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inledning
Köpingebro ligger cirka en mil nordost om Ystad omgivet av lätt kuperad åkermark. Orten ligger inom ett område som har varit bebott sedan bronsåldern.
Först kring 1860- talet började en by utvecklas från det som tidigare bara varit en
samling gårdar. I samband med järnvägens och sockerbrukets tillkomst i slutet
av 1800- talet växte en bruksort fram. Här fanns alla möjliga serviceinrättningar
inklusive hotell och Folkets park. Till en början tillkom främst arbetarbostäder
och egnahemsbebyggelse söder om järnvägen, kring stationshuset och längs
med Nybrovägen. Den främsta utbyggnaden skedde dock från 1960- talet och
framåt. Orten har inte varit föremål för något större utbyggnad de senaste åren.
Köpingebro är en boendeort och är i många avseende självförsörjande när det
gäller service.
2006 kom beslutet om sockerbrukets nedläggning. I och med detta befinner
sig Köpingebro i något av en omställningsfas. Orten har växt fram till följd av
socker-bruket, men dess ställning som Köpingebrobornas viktigaste arbetsgivare är sedan länge borta. Bruket har länge varit, och är fortfarande i viss mån,
karaktärsgivande för orten.
En ortsanalys syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa
på vilka styrkor och svagheter som orten har. Metoden innebär att man hämtar
in och sorterar fakta om orten för att förstå dess historia, aktuella situation,
förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysen beskriver ortens som
ett resultat av en historisk process.

ORTSANALYS

FÖR

KÖPINGEBRO

3

innehållsförteckning
Inledning

3
Översiktskarta

Trafik

5

Geografi

6
Läge
Befolkning
Karaktär

6
6
7

Landskap

Funktioner

9
9

Struktur
Grönstruktur

10

Karta grönstruktur

Historia

12
1800-1900
1900-2009

12
13

Bebyggelse

16
Karta bebyggelsestruktur

4

ORTSANALYS

FÖR

KÖPINGEBRO

17

21
22
22

23
Stråk
Knutpunkt
Karta struktur
Barriär
Landmärke
Områden

11

18
19
19
20

21
Offentlig service
Privat service
Föreningar

8
Geologi
Jordbruk

18
Tåg
Bil
Karta vägnät
Gång- och cykeltraﬁk

23
23
23
24
24
24

Swot-analys

25

Källförteckning

26

Sockerbruksvägen
4
4

Stationsvägen

3

6
1

5

2

1

Ge-Ma livs

2
3

Tågstation

4
5

Förskola

6
7
8

Skola

9

Vigs ängar

Distriktssköterska/
Nova kliniken/ Frisör

Fritidsgård

Pizzeria
Idrottsanläggning

7
8
Fredriksbergsvägen
Nybrovägen

4

9
Vigavägen

översiktskarta
ORTSANALYS

FÖR

KÖPINGEBRO

5

11

Ängelholm

Sjöbo
Hässleholm

Helsingborg
13

Tomelilla

Kristianstad
Landskrona
Eslöv
Lund

19

Sjöbo

E65

Malmö
Skurup
Trelleborg

Läge
Köpingebro ligger cirka en mil nordost om
Ystad. Orten ligger nära Rv 19 och 9, vilket innebär goda kopplingar till andra delar av länet. Fyra
större tätorter ligger inom 30 minuters bilväg.
Pågatåget stannar i Köpingebro vilket medför
goda förbindelser till Ystad, Tomelilla och andra
delar av regionen. Goda cykelförbindelser finns
till Ystad. Köpingebro omfattar en yta på ca en
km² och är huvudort i Köpingebroområdet, som
även består av bland annat Nybrostrand.
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Befolkning
Köpingebro har idag 1134 invånare och är
Ystad kommuns näst största tätort. På tidigt 60tal hade orten omkring 660 invånare.
Orten växte sedan och hade år 1975 759
invånare. Befolkningsnivån ökade sedan i en
snabb takt och låg år 1990 på 1038 personer,
sedan dess har orten haft en låg men stabil
befolkningsökning.
24 % av ortens befolkning är mellan 0-15 år
vilket gör att orten är ung i förhållande till

KÖPINGEBRO

genomsnittet för riket och framför allt för
kommunen där motsvarande andel är 16 %.
Personer som är över 65 utgör 15 % av
ortens invånare, vilket är lägre än genomsnittet
för riket och kommunen. På orten bor främst
barnfamiljen och den största delen av de
nyinflyttade tillhör också denna grupp. Den
unga befolkningen innebär att det finns
underlag för fyra förskolor och en skola, där
även barn från kringliggande orter går.

Sockerbruket

Karaktär
Köpingebro tillkom i samband med att järnvägen och sockerbruket etablerades på orten i
slutet av 1800- talet. När bruket anlades 1894
växte en bruksort snabbt fram med bostäder
och all form av service. Bebyggelsen bestod till
en början främst av arbetarbostäder som växte
fram söder och öster om järnvägen med kärnan
kring stationsbyggnaden. De senaste 40 åren
har orten växt med villabebyggelse och har idag
förhållandevis mycket service, med bland annat
skola, förskolor, matbutik och distriktsköterska.
Köpingebro har ett bra geografiskt läge med
närhet till Ystad, naturen och havet.
Bruket, som lade ner större delar av sin
verksamhet 2006, var länge en stor

Tåg mot Simrishamn

Ge-Ma livs

arbetsplats för orten men även för Ystad
kommun. Historien och det arv som bruket fört
med sig är tydligt bland de boende på orten. I
samband med nedläggningen fanns en
besvikelse bland invånarna, men idag finns en
mycket positiv framtidstro.
Även om orten har många mindre företag
arbetar huvuddelen befolkningen i
kringliggande större orter, så som Ystad och
Malmö. Detta innebär inte att orten är en livlös
sovstad utan det finns ett bra serviceutbud med
tanke på ortens storlek och närhet till Ystad.
Det finns gemenskap på orten, man känner i
stort sätt till varandra. Även om man inte

känner varandra hälsar man på varandra om
man stöter på någon på gatan och det finns en
utbredd ”vi- känsla”.

•
•
•
•
•

En mil nordost om Ystad
Gammal bruksort
1134 invånare
Låg medelålder, många barnfamiljer
Bra serviceutbud
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Utsikt mot Fredriksbergs skogsområde

Grusväg genom Fredriksbergs skogsområde

landskap
Köpingebro karaktäriseras av lägre villabebyggelse och sockerbruket i norr. Orten är
omgiven av flack åkermark med inslag av trädridåer och mindre vattensamlingar.

är riksintresse för naturvård. Detta syftar till att
trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och förutsättningarna för de växt- och
djurarter som finns där.

Nybroån ligger öster om orten och mynnar ut
väster om Nybrostrand. Ån omges främst av
odlingsmark men även av en del ängsmark och
skogsdungar. Ån är av stort värde för friluftsliv
och fiske. Särskilt för Ystadortens Fiskevårdsoch Sportfiskeklubb som gör ett stort arbete
med att sköta ån. Nybroån med området omkring är av kommunen utpekat som ett viktigt
naturområde och täcks även av strandskydd och

Sydväst om ortens finns ytterliggare ett viktigt
naturområde utpekat av kommunen, Fredriksberg. Området består av före detta hagmark
och ligger utmed Nybroån. Norr om ån har
området planterats med björkskog och söder
om ån består området av öppen odlingsmark.
Den norra delen av Fredriksberg är militärt
övningsområde och utpekat som riksintresse.
Skogsområdet har flera grusstigar och används

Fredriksberg
Militärt övningsområde
Nybroån
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av de boende i Köpingebro för promenader,
rekreation och ridning. I området ligger också
Köpingebro IF: s träningsplan. Byalaget har i
sin byaplan själva föreslagit att området skall
hållas fritt från exploatering och utvecklas som
strövområde.
Söder om Fredriskberg ligger Ystad golfklubb
som är en av Sveriges äldsta. Banan som tillkom redan på 1930- talet och byggdes om på
80- talet är populär för motion och rekreation
för de boende på orten.
Geologi
Området kring Köpingsbro tillhör
Österlenslätten och består av ett öppet och

småkuperat landskap. Berggrunden består av
yngre kalksten och sandstenar. Jordarten i
områden domineras av lerig morän.
Jordmånarna består både av stabila och ostabila
brunjordar. Området tillhör Skånes sediment
och horstområde och är relativt flackt, höjd
över havet varierar mellan 0-25 meter.
Vegetationsperioden är cirka 210 dagar nederbörden är mellan 200 – 250 mm/år vilket
innebär att det är ganska regnfattigt.
Området hade tidigare många vattenbiotoper
och spridningskorridorer som blivit utdikade.
Området till hör ett av de mest utdikade i
Skåne, och många mindre vattendrag ligger i
kulvert. Det finns dock en del våtmarker och

vattendrag kvar i området, däribland Nybroån.
Jordbruk
Området kring Köpingebro består av bördig
mark och klassas till åtta på en tiogradig skala.
Skördarna är höga och odlingarna är i stor
utsträckning inriktade på specialgrödor av olika
slag. Här odlas bland annat sockerbetor, potatis
och trädgårdsväxter. Köttproduktionen består
främst av svin och fjäderfä. Gårdarna är vanligtvis i storleken av familjejordbruk, och har
blandad produktion. Området tillhör en av de
få i Sverige är spannmåls produktion ger god
ekonomisk avkastning. 1 % av marken odlas
ekologiskt jämfört med 5 % för hela Skåne.
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Vy mot Vigs ängar

Ådalavägen

Gång- och cykelväg mellan Villavägen och Mossvägen.

grönstruktur
Lokalt på orten består grönstrukturen av gångoch cykelstråk, underhållna gröningar, lekplatser och mer fritt växande gröningar.
Bebyggelsen är till stor del indelade i klungor av
hus som separeras av vägar men även av gröna
ytor. Den södra och norra delen av orten
delas av en större grönstråk i östvästlig riktning.
Längst grönstråket norra kant går det en asfalterad gång- och cykelväg. Det finns även två
gångstråk genom grönstråket som förbinder de
två områdena och på grönstråkets östra sida
finns en lekplats.
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Söder och väster om Parkens förskola finns ett
trädbevuxet område. Vid Vigs ängar finns en
mer fritt växande äng samt ett mindre skogsområde. Bostadsområdet norr om järnvägen
och skolan har en karaktäristisk grönska med
höga träd, där bland annat fritisgården ligger.
Där finns även en fotbollsplan och en lekplats
som nås från skolan via en grusväg, så barnen
slipper gå på vägen. Björkskogen sydväst om
samhället är också viktigt för ortens grönstruktur och även de privata trädgårdarna och
förgårdarna som på sina ställen har rikligt med
höga träd och buskar.

KÖPINGEBRO

•
•

•

•

Nybroån och Fredriksberg är två
skyddsvärda naturområden kring orten.
Landskapet kring Köpingebro är
lätt kuperat och består främst av
jordbruksmark.
Berggrunden består av yngrekalksten
och sandstenar och jordarten är av lerig
morän.
Åkermarken i området klassificeras till
åtta på en tiogradig skala.

Trädbevuxen yta
Fritt växande gröning
Gräsmatta
Åker
Lekplats
Fotbollsplan

Vid Sockerbruksvägen

Lekplats vid Mossvägen

karta grönstruktur
ORTSANALYS
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Järnvägsstationen

historia
Man har funnit spår av tillfälliga boplatser
redan från stenåldern, 2000-1800 f. Kr, i området
kring Köpingebro. Under medeltiden skedde en
kraftig befolkningsökning i området och detta
medförde omfattande bybildningar. I samband
med detta byggdes många kyrkor, bland annat
i Stora Köpinge. Bybildningarna skedde främst
en bit från kusten i närhet till Nybroån eftersom
man var rädd för sjöfarares härjningar. Läget
längs med Nybroån gjorde att man kunde ta sig
med båt till havet och norrut till Nedraby. När
läget lugnat ner sig började man anlägga städer
12
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längs med kusten istället och då försvann
Stora Köpinge som handelsplats och
utvecklades till ett rent jordbrukssamhälle.
1800-1900
De byar som fanns i Stora Köpinges socken fram
till 1900-talet var Kabusa, Lilla Köpinge, Stora
Köpinge, Svenstorp, Fårarp och Nybro (som
tidigare kallades för Sandhusen). Mellan Köpingemölla och Barevadsmöllan låg en samling
gårdar som på slutet 1800-talet började växa till
en by, som sedermera blev Köpingebro.

KÖPINGEBRO

Sockerbrukat skulle ursprungligen ha legat i
Svenstorp som i och med sin tågstation var en
blomstrande by med bostäder och verksamheter.
Ägaren till marken av den uttänkta platsen för
bruket vägrade att sälja och man beslöt därför att
anlägga bruket i Köpingebro istället.
Sockerbruket som startades 1893 resulterade i en
stor social förändring på orten. Invånarna som
tidigare varit beroende av att bönder behövde
extra arbetskraft, fick nu fast arbete. Två år efter
brukets start var produktionen uppe i 860 ton
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Köpingebro 1910

per dygn vilket gjorde bruket till det största i
landet. Orten utvecklades mycket snabbt till ett
brukssamhälle med bostäder och service. Här
fanns livsmedelsaffärer, järnhandel, cykelaffär,
frisör, café, hotell, Folkets park och till och med
en biograf.
1894 invigdes tåglinjen Ystad-KöpingebroGärsnäs. Omedelbart efter invigningen började
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1900

Köpingebro 2008

Köpingebro 1971

tåg lastade med betor att rulla. Varje för- och
eftermiddag avgick ett tåg med 30 vagnar för
att hämta betor.
Bruket var under hela 1900-talet ortens största
arbetsplats med kring 300- 400 anställda ända
in på 1970-talet. Det var främst män som
jobbade på bruket men även kvinnor arbetade
med att sy säckar som råsockret transporterades
i.

1900-2000
På grund av den stora arbetsinflyttningen till
orten så var man tvungen att
bygga skolor. En småskola byggdes 1882. 1900
byggdes en folkskola och 1909 kommunens
första mellanskola. I och med samhällets
snabba tillväxt tillkom den ena butiken efter
den andra. Med tiden blev underlaget tillräckligt stort för både tandläkare och
distriktsköterska.
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Herrestad, Sövestad, Baldringe, Högestad,
Borrie, Bromma, Hedeskoga och Öja socknar.
1971 uppgick Herrestads kommun i Ystads.
Kommunsammanslagningen betydde mycket
för Köpingebro. Avloppsfrågor kunde lösas och
man fick en ny stor skola med idrottshall. På
grund av att man hade Sveriges lägsta skatt på
denna tid flyttade det hit många från Ystad.

Folkets park

I början av 1900-talet anlades ett sågverk i
Köpingebro. Här tillverkades bland annat
fönster, dörrar, skottkärror och kyrkobänkar,
som går att beskåda i Valleberga kyrka. Som mest
sysselsatte sågverket ett femtiotal personer.
Under andra världskriget skedde en förändring
av järnvägstrafiken. Lastbilen tog allt mer över
det tyngre godset. Bettransporterna kom att
överföras till landsväg med lastbil eller
traktorer.
14
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Busslinjer började trafikera landsbygden så att
behovet av järnvägen minskades. 1965 stängdes
stationen i Svenstorp, 1970 lades järnvägslinjen
mellan Köpingebro och Gärsnäs ner och en tid
senare, 1981, lade man ner sträckan TomelillaEslöv. SJ ansåg även att man inte längre var i
behov av någon stationsbyggnad i Köpingebro
och den uppgick i privat ägo.
Vid den stora kommunreformen 1952 bildades
Herrestads kommun av Stora Köpinge, Stora

KÖPINGEBRO

I slutet av 50-talet byggdes bruket om från tillverkning av råsocker till tillverkning av färdigt
socker. Då uppfördes två stora silos med stor
lagringskapacitet. Sockerdamm kan under
speciella omständigheter explodera, detta hände
vid tre tillfällen 1960, 1992 och 1994.
Omfattande skador skedde på bruket vid alla tre
tillfällen, 1960 omkom två personer vid
explosionen.
Indikationer på att det kunde finnas olja i
marken gjorde att man på 60-talet borrade efter
olja vid två olika tillfällen utanför
Köpingebro. På grund av säkerhetsrisker valde
man att täppa igen hålet. 1987 gjorde man
ytterligare försök men misslyckades.
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Lossning av betor

Brukets ägdes från 1907 fram till 1986 av
Sockerbolaget, efter det köptes det av Volvos
livsmedelsgren Procordia och 1992 övertogs
slutligen bruket av danska Daniscokoncernen.
2006 kom beslutet om nedläggning av sockerbruket. Stora delar av bruket håller för tillfället
på att rivas men man ska bevara de gamla kontors- och personalbyggnaderna i avvaktan på att
de eventuellt kan användas till någon annan
verksamhet.
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Vy över bruket idag

Delar från sockerbruket i Köpingebro är nu
spridda över världen. Tidigare har industridelar
sålts till Pakistan och Ukraina. Delar av industridelarna har Danisco placerat på företagets
anläggningar i bland annat Tyskland och
Danmark. Rivningen beräknas ta lite drygt ett
år.

Oljeborrning 1987
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Kampanjehemmet

Typisk stationsarkitektur, före detta affär

Gamla stationsbyggnaden

bebyggelse
Som tidigare nämnt växte Köpingebro upp med
en otrolig fart i slutet på 1800-talet och början
av 1900-talet i och med anläggningen av sockerbruket och järnvägen. Bebyggelsen på orten är
därför inte så gammal utan härstammar från
sekelskiftet och framåt. Den äldsta delen av
bebyggelsen består till största del av friliggande
arbetarbostäder i tegel. Kring fabriken växte det
upp välbyggda bostäder för de högre tjänstemännen och kampanjehem för säsongsarbetarna.
Det riktiga brukssamhället växte upp öster och
söder om järnvägen med de centrala delarna
kring stationen. Det växte fram en omfattande
service med bland annat tre livsmedelsaffärer,
caféer, hotell, järnhandel, cykelaffär, köttaffär
16

ORTSANALYS

FÖR

och frisörer. Mitt i byn fanns det också en biograf.
Köpingebro var från börjat uppdelat i två delar,
husen kring stationen och husklungan söder om
skogen. På ängarna vid Viga låg idrottsplatsen
och Folkets park. Till mångas besvikelse
försvann Folkets park under 70-talet.
Bebyggelse från senare hälften av 1900-talet och
fram till idag finns också representerad. Det
finns många hus från 70- och 80-talet men även
modernare bebyggelse. Den moderna bebyggelsen ligger på sina ställen blandad med den äldre
bebyggelsen, men finns främst i ortens sydöstra
del. I nuläget planerar Ystadhem att bygga hyresrätter i de södra delarna av orten, som beräknas
vara klara i början av 2011.

KÖPINGEBRO

De äldsta delarna av Köpingebro ingår idag i ett
bevarandeprogram framtaget av kommunen, för
att man vill bevara den bruksortskaraktär som
finns idag. De delar av sockerbruket som inte
rivs hoppas man kunna använda till andra verksamheter i framtiden.

•
•
•

Bruksort som växte fram kring järnvägen och bruket.
Äldsta bebyggelsen härstammar från
tidigt 1900-tal.
Delar av orten finns utpekat i Ystad kommuns bevarandeprogam.

1880-1950-talen
1960-1980-talen
1990- 2010-talen
Verksamheter
Gräns för område
med värdefull miljö

bebyggelsestruktur
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Pågatågsstationen

Bred bangård

Nybrovägen

trafik
Tåg
1866 invigdes sträckan Ystad-Eslöv och
Köpingebro fick därmed sin första tågförbindelse. 1894 anlades tågsträckan Ystad Köpingebro-Gärsnäs och 1898 byggdes stationshuset i Köpingebro, påskyndad av Sockerbrukets
tillkomst. Sträckan trafikerades både av personoch godstrafik som skulle till sockerbruket.
I och med bilen och lastbilens intåg minskade
intresset för tåget och i slutet av 1970 lades
sträckan Köpingerbro-Gärsnäs ner. Det var även
tal om att lägga ner Simrishamnsbanan men
efter flera vändor beslutade politikerna att satsa
på persontrafiken och lanserade 1985 SiTY18
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tågen, som 1990 döptes om till Österlenaren och
2003 elektrifierades banan. Sedan större delar av
bruket lagt ner går det ingen godstrafik genom
Köpingebro.
Idag är Köpingebro en av tre orter i Ystad
kommun som har tågstation. Tåget används
flitigt av de boende på orten som i stor utsträckning arbetar och går i skola i bland annat Ystad
och Malmö. Till Ystad tar det 8 minuter med
tåg och till Malmö drygt en timme. Linjen har
kring 14 avgångar på vardagar i vardera riktning
och kring 9 avgångar i var riktning på helger.

KÖPINGEBRO

Banvallen i Köpingebro är bred vilket innebär
att det är ett ganska långt och ojämnt stycke man
behöver korsa för att komma över spåren.
Tåget utgör en stor möjlighet för orten men även
en barriär. Skolan samt två av förskolorna ligger
norr om tågstationen och spåren korsas därmed
av många barn.

Bil
Köpingebro växte upp väster om vägen mellan
Svenstop och Nybrostrand. Den vägen har ett
äldre ursprung och följer idag i stort sett den
historiska vägdragningen. Köpingebro som
samhälle är inte särskilt gammalt och stora
delar av vägnätet på orten har växt till allt eftersom byn växt ut. Nybrovägen tillhör en av de
äldre på orten och följer till viss del den historiska sträckningen. Förlängningen av Nybrovägen, Sockerbruksvägen, norrut mot Stora
Herrestad igenom bruksområden, följer också
en äldre vägdragning. I takt med att bruket växte kom Sockerbruksvägen att stängas av för persontrafik. Bilister får idag istället ta sig norr ut
via Stationsvägen. Nu när bruket stängt finns en
förhoppning på orten om att vägen återigen kan
öppnas för persontrafik. Det positiva med avstängningen har varit att det blivit mindre trafik
runt skolan, och barnen kan därmed vistas där
på ett säkrare sätt.
Ystad ligger cirka 10 minuter bort med bil. Tomelilla ligger cirka 16 km bort och dit tar det runt
30 minuter med bil. Det är ungefär lika långt till
Simrishamn, men dit är restiden cirka 35
minuter. Från Köpingebro till Malmö tar det
drygt en timme. Det lokala vägnätet är välplanerat med smala krökta gator som håller hastigheterna nere på ett naturligt sätt.

Järnväg
Huvudgata
Lokalgata
Gång- och cykelväg

karta vägnät
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Gång och cykel
Lokalt på orten är gång- och cykelnätet relativt
välutvecklat. Mellan och längs med delar av
husklungorna går det asfalterade cykelstigar.
Längs med hela Nybrovägen går en separerad
gång- och cykelväg. Många av lokalgatorna är
smala och utformade på ett sätt så att bilar kan
samsas med cyklister och fotgängare. Nybrovägen är den mest trafikerade vägen genom
samhället och bilarna kör till viss del i höga
hastigheter här. Vägen har fyra övergångställen
och det finns en viss oro för att låta barnen korsa
vägen själva.

Tomelilla
30 min

Goda cykelförbindelser finns till Nybrostrand
och Ystad. Cykelvägen till Nybrostrand som
invigdes 2008 är separerad från övrig trafik och
tar de boende på orten ner till havet på fem
minuter. Vidare från Nybrostrand finns det
cykelväg fram till Ystad. Man kan även nå Ystad
genom att cykla parallellt med spåren för att
sedan korsa genom Sandskogen.

•
•
•

•

Pågatågsstaionen är en stor möjlighet för
orten, men också en barriär.
Nybrovägen är ortens centralgata.
Det finns en förhoppning om att
Sockerbruksvägen öppnas igen efter det
att bruket lagt ner.
Orten har ett välutvecklat gång- och
cykelvägnät med goda kopplingar till
Nybrostrand och Ystad.

Simrishamn
35 min

Malmö 60 min

Ystad
10 min
Lokalt gång- och cykelstråk

Restider med bil från Köpingebro
20
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Cykelbana från Nybrostrand mot Köpingebro

funktioner
Köpingebro har idag förhållandevis mycket
service för sin storlek och för att ligga så pass
nära Ystad. Historiskt sett har dock handeln och
servicen minskat mycket. Köpingebro är, men
framförallt var, ett utpräglat brukssamhälle.
Under större delen av 1900-talet fanns här bland
annat flera livsmedelsbutiker, caféer, bio och
hotell. All service som nämns i texten är utsatt
på översiktskartan på sida 5.
Offentlig service
Köpingebro skola är en grundskola med verksamhet för barn i åldrarna 6-13 år. Skolan ligger

norr om järnvägen och här går 243 barn var av
ca hälften kommer hit med skolskjuts från
Nybrostrand och den omkringliggande landsbygden. På skolan finns även ett bibliotek som är
öppet för allmänheten två gånger i veckan. Det
finns ett fritidshem beläget i skolans lokaler för
barn i åldrarna 6-7. För de äldre barnen, 8-12 år,
finns Stora fritishemmet som ligger 200 meter
från skolan. Söder om järnvägen ligger en
fritidsgård, som håller öppet två kvällar i
veckan., där det anordnas aktiviteter för
ungdomar i åldrarna 10-19 år.
Det finns fyra förskolor och en dagbarnvårdare

Köpingebro skola

Tornvillans förskola

på orten. Tre av förskolorna är kommunala (Kulingens, Parkens och Tornvillans förskola) och
en är enskild (Lilla jag).
Vigs Ängar är ett äldreboende som invigdes
1995 och drivs på entreprenad av äldreboendet
Vigs Ängar AB på uppdrag av Ystads Kommun.
Här finns 32 enskilda bostäder där de boende
har tillgång till vård, gemensamhetslokaler och
restaurang.
Vid Stationsvägen ligger vårdenheten Novakliniken som även fungerar som barnavårdscentral en gång i veckan.

Fritidsgården
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Privat Service
Ge-Ma Livs är en livsmedelbutik som ligger
bredvid tågstationen. Butiken har ett stort
utbud och en bemannad delikatessdisk vilket
gör att såväl boende på orten som sommarturister handlar här. Affären är en viktig mötesplats
och bidrar till ortens attraktivitet.
På orten finns det frisersalonger, en loppis och
en pizzeria. Det finns även ett flertal enmansföretag främst inom byggbranschen.
Ystad golfklubb ligger söder om orten, vid
Nybrostrand. Det är en av Sveriges äldsta golfklubbar som lockar många besökare. I anknytning till golfklubben finns det en restaurang
och en kiosk.

Föreningar
Byalaget i Köpingebro är aktivt med ett tiotal
personer i styrelsen.
Köpingebro IF startades redan 1927 och är idag
en mycket aktiv förening. Klubben håller till en
bit väster om skolan. Den huvudsakliga sporten
är fotboll, men det anordnas även gymnastik
och pingisträning.
Scouterna är aktiva i Köpingebro, deras scoutstuga ligger i Nybrostrand. Det finns också en
frivilligbrandkår på orten.
Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb
startades 1949 och har sedan dess sett till att

Novakliniken, Service Electra och Trendklippet
22

ORTSANALYS

FÖR

KÖPINGEBRO

hålla Nybroån i ordning. Föreningen säljer
fiskekort och har en stuga vid ån till uthyrning.
Det finns en pensionärsförening som anordnar
olika aktiviteter för den äldre befolkningen.
Byalaget håller i Köpingebrodagen som är i
augusti varje år. Då ordnar man bland annat
med marknad och matförsäljning.

•
•
•

Bra service, bl.a skola, förskolor, affär.
Aktivt byalag och flertal föreningar som
bidrar till en stark gemenskap.
Köpingebrodag anordnas årligen.

Ge-Ma livs

struktur

Stråk
Lokalt stråk
Barriär

I samband med ortsanalysarbetet har en analys
i enlighet med stadsbyggnadsforskaren Kevin
Lynchs metod tagits fram. Metoden går ut på
att man pekar ut viktiga element i staden som
kan påverka människans visuella upplevelse och
användande av den.

Knutpunkt
Landmärke
Område
Utblick

Stråk
Det mest betydelsefulla stråket i Köpingbro är
Nybrovägen. Dels då vägen knyter samman
orten med Nybrostrand och vidare till Ystad,
men även lokalt då den går förbi de centrala
delarna på orten som affären, skolan och idrottsplatsen. Nybrovägen ger upphov till rörelse och
liv kring stationen.
Andra betydelsefulla stråk är grusvägarna
genom Fredriksbergs skogsområde, som
används för promenader och rekreation.
Knutpunkt
Området kring tågstationen är den centralaste
delen av orten och det är här största delen av
servicen ligger. Det är här man handlar i affären,
lämnar sina barn på skolan/förskolan eller
kanske tar tåget till jobbet.

karta struktur
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även en stor del modernare bebyggelse. Området
angränsar till skogsområdet Fredriksberg.

Järnvägskorsning

Nybrovägen

Barriär
Järnvägen genom Köpingebro är mycket positiv
för orten och innebär många möjligheter, samtidigt utgör den en barriär då skolan, fritidshemmen och två förskolor ligger norr om spåren.
Banvallen är bred och ojämn och ibland när
bommen är nere blir det en så stor ansamling av
barn att de tvingas stå och vänta på gatan. På
orten har man länge önskat en tunnel under eller
gångbro över spåren för att göra det säkrare för
både barn och vuxna att korsa spåren.
Områden
Det finns fem urskiljbara områden på orten.
Bruket är ett tydligt avgränsat område som är inhägnat och är inte fysiskt tillgängligt, men ändå
en påtaglig del av orten. Det andra området
ligger kring skolan och de gamla arbetar24
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bostäderna på Sockerbruksvägen. Stor del av
barnomsorgen förlagd här, barnen når fritidshemmet via gångvägen bakom skolan.
Området kring och söder stationen och matbutiken upplevs som ett homogent område, här
finns ortens äldsta bebyggelse och stora delar av
servicefunktionerna. I områdets södra del finns
en grönyta i östvästlig riktning som avgränsar
området från bebyggelsen söderut.
Fjärde området ligger söder om gröningen och
här finns bebyggelse från främst 1960- talet och
framåt, här ligger bland annat Vigs ängar.

Landmärke
Den 66 meter höga kalkugnen och den största
byggnaden på bruksområdet, extraktionshallen,
håller i nuläget på att rivas. Dessa två har
tidigare utgjort ett tydligt landmärke i Köpingbro. När dessa försvinner saknar orten ett
tydligt landmärke eftersom orten ligger något
nedsänkt, särskilt när man angör norr ifrån.
Utblickar
Köpingebro ligger omgärdat av jordbrukslandskap och björkskog. Orten omgärdas till stora
delar av träd och buskar och då orten ligger
flackt skymmer träden utsikten mot det öppna
landskapet. Utblickar framträder delvis i ortens
sydöstra del.
Stråk

Nybrovägen

Barriär

Järnvägen

Knutpunkt Område kring station/
skola/affär
Landmärke Bruket

Väster om Nybrovägen finns det femte området
som består av en viss del gammal bebyggelse men

KÖPINGEBRO

Områden

5 urskiljbara områden

styrkor

svagheter
Avsaknad av olika upplåtelseformer
av boende

Pågatågsstation
Närhet till Ystad/hav/natur

Få aktiviteter för ungdomar
Få tågavgångar helger/kvällar

Bra serviceutbud

Skola/förskola/service lägger ner

Fler tågavgångar

swot
Swot är en analysmetod som går ut på att man
pekar ut ortens styrkor, svagheter, möjligheter
och hot för att på så sätt få en bild och en utvärdering av orten. Styrkor och svagheter beskriver
nuläget och inre faktorer medan möjligheter och
hot beskriver framtiden och yttre faktorer.
Underlaget till SWOT-analysen är intervjuer
med boende samt samtal med byalaget på orten.

Locka verksamheter till
brukets gamla lokaler

Ovarsam exploatering

Varsam utbyggnad

hot

möjligheter
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