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INLEDNING

Hedeskoga

Direkt söder om orten Hedeskoga planeras ett nytt 
bostadsområde. Föreliggande PM avses utgöra stöd i 
arbetet med detta och är en del av detaljplaneförslaget. 
Här redogörs först för Hedeskogas kulturmiljö, befintlig 
bebyggelsekaraktär och omkringliggande landskap, 
därefter presentera ett antal principer för utformningen 
av det nya områdets bebyggelse, gator, grönytor och 
dagvattenhantering. Syftet med detta PM är att förklara 
intentionerna med utbyggnadsprojektet, att inspirera 
exploatörer och framtida boende i området samt att lyfta 
fram de värden som definierats i skissprocessen som är 
avgörande för områdets kvalitet.  

Planförslaget innehåller ca 100 nya bostäder som 
utgörs av friliggande enfamiljshus, parhus och radhus. 
Bebyggelsestrukturen utgår från det böljande landskapet 
genom att husen är samlade i sluttningarna på de tre 
kullar som finns söder om Hedeskogavägen. Varje 
bebyggelsegrupp kan nås genom egen en anslutning 
till befintligt vägnät. Mellan bebyggelseområdena finns 
gröna stråk som både hanterar dagvatten och fungerar 
som kopplingar ut i landskapet i planområdets södra del. 

Den nya bebyggelsen avses knyta an till befintlig 
bebyggelse i Hedeskoga vad gäller utformning. Samtidigt 
bör den också vara historiskt avläsbar genom att spegla 
vår tid.  



KULTURMILJÖ
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Hedeskoga är ett samhälle strax norr om staden Ystad 
och ligger längs vägen som går mellan Bjärsjöholm och 
Öja. Gårdarna och torpen som lydde under Bjäresjö gods 
låg längs denna väg, idag kallad Hedeskogavägen, där 
också kyrkan är placerad. Dessa gårdar och torp finns 
inte längre kvar, utom ett fåtal hus som tillsammans med 
det nuvarande församlingshemmet och skolbyggnaderna 
utgör själva bykärnan (kyrkbyn). Under 1900-talet 
har en omfattande utbyggnad av Hedeskoga skett, 
där bebyggelsen består av friliggande villor. Sett till 
Hedeskogas övergripande bebyggelsestruktur och 
-karaktär utgör dock kyrkan och kyrkbyn fortfarande en 
självklar mittpunkt i byn. 

Det vidsträckt slottslandskap kring Bjärsjöholm, 
Marsvinsholm och Ruuthsbo med förhistorisk bruknings- 
och bosättningskontinuitet samt av godsen genom 
århudraden präglat odlingslandskap sammanbundet av 
ett omfattande och landskapsdominerande allésystem 
karaktäriserar det kulturhistoriska landskapet runtomkring 
Hedeskoga.

HEDESKOGA HISTORIA

Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 1910-1915

Byvägen

Hedeskoga

Bjärsjöholm
Öja
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Allén som kantar landsvägen från Bjärsjöholm till Hedeskoga, 
typiskt för områdets godsmiljö och av stort kulturhistoriskt värde

Bjärsjöholm slott

Eric ruuths gods i Öja

Källesjö

Ystad

Hedeskoga

Aktuellt utbyggnadsområde
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Hedeskoga består huvudsakligen av fyra olika 
bebyggelseområden:
 
 1. Kyrkbyn - Gatuhus och agrar bebyggelse
 2. Egnahem - Friliggande mindre villor 
 3. Rekordåren - Friliggande större villor

HISTORISK KLASSIFICERING

Flygbild över Hedeskoga 1950
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De fåtal hus som finns kvar från själva kyrkbyn ligger längs Hedeskogavägen och är 
koncentrerade kring kyrkan. Kyrkan är från 1100-talet och byggdes till med torn och tinnade 
gavlar under 1400-talet. Brevid kyrkan västerut finner vi byns församlingshem, som förr var 
byns skola och är ett långsmalt gatuhus i gul puts från 1800-talet. De största huskropparna, 
förutom kyrkan, är byns nuvarande skolbyggnader, uppförda i rött tegel runt 1910-20- talet. Ett 
mindre hus väster om skolan var förr lärarebostad med tillhörande fruktträdgård som idag är en 
del av skolgården. 

KYRKBYN 1100 - 1920

Vitputsat gatuhus från 1903 utmed Hedeskogavägen

Hedeskogavägen med skolbyggnaderna och kyrkogård

Kyrkogården söder om Hedeskogavägen, med kyrkan i 
fonden norr om Hedeskogavägen
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Gatuhus/bostadshus från 1903
- Vit puts
- Blå 6-rutade fönster med mittpost
- Sadeltak med tvåkupigt tegel, ursprungligen rött

Skolbyggnader från 1910-20- talet
- Rött tegel, profilerad gesims och mönstermurning på gaveln
- Vita 6-rutade fönster, ett fåtal original
- Sadeltak med grå eternit

Kyrka från 1100 och 1400-talet
- Skulpturerad och smyckad portal i söder
-  Romansk stil med långhus, ett lägre och smalare kor      
och en halvrund absid

Bostadshus från 1925
- Vit puts
- Brunmålade 2- och 3-delade fönster
- Tillhörande ladugårdsbyggnad, delvis klädd i stående      
faluröd panel

Bostadshus från 1800-talet
- Vit puts
- Vita 6-rutade fönster, ett fåtal bevarade 
- Grått eternittak

Församlingshem från 1800-talet
- Gul puts
- Grågröna 6-rutade fönster med mittpost 
- Grått eternittak
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Hedeskoga kyrkby
Karaktäristiskt för bebyggelsen

Fasadfärger/material: 
Slätputs i vitt och dämpade 
färger eller tegelfasader i rött

Fönster: 
Spröjs, 6-9 rutade, målade i vitt, 
grågrönt eller blått

Takfärger/material: 
Grå eller röda, eternit eller 
tvåkupiga takpannor

Detaljer: 
Smidesdetaljer i järn, 
mönstermurning vid 
gavel och gesims, utsvängd 
takfot

Bebyggelse
• Enplanshus med symmetrisk uppdelning av fasad
• Gatuhus utmed gata; friliggande längre in på tomt
• Trädgårdar med gamla fruktträd

Fasad - färg & material
• Slätputs i vitt och dämpade färger
• Tegelfasader i rött

Sockel - färg & material
• Gråmålad puts eller kluven natursten

Fönster - typ & färg
• Spröjs, 6-9 rutade
• Målade i vitt, grågrönt eller blått

Tak - typ, färg & material
• Sadeltak
• Grå eller röda
• Eternit eller tvåkupiga takpannor

Byggnadsdetaljer
• Smidesdetaljer i järn, i synnerhet runt omrking 

kyrkogård
• Gesims
• Mönstermurning vid gavel
• Utsvängd takfot
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Längs med Vetegatan finns en del villor och egnahemshus 
från omkring 1920-40-talet, även ett utmärkande 
egnahemshus längs med Hedeskogavägen. Vid denna väg 
ligger även ortens f.d. bageri (bild 5). 

De villor som byggdes under denna tid placeradcs inte i kant 
mot gatan likt gatuhusen, utan istället centralt på tomten 
med trädgård både framför och bakom.

EGNAHEM 1930 - 1950

Bostadshus i gul puts med vit mönstermurning vid gavel och en 
grövre sockel samt garage frikopplat från huvudbyggnad

Bostadshus i vit puts med detaljer i samma kulör, frontespis och 
en grövre sockel

Norr om Hedeskogavägen har bebyggelsen ett mer enhetligt 
uttryck i gult tegel med mörka fönster och röda tegeltak
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Bostadshus
- Enkla vita fönster
- Sadeltak med eternit, skorsten i par på nocken
- Farstukvist i lätt träkonstruktion

Bostadshus från 1938
Fasader i ljus puts, brant sadeltak och asymmetrisk 
dörr- och fönsterersättning är typiskt 1930-talets 
egnahem

Bostadshus f.d bageri Bostadshus
- Branta sadeltak rött tegel
- Balkong
- Formrikedom på ytterdörrar

Bostadshus
- 6-rutade vita fönster
- Grå sockel, något grövre

Bostadshus
- Veranda i trä
- Sadeltak med rött tegel
- Tegelornering i avikande kulör
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Bebyggelse
• Enplanhus eller 1,5-planshus
• Sammanhållna byggnadsvolymer med huvudbyggnad 

placerad mitt på tomten
• Garage frikopplat från huvudbyggnad
• Häckar och träd som tomtavränsning

Fasad - färg & material
• Slätputs i dämpade färger
• Tegelfasader i rött eller gult

Sockel - färg & material
• Gråmålad puts, ibland grövre

Fönster - typ & färg
• Mittposter och spröjs
• Målade i vitt, grått eller brunt

Tak - typ, färg & material
• Sadeltak med brant lutning
• Svarta eller röda
• Eternit eller tvåkupiga takpannor
• Frontespis och takkupor

Byggnadsdetaljer
• Tegelorneringar och mönstermurning
• Formrikedom på ytterdörrar, oftast i trä
• Balkonger och övriga utbyggnader i lätt konstruktion
• Utsvängd takfot

Hedeskoga egnahem
Karaktäristiskt för bebyggelsen

Fasadfärger/material: 
Slätputs i dämpade färger eller 
tegelfasader i rött eller gult, ofta 
med detaljer i avvikande färg

Fönster: 
En del bevarade mittpostfönster 
med spröjs, målade i vitt, grått 
eller brunt

Takfärger/material: 
Svarta eller röda, eternit eller 
tvåkupiga takpannor

Detaljer: 
Tegelorneringar och 
mönstermurning, formrikedom 
på ytterdörrar, utsvängd takfot



Vetegatan

Havregatan

K
orngatan

R
åggatan

Lucerngränd

Klövergränd

Rapsgatan

Senapsgatan

Blåsborgsvägen

M
ajs-

Vetegatan

gatan

Hed
es

ko
ga

vä
ge

n

Märgelgrav

0 m 50 m 100 m
N

1

2

3

“KULLEN”

KO
RN

G
ATA

N

2

BLÅBORGSVÄGEN

4

1

3

5

6

HEDESKOGAVÄGEN

2

SJÖ
BO

VÄG
EN

0 m 50 m 100 m
N

15 

REKORDÅREN 1950 - 1970

Bebyggelsen norr om kyrkbyn utgörs främst av villor från 60- och 
70-talet. Den består i huvudsak av friliggande enplansvillor med 
tillhörande garage. Fasaderna är främst i rött tegel och taken har röda 
eller svarta takpannor. I områdets södra del finns en lekplats.

Enhetliga murar, häckar och tak och blandade fasadmaterial, röd 
hålkälstegel, gul slät tegel med inslag av stående träpanel

Enhetligt materialval av rött tegel och svarta tak, låga 
tomtavgränsningar i sten mot gatan, häckar mellan tomterna

Vy över Blåborgsvägen  med den nordsydliga höjdryggen som 
tränger in i bebyggelsen


