lekplats, utegym 
och fl er sittplatser och grilplatser.

Det har bildats en grupp som önskar anlägga ten-
nis- och multisportplan i byn. En multisportplan skulle 
kunna erbjuda möjlighet till fl era sporter som ban-
dy, landhockey, minitennis och badminton. För att 
kunna förverkliga planerna på en ny tennisbana och 
multisportplan behöver lokalisering utredas. Under 
fokusträffarna har framförallt placering vid befi ntlig 
tennisplan eller i anslutning till dammområdet och 
idrottsområdet i söder diskuterats. 

Eleverna på Löderups skola saknar möjlighet till 
spontanidrott. Under träffen med eleverna framkom 
att det fi nns en stark önskan om en skate- och kick-
park någonstans i byn, exempelvis där den befi ntliga 
tennisplanen fi nns idag. Många elever uppskattade 
fotbollsplatsen men tyckte att området kunde utveck-
las och platsen samutnyttjas med andra sporter som 
t.ex. friidrott och skytte. Förslag uppkom också på att 
förstärka området med vindskydd för åskådare på den 
stora fotbollsplanen, något som saknas idag, och att 
bygga en idrottshall inom området. 

Väster om fotbollsplatsen ligger fritidsgården som 
eleverna tycker mycket om och för de unga i Löderup 
skulle detta område, tillsammans med idrottsplatsen 
och dammen i söder, kunna utvecklas till en central 
samlingsplats. Idrottsplatsen och rekreationsområdet 
vid dammen binder på ett bra sätt samman de andra 
viktiga målpunkterna för ungdomarna: skolan och 
fritidsgården.

Fotbollsplanerna

Ortofoto med utvecklingsområde för idrott, rekreation och 
aktivitet markerat med rött. Gult markerar målpunkterna 
skola och fritidsgård samt gång- och cykelväg. 
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Bebyggelse
Löderupsborna ser gärna att byn växer med fl er 
bostäder och önskemål fi nns om att skolan ska bli en 
naturlig del av byn genom förtätning. Det fi nns de-
taljplanelagd mark för bostäder på en del av marken 
öster om Storgatan men det krävs en efterfrågan på 
bostäder och ett intresse från exploatörer för att bygg-
nation ska ske. Skoleleverna föreslog även bostäder 
eller arrangemangsplats på västra sidan av Storgatan. 

Förslag på förtätning av Löderup för att förbinda skolan 
med byn. 

Övrigt
Löderup i omlandet
Löderupsborna känner en stark koppling till Löderups 
strandbad i söder men även till omlandet generellt, 
Löderup är mer än bara byn. Man värnar serviceut-
bud med skola, idrottsförening, distriktssköterska, 
tandläkare, affär och lokalföreningen. I framtiden får 
Löderup gärna växa och bli en knutpunkt även för 
omgivningen och orterna runtomkring, i så väl Ystad 
som Simrishamn. 

Entrén till Löderup
Det fi nns en vildvuxen yta vid infarten till Löderup som 
ägs av kommunen. När det är mörkt kan den snåriga 
ytan kännas otrygg att passera då man kommer cyk-
lande eller gående från skolan i söder. Önskemål fi nns 
om att denna yta ska röjas upp för att öka tryggheten 
och bidra till en trevligare entré till byn.

Bredband
I Löderup har ungefär hälften av hushållen idag fått 
bredbandsanslutning och de som saknar anslutning 
undrar varför det har blivit denna fördelning. På den 
sista byträffen bjöds därför Ystad Energi in för att 
informera om anslutningsprocessen.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
I listan på nästa sida presenteras förslag på åtgärder 
som kommit fram i Fokus Löderup. Åtgärdslistan ang-
er vad det är för åtgärd som efterfrågas och vem som 
är ansvarig för genomförande. 

Det här programmets huvudsyfte är att sammanfat-
ta den dialog som förts och redovisa de förslag på 
åtgärder som kommit fram i dialogen. Kommunfull-
mäktiges beslut att godkänna fokusprogrammet är 
inte ett beslut om att åtgärderna kommer att genom-
föras. Det är ett beslut om att fokusprogrammet ska 
kunna fungera som underlag för fortsatt utveckling av 
Löderup och att det ligger till grund för kommunens 
budgetarbete. För ”Fokus byarna” som helhet fi nns 
medel avsatta i kommunens budget för 2014 och 
2015. Förhoppningen är att Fokus på byarna är ett 
återkommande projekt i budgeten.

Efter att kommunfullmäktige beslutat att godkänna 
fokusprogrammet kan åtgärdspunkterna tas upp i 
kommunens budgetarbete och prioriteras jämte andra 
investeringar. Budgeten antas av kommunfullmäktige 
inför varje budgetår. Investeringarna är av olika karak-
tär, vissa mindre investeringar kan tas i samhällsbygg-
nadsnämnden. Investeringar kan endast komma ifråga 
i mån av resurser, när medel ges.

Som ett första led i att arbeta med åtgärder i Löder-
up föreslås dock 3 punkter prioriteras i åtgärdslistan 
under 2015:
- Inleda diskussion med Trafi kverket och Löderups 
lokalförening om utformning av Storgatan och Fa-
briksgatan
- Inleda arbetet med att öka trivsel och tillgänglighet 
till rekreationsområdet vid dammen i söder
- Röjning av kommunal mark vid entrén till Löderup.

UPPFÖLJNING
Fokusprogrammet kommer inte att revideras årligen. 
Däremot kan en årlig återkoppling och diskussion 
kring åtgärdslistan ske tillsammans med byalaget. 
Byavandringarna kan fungera som ett tillfälle för 
uppföljning. Åtgärdslistan kan användas aktivt för att 
”bocka av” åtgärderna efterhand som de genomförs. 
Byalagets styrelse följer också upp arbetet. 
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ÅTGÄRDSLISTA

ÅTGÄRD UPPSKATTAD
KOSTNAD

ANSVAR FÖRESLA-
GEN TID-
PLAN

ÖVRIGT

Röjning av kommunal 
mark vid entrén till 
Löderup i söder

30 000 - 
50 000:- bero-
ende på åtgärd. 

Samhällsbygg-
nadsförvalt-
ningen, Ystads 
kommun

2015 och 
fortlöpande

Parkavdelningen, Ystads 
kommun, ser över skötsel och 
röjning i samråd med kom-
munekologen. Skötselplan för 
området bör tas fram.

Utveckla rekreations-
området kring dam-
men i söder

Egen projekt-
plan med kost-
nader behöver 
tas fram. 
150 000 :- 
avsätts under 
2015 för ett in-
ledande arbete.

Ystads kommun 2015 - Ystads kommun ser över 
möjligheten att utveckla om-
rådet med rekreationsytor för 
lek och grill samt sittplatser. 
Gångstigarna önskas förstär-
kas.

Försköning och för-
bättrad trygghet på 
Storgatan och kors-
ningen med Fabriks-
gatan.

Samhällbygg-
nadsförvalt-
ningen, Ystads 
kommun

2015 - Ystads kommun för dialog 
med Trafi kverket och Löder-
ups lokalförening om förslag 
på lämpliga miljöförbättrande 
åtgärder och försköning t.ex. 
busskurer och bussfi ckor, träd-
plantering m.m. 

Öppna upp tillgäng-
ligheten till dammen 
mitt i byn

cirka 120 000:-

(inkl. bänkar)

Samhällbygg-
nadsförvalt-
ningen, Ystads 
kommun

2016 - Ystads kommun byter ut 
stängsel på de mest lutande 
partierna i väster och norr, 
övriga sidor öppnas upp. Ev 
kan antalet sittplatser runt 
dammen utökas.

Spontantidrottsplats/
multisportanläggning 
med skateboardramp

ca 500 000:- Samhällsbygg-
nadsförvaltning-
en/Tennisfören-
ingen

Placering m.m. behöver utredas. 
Ystads kommun och tennisför-
eningen för fortsatt dialog om 
projektet. Investeringsbidrag kan 
sökas av Kultur och Fritid, Ystads 
kommun, om 240 000:-

Tennisplan ca 1 000 000:- Samhällsbygg-
nadsförvaltning-
en/Tennisfören-
ingen

Placering m.m. behöver utredas. 
Ystads kommun och tennisför-
eningen för fortsatt dialog om 
projektets förutsättningar. Inves-
teringsbidrag kan sökas av Kultur 
och Fritid, Ystads kommun, om  
240 000:-

Strategi kring cykel-
vägar

Ystads kommun/ 
Trafi kverket

2015 En cykelstrategi och ett doku-
ment om sommarcykelvägar 
ska färdigställas våren 2015. 
Detta kommer bli ett underlag 
för en framtida cykelplan med 
åtgärdsplan.

Anläggning av cykel-
vägar ur byn

Ystads kommun/
Trafi kverket

Arbete kan 
inledas först 
efter dialog 
med Tra-
fi kverket

Cykelvägar som kommit upp 
är främst söderut till Löderups 
strandbad, västerut på Öster-
lenvägen samt nordvästerut 
mot Fröslöv.
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Säkrare gång- och cy-
kelöverfart vid Storga-
tan från Nytorgsgatan 

Ystads kommun Arbete kan 
inledas först 
efter dialog 
med Tra-
fi kverket

Ystads kommun utreder alter-
nativ med Trafi kverket samt 
möjlighet till genomförande.

Vindskyddade plat-
ser för åskådare på 
idrottsplatsen

Löderups IF För väderskyddade vindställ 
kan investeringsbidrag sökas 
av Ystads kommun, kultur och 
utbildning. Beloppet på investe-
ringen måste vara minst 25 000:- 

Generellt underhåll av 
vägar och trottoarer

Ystads kommun Löpande Det fi nns en asfaltsplan som ses 
över kontinuerligt. Önskemålen 
från Löderup kommer att vidare-
befordras till berörd part.

Hantering av dag-
vatten

Ystads kommun Löpande Vattenvägar ovan mark bör 
utformas med hänsyn till om-
händertagande av dagvatten, 
ex vid anläggande av nya 
gator och trottoarer.

Diplom till fi nast fast-
ighet, Storgatan

Byalaget Årligen? Vandringspris eller liknande 
delas ut till den fastighetsäga-
re på Storgatan vars fastighet 
anses lyfta gatans attraktivitet.

Belysning entrén till 
Löderup

Byalaget Medel för belysning av träd vid 
entrén till Löderup kan för-
slagsvis sökas inom projektet 
Fokus på byarna.

Omvandla kommu-
nal parkeringsyta vid 
Lokalföreningen till 
ett mindre torg och 
samlingsplats

Ystads kommun Efter behand-
ling i investe-
ringsbudget

Del i omvandling av Storgatan/
Fabriksgatan. Parkeringen 
föreslås av Löderupsborna 
omvandlas till en torgyta med 
ex. bänk och träd. En oas och 
viloplats mitt i byn.

Utökad fritidsverksam-
het

Ystads kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 
överlämnar önskemål från Löde-
rupsborna till Kultur och Fritid, 
Ystads kommun, om att större 
insatser bör göras för barnens 
fritidsverksamhet, som idag har 
begränsade öppettider men är 
mycket uppskattad.

Fokusprogrammet för Löderup är framtaget av Stads-
byggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Avstämning med tekniska avdelningen och representan-
ter från Löderups byalag har skett.
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