
13

Samrådshandling 2017-04-07
Inriktningsdokument Grevie samhälle

0 250 500125
Meters

Naturvårdsprogram
KLASS

1= Särskilt högt naturvärde

2= Mycket högt naturvärde

3= Högt naturvärde

Mindre område

±

Drängstorp

Sinarpsdalen

Axelstorps fäladar

Nötte

Krogstorp

Vadbäcken

Böskestorp

Grevie backar

Salomonhög

Vysterborg

Böske

Ängelsbäck

Karta 4, Utdrag ut naturvårdsprogrammet

Båstads kommuns teman för övergripande miljömål:
• Vatten
• Natur & ekosystem
• Energi & klimat
• Transporter
• Bebyggd miljö

Naturvårdsprogram
Intill	samhället	ligger	flera	områden	som	pekats	ut	i	naturvårdsprogrammet	
med höga eller mycket höga naturvärden, se karta 4. Dessa innehåller 
skyddsvärda miljöer, värdefulla biotoper av varierande slag och 
kulturmiljöspår. 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 innehåller de lokala 
miljömålen för Båstads kommun, som i sin tur baseras på de nationella 
miljömålen och de regionala miljömålen i Skåne. Kommunen har även ett 
handlingsprogram för hur de uppsatta målen ska nås.

0 250 500125
Meters

Naturvårdsprogram
KLASS

1= Särskilt högt naturvärde

2= Mycket högt naturvärde

3= Högt naturvärde

Mindre område

±

Drängstorp

Sinarpsdalen

Axelstorps fäladar

Nötte

Krogstorp

Vadbäcken

Böskestorp

Grevie backar

Salomonhög

Vysterborg

Böske

Ängelsbäck

Lindab

Bjärepunkten

Grevie kyrka

Grevieparken

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

f.d banvall



14

Kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram är i första hand ett kunskapsunderlag till hjälp 
för samhällsplanering och samhällsutveckling.

Av Båstads kommuns värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen lyft 
femton miljöer som Särskilt värdefulla kulturmiljöer, varav en miljö 
ingår i ett Kulturmiljöstråk. Två av de värdefulla kulturmiljöerna, ”Grevie 
backar” och ”Bjärehalvöns bronsålderslandskap” berör Grevie.

Kulturmiljövårdsprogram
Fem områden med kulturhistoriska värden inom Grevie socken har 
pekats ut i Kulturmiljövårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 
augusti 2000. Det är Grevie backar, Stora och Lilla Nötte, Sinarpsdalen, 
Bösketorp samt Salomonhög.
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Karta 5, Kulturmiljöprogram LST 2007 och Kulturmiljövårdsprogram KF 2000
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Grevie backar
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Karta 6, Riksintresse för naturvård
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Riksintressen
Riksintresse avser ett område, plats eller enstaka objekt som är viktigt ur 
nationellt perspektiv. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 
deras värde. Ett riksintresse innebär dock inte ett stopp för förändringar 
utan	tillåter	utveckling	så	länge	riksintressets	värden	finns	kvar.	

Grevie åsar samt Hallandsåsen omfattas av riksintresse för naturvård MB 
3 kap 6 §, se karta 6. Enligt Länsstyrelsens värdebeskrivning är Grevie 
åsar samt Hallandsåsen ett representativt odlingslandskap, med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På ljunghedar 
och	 öppen	 hagmark	 återfinns	 art-	 och	 individrika	 växtsamhällen	 med	
hävdgynnade arter. Lokalerna är Korup och Flackebjär.

Hela Grevie samhälle med omnejd omfattas av riksintresse friluftsliv och 
rörligt friluftsliv. 
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Salomonhög och St Nötte omfattas av riksintresse Kulturmiljövård, 3 
kap 6§ MB (Miljöbalken). Området beskrivs som en fornlämningsmiljö 
präglad av ett stort antal monumentala gravhögar och milsvid utsikt 
över Hallandsåsen och mot Skälderviken. Landskapets karaktär består 
i ett småbrutet odlingslandskap med betesmarker och stengärdsgårdar.
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Karta 7, Riksintresse för Kulturmiljövård
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Miljö och klimat
Miljökvalitetsmål
Tätortsutvecklingen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet 
är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet 
är	utfärdat	av	Naturvårdsverket	och	definierat	av	Riksdagen.	

Övriga miljömål som påverkas av ett genomförande av 
inriktningsdokumentet är:

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft: En samhällsplanering som prioriterar 
gång-,	cykel	och	kollektivtrafik	medför	minskade	utsläpp	av	växthusgaser.

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och 
djurliv: Vadbäcken breder ut sig mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby. 
Vattendraget	 är	 inte	 statusklassificerad	 enligt	 vattenmyndigheten,	 VISS	
(VattenInformationsSystem), med avseende på ekologisk status eller 
potential och kemisk ytvattenstatus för ytvattenförekomster och har 
därmed inga fastställda miljökvalitetsnormer. Vadbäcken utmynnar i 
Skälderviken som för närvarande inte uppnår godkänd kemisk status och 
det	finns	en	risk	att	ekologiskt	och	kemisk	status	inte	uppnås	2015	eller	
2021.	 I	 Skäldervikens	 åtgärdsområde	 finns	 problem	 med	 övergödning,	
miljögifter och främmande arter.

Grundvatten av god kvalitet: Del av Grevie samhälle ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt. Grundvattnet från vattentäkten ”Böske 32:1” 
i norra delen av samhället har god kvalitet, enligt VISS.

God bebyggd miljö:	 Riksdagens	 definition	 av	 målet	 är	 ”Städer,	 tätorter	
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Detta är 
centralt i arbetet med Grevies utveckling. En utveckling i enlighet med 
inriktningsdokumentet främjar uppfyllandet av målet.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. Normerna syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. De 
gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får 
förekomma i större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts 
en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhanda-
hålla aktuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket 
ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Båstads kommun 
har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	finns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	
Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst 
det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) 
finns	 det	 miljökvalitetsnormer	 för	 kemisk	 och	 ekologisk	 status.	 För	
grundvatten	 finns	 det	miljökvalitetsnormer	 för	 kemisk	 och	 kvantitativ	
status. Målet var att alla vattenförekomster skulle uppnå god status (både 
kemisk	och	ekologisk/kvantitativ)	den	22	december	2015.	Eftersom	det	
är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	
undantag. 

Det	så	kallade	ytvatten	som	finns	i	Grevie	är	”Skälderviken,	SE562000-
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123800” och som bedöms ha en måttlig ekologisk status och inte uppnår 
god kemisk status på grund av problem med övergödning, miljögifter och 
främmande	arter.	Det	 finns	en	risk	att	ekologiskt	och	kemisk	status	 inte	
uppnås till 2021. 

Grundvattnet från SE625537-131246 (Grevie) bedöms ha en god kvantitativ 
status men otillfredsställande kemisk status på grund en betydande 
påverkan av diffusa källor med avseeende på bekämpningsmedel. Det 
finns	en	risk	att	kemisk	status	inte	uppnås	till	2021.

Vattentäkter
Del	av		Grevie	samhälle	berörs	av	skyddsområdet	för	befintlig	vattentäkt.	
Skyddsområden	 för	 vattentäkter	 finns	 för	 att	 förhindra	 att	 vattnet	
i vattentäkterna förorenas. Vattenskyddsföreskrifterna anger vilka 
säkerhetsåtgärder man ska vidta för att klara detta. Föreskrifterna innebär 
att bland annat vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna eller 
tillståndspliktiga. Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering 
av petroleumprodukter, anläggningsarbeten och schaktning.

Vattenskyddsområdena ”Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle” 
redovisas på karta 9. Utredning pågår angående eventuell avveckling av 
vattentäkten ”Krogstorps samhälle”.
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Karta 8, Skyddsområde vattentäkt
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Sammanfattning:
•	 Grevie har många kommunala, regionala och nationella 

beslut, mål och intressen att förhålla sig till
•	 För att bygga ett hållbart och robust samhälle måste 

hänsyn tas till miljöaspekterna och de konsekvenser 
klimatförändringarna för med sig.
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Karta 9, Strandskydd

Strandskydd
Längs sjöar, bäckar och vattendrag gäller generellt strandskydd på 100 m, 
och vid havet 300 m, om strandskyddet inte upphävts.

Vadbäcken som sträcker sig mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby 
omfattas av strandskydd, se karta 10. När detaljplaner upphävs eller ändras 
enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet.  
Strandskydd behöver därmed upphävas för kvartersmark i samband 
med att nya detaljplaner upprättas i närheten av vattendrag, bäckar, 
sjöar och havet.  I dagsläget är ingen mark i anslutning till Vadbäckens 
strandskyddsområde mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby 
detaljplanelagd vilket innebär att strandskyddet gäller.

Klimatförändringar
Klimatförändringarna medför höjda vattennivåer. Enligt SMHIs 
beräkningar kan högvattennivåerna komma att nå en bit över 2 meter över 
dagens nivåer i slutet av seklet. Till detta kommer påverkan från stormar. 
Då Grevie är högt beläget i förhållande till havet bedöms sannolikheten 
för	 översvämning	 i	 princip	 obefintlig.	 Däremot	 bör	 översvämningsrisk	
beaktas vid planering av byggnation i anslutning till Vadbäcken. Likaså 
ska hanteringen av dagvatten beaktas vid planering av ny bebyggelse.  
”Dagvattenpolicy Båstad” antogs av kommunfullmäktige 2015-05-04.
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6. GREVIE IDAG
Landskapsanalys
Analys av landskapets uppbyggnad
Bjärehalvön domineras av Hallandsåsen som liksom övriga skånska åsar är 
en horst. Horstarna i Skåne har bildats genom förkastningar i jordskorpan 
där urberget skjutits upp och bildat åsar.

Uppe	på	åsen	finns	en	platå	med	ett	småkulligt	moräntäcke	som	fått	sin	
form av smälta dödisar. (En dödisgrop, eller dödishåla, är ett geologiskt 
och	topografiskt	fenomen	som	uppstått	där	en	stor	bit	av	en	glaciär	blivit	
liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, 
som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring ”isbiten” och denna 
senare smälter bort, efterlämnar den den håla som utgör dödisgropen.) De 
ger upphov till relativt öppna rum med diffusa väggar. Här och var öppnar 
sig plötsligt utblickar mot havet i norr eller slätten och havet i söder.

Åsens nordsluttning är mycket distinkt medan sydsluttningen är 
mer	 långsluttande.	 Vid	 Grevie	 backar	 finns	 små	 men	 skarpt	 formade	
rullstensåsar. Den mest markanta dalen är Sinarpsdalen mellan Grevie och 
Båstad.

Sinarpsdalen är den mest markerade av dalgångarna som löper rätt genom 
åsen mellan Grevie och Båstad, se karta 11. Den har branta sluttningar 
som omväxlande är  skogsbevuxna och betade. Dalens botten är fuktig 
och lummig med en rik och varierande vegetation. Från de övre delarna av 
sluttningen är utblickarna mot havet många. Dalen vidgar sig mot norr där 
Båstads bebyggelse breder ut sig långt in i dalgången.

Öster om Sinarpsdalen står sydsluttningen som en vägg i landskapet. Den 
västra delen av slänten närmast Sinarpsdalen är öppen och odlad. Här 
ligger gårdar och bostadshus längs vägen med en fantastisk utsikt mot 
Kullaberg och havet i söder.

Sluttningen ovanför Västra Karup och Grevie består av ett småbrutet 
jordbrukslandskap där utblickar mot Skälderviken och Kullaberg öppnar 
sig när man minst anar det. Samhällena ligger i sluttningens nedre del 
med  utblickar mot havet, framför allt Grevie, och syns också tydligt från 
den lägre svagt sluttande slätten.

Sydväst om Grevie domineras landskapet av de skarpt markerade 
rullstensåsarna Grevie backar. Landskapet här är ett småskaligt 
beteslandskap med enstaka träd och väl avgränsade inre rum med stora 
egenvärden.

Verksamhetsbyggnader
Gemensamt för många industribyggnader i kommunen är att de trots 
sin	 storlek	 håller	 låg	 profil	 genom	 att	 byggnaderna	 inte	 placerats	 i	
exponerade höjdlägen, de är låga och många är indelade i sektioner 
som håller ner skalan. Lindabs anläggning i Grevie kan dock ses som ett 
undantag där den klättrar uppför sluttningen och har en färg som syns 
tydligt över slätten. Omgivande vegetation tonar dock ner intrycket av 
byggnadens storlek.

Naturmiljö
Stora delar av landskapet är värdefullt ur naturvårdssynpunkt, 
Sinarpsdalen och Grevie backar är speciella områden. I kommunens 
Naturvårdsprogram 1998 har de viktigaste naturvårdsområdena pekats 
ut.

Rekreation och friluftsliv
För att idka friluftsliv krävs att besökaren kan komma till platsen, det 
krävs	kollektivtrafik	eller	vägar	och	parkering	intill	målpunkten.
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Bebyggelse
Numera	 finns	det	 tekniska	möjligheter	att	bygga	nästan	överallt.	Många	
vill bygga i höga lägen med utblick åt alla väderstreck men det innebär 
också att byggnaden syns på långt håll. För att bevara landskapets värde 
måste bebyggelsens utformning och placering anpassas till landskapet och 
platsens förutsättning. En utblick genom en öppning mellan två kullar eller 
mellan träd och buskar kan bli lika intressant som den där hela horisonten 
är synlig.

Grevie
Grevie har  växt upp kring järnvägsstationen. Samhället ligger i 
Sinarpsdalens mynning på sydsluttningen med fantastisk utsikt. Samhället 
begränsas i ost och nordost av Sinarpsdalen. I söder av Grevie backar där 
rullstensåsarna	 fortsätter	 in	 i	 samhället	 och	 delar	 upp	 det	 i	 flera	 inre	
rum. Mot söder avslutas bebyggelsen av industriområdet med storskalig  
bebyggelse. Bebyggelsen i öst har utsikt över slätten och havet. Den syns 
därmed också tydligt nerifrån slätten.

Grevie kyrkby
Grevie kyrkby är en gammal jordbruksby och kyrkby som  vuxit upp 
utmed de gamla vägarna. Kyrkan härstammar från 1100-talet. I kyrkbyn 
uppfördes både skola och ålderdomshem under sena 1800-tal och under 
1900-talet.  Kyrkbyn, med kyrkan som ett tydligt landmärke, ligger vid ett 
krön ovanför åkermark med vida utblickar.

Karta 11, Utdrag ur ”Landskapsbildsanalys, underlag till ÖP08
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Bebyggelse
Kulturhistoria - Grevie kyrkby
Grevie kyrka härstammar ifrån 1100-talet eller början av 1200-talet. 
Kyrkan var från början liten och rymde ett 80-tal personer. Då 
församlingen växte ökade behovet av en rymligare kyrka, varpå denna 
byggdes ut åt norr år 1804. 

Namnet skrevs på 1320-talet Grävia och kommer från kyrkbyn. Namnet 
innehåller gravhög syftande på två sådana från bronsåldern vid kyrkan.

Under 1850-talet började de första järnvägarna byggas i Sverige. 
Västkustbanan påbörjades 1874 och öppnade för trafik 1885. Då Västra 
Karup undantogs från järnvägssträckningen för att åstadkomma en så 
rak väg som möjligt mellan Båstad och Förslöv kom Grevies station att 
hamna två kilometer norr om samhället. På platsen fanns då inga hus, 
men allteftersom växte Grevie samhälle kring den nya stationen och blev 
en betydelsefull samlingspunkt för den omgivande jordbruksbygden 
med ett rikt utbud av rörelser för handel och hantverk. Grevie kyrkby, 
som den gamla bykärnan kom att kallas, slutade emellertid växa och inga 
större förändringar har skett sedan dess.  

Bostadsbebyggelsen i Grevie  kyrkby utgörs i stort av äldre bebyggelse 
i en till en och enhalvplans hus, endast i undantagsfall två våningar. 
Friliggande mindre hus förekommer blandat med mindre och något 
större avstyckade gårdar. Utöver denna bebyggelse finns också ett par 
byggnader som sticker ut och därmed skapar en kontrast till den äldre 
lågmälda bebyggelsen. Dessa byggnader är Grevie Kyrka men också 
vattentornet, Montessoriskolan (fd Grevie Sparbank) och  Äldreboendet 
Almgården. Flera av dessa byggnader syns på långt håll och utgör tydliga 
landmärken. 

Vattentornet tillkom 1966 i samband med att vatten- och 
avloppsledningsnätet byggdes ut. Grevie Sparbank (Montessoriskolan) Karta 12, Grevie Kyrkby med omgivningar vid 1800-talets början 

(Skånska rekognoseringskartan från 1812).

byggdes 1936 efter att först varit placerad vid Bokesliden, vilket då 
varit en strategisk placering i och med att Förslöv saknade bankkontor. 
Almgården byggdes först i Grevie kyrkby 1894, men flyttades och 
återuppfördes i närheten av Kyrkskolan, som byggdes 1884. 1957 
byggdes ett nytt ålderdomshem i anslutning till det gamla. Detta byggdes 
i form av en skånsk gård med fyra längor kring en sluten gård. Den 
ursprungliga byggnaden byggdes om året därpå.
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Två detaljplaner är framtagna i Grevie kyrkby men ännu ej utbyggda.

Detaljplan för del av Grevie 25:1 (längst i norr längs Grimmes väg) vann 
laga kraft 2010-07-02 och möjliggör sju stycken friliggande villor på 
tomter som skall vara minst 1300 m2. Marken är i privat ägo.

Detaljplan för del av Grevie 28:1 (området norr om Grevie Kyrka och som 
avgränsas av Grimmes väg i väst och väg 105 i öst möjliggör nästan 50 
friliggande villor i 1-1,5 plan samt 3-4 flerbostadshus eller radhus i 1-2 
plan. 

I det sydvästra hörnet av planområdet (vid korsningen Grimmes väg och 
Marknadsvägen) föreslås marken användas till torg, eller rekreationsyta 
för de boende i flerbostadshusen.

Marken ägs av kommunen.
Karta 13, Detaljplan (1617) för del av Grevie 25:1, illustrationskarta

Karta 14, Detaljplan (1657) för del av Grevie 28:1, illustrationskarta
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Grevie backar och Bjärehalvöns bronsålderslandskap pekas ut i 
Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 2007 som särskilt 
kulturhistoriskt intressant.

Länsstyrelsens motiv för bevarande av Grevie backar och Bjärehalvöns 
bronsålderslandskap baseras på att området utgör en unik kombination 
av natur- och kulturvärden med rullstensåsar och många fornlämningar. 
De naturliga förutsättningarna har styrt markanvändning och bruket av 
landskapet, från förhistorisk tid, tid för skiftesreformer och till idag.

Motiv för bevarande av Salomonhög och Stora Nötte är att Bjärehalvön är 
en speciell bronsåldersbygd med höga kulturhistoriska värden. Den stora 
koncentrationen av fornlämningar visar på en omfattande bosättning 
under förhistorisk tid, framför allt under bronsåldern, vilket bland annat 
var en följd av de goda betesmarkerna. Gravhögarna och deras vanligen 
höga, fria lägen har en stor betydelse för miljön genom deras påverkan på 
landskapet. Även de industriella lämningarna efter stenkrossindustrin 
som bland annat är tydlig vid Dagshög har ett kulturhistoriskt värde. 
Dagshög är beläget i väster om Grevie utmed kusten söder om Torekov.

Grevie backar, Salomonhög samt Stora och Lilla Nötte pekas även ut i 
kommunens Kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige augusti 
2000. Grevie backar med anledning av ett för Bjärehalvön större område 
utan bebyggelse eller annan påtaglig modern exploatering, Salomonhög 
pga  en unik koncentration av gravhögar från bronsåldern och Stora och 
Lilla Nötte med anledning av koncentration av gravhögar i monumentala 
lägen.

Under 1987 genomfördes en  bebyggelseinventering där byggnader 
i Grevie inventerades. 5 fastigheter i Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla, se karta 14, enligt 
byggnadsnämndens beslut 1988-01-25. Dock är byggnaderna på Böske 
2:74	idag	rivna.	(Norr	om	korsningen	Stålhögavägen/Hålarpsvägen).
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Karta 14, Kulturmiljövård och byggnadsvård
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Karta 15, Fornlämningar.  Källa Riksantikvarieämbetet

Fornlämningar
Ett 30-tal boplatser samt lösfynd från stenåldern är funna, se karta 
16. Från bronsåldern finns gravhögar och skålgropsförekomster. Från 
järnåldern finns några mindre gravfält. Fossil åkermark har påträffats.

Bostäder 
I Grevie, inkl Grevie kyrkby, finns drygt 900  permanent boende. 
Grevie domineras av fristående småhus och är sällan högre än två 
våningar.

I skrivande stund har Båstadhem 97 hyreslägenheter i Grevie 
varav 24 lgh finns på demensboendet, Almgården, i Grevie kyrkby. 
Övriga lägenheter finns på Järnvägsgatan samt Tvärstigen i Grevie 
samhälle.

Båstadhem har cirka 100 köande till Grevie och är deras näst 
”svåraste” område avseende uthyrning efter Torekov där de ibland 
får leta innan de hittar ny hyregäst efter uppsägning.

Service
Skola och förskola
I Grevie längs Solhemsgatan finns Backabyns förskola, med cirka 
30 platser. I skrivande stund är Backabyn fullbelagt. I Grevie finns 
även de privata förskolorna Backabusarna (Timmervägen 28) 
respektive Äpplet (Grimmes väg). Backabusarna har kapacitet att 
ta emot 20 barn men i skrivande stund är 14 barn inskrivna där. På 
förskolan Äpplet är 24 barn inskrivna vilket innebär att förskolan 
i dess nuvarande lokaler är fullbelagd.

Grevie i siffror
•	 Folkmängd Båstads kommun: ca 14 550 personer
•	 Folkmängd Grevie samhälle & kyrkby ca 910 personer
•	 Fritidshus i Grevie: cirka 20 fastigheter
•	 Småhus i Grevie: cirka 290 fastigheter
•	 Hyresrätter i Grevie: cirka 110 bostadsenheter
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Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell 
påväxt i fastigheten. Ska dorna var så pass omfattande att det ansågs 
hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna och 
eleverna flyttade till Västra Karup skola där de sedan dess har haft både 
skol- och fritidsverksamhet.

Den privat montessoriskolan Asken (F-6) som är belägen i Grevie kyrkby 
är med sina 120 elever just nu fullbelagd.

Äldreomsorg och vård
Båstads kommun har ett stort antal äldre jämfört med riksgenomsnittet. 
En stor del av de som flyttar in till kommunen är äldre. 

I Grevie kyrkby finns Almgårdens vård och omsorgsboende  med 24 
lägenheter fördelade på tre avdelningar. 

Lyans dagverksamhet för dementa ligger i nära anslutning till Almgården. 

Almgården

Montessoriskolan, Asken 
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Arbetsplatser
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är 
Lindab med huvudkontoret och tillverkningsenheterna Lindab Ventilation 
AB och Lindab Steel AB. N.P. Nilssons trävaruaktiebolag har funnits i Grevie 
sedan 1907 och är byns äldsta företag.

Här	finns	också	Willab,	Tema	klasskort,	Bjäre	kvarn,	Sandbäckens	rör	(f.d.	
Bjäre	rör)	och	ytterligare	ett	flertal	medelstora	företag	tillsammans	med	
en stor mängd småföretag och jordbruk vilket gör att arbetstillfällena är 
många i Grevie - speciellt i förhållande till antalet invånare i orten.

Knutpunkter, platser och verksamheter
Grevie som ort har ett utpekat centrum kring Bjärepunkten. Centrumet 
kan dock upplevas något diffust och oklart på grund av att handeln är 
utspridd och vägstrukturen inte är helt tydlig. Det skapar en otydlighet 
kring vilken service som kan hittas var och det inbjuder inte till att 
förflytta sig till fots mellan butikerna. Det i sin tur medför också en brist 
på platser för spontana möten vilket är viktigt för att skapa folkliv. Ett 
rikt folkliv attraherar både handel och inflyttning samt ökar tryggheten.
Inom orten finns även ett antal målpunkter med olika karaktär samt 

Lindab AB

NP Nilsson

Lindab Steel AB
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funktioner i form av bl a arbetsplatser och mötesplatser. De knutpunkter 
som identifierats i detta arbete är Bjärepunkten med bl.a  ICA och 
bibliotek, Grevieparken och Grevie idrottspark. I Grevie kyrkby  och strax 
utanför Grevie finns också ett antal knutpunkter som påverkar ortens 
struktur: Grevie kyrka och församlingshem, Bjäre scoutkår, Åkagårdens 
golfklubb, Bjäre golfklubb (Salomonhög).

Tillhör man den yngre generationen i Grevie sker träffar i regel hemma 
hos varandra om inte på t ex Grevie idrottspark. Dock är många i Grevie 
av uppfattningen att man inte beger sig till Grevie idrottspark om man 
inte har en bokad aktivitet. Med andra ord saknas plats för spontanta 
oplanerade möten. Någon annan naturlig plats för ungdomar att ”hänga 
på” finns inte förutom biblioteket i Bjärepunkten. Biblioteket kan dock 
upplevas begränsande då ljudnivån bör hållas låg inom verksamheten 
samt begränsade öppettider.

BJÄREPUNKTEN - ICA, BIBLIOTEK m.fl.
Bjärepunkten och dess intilliggande verksamheter är Grevies mest 
centrala punkt. Här finns bl a ICA, bibliotek, frisör, lantmannabutiken 
Bjäre Kvarn, second handbutiken Rutigt & Randigt samt en bensinstation.

Bjärepunkten är en stark målpunkt som inte bara Greviebor besöker 
utan även fångar upp människor som är på genomresa. Även om det är 
möjligt att ta sig mellan butikerna till fots eller cykel inbjuder platsen till 
att använda bilen.

GREVIEPARKEN
I Grevieparkens bygdegård finns Båstad kommuns största 
evenemangslokal med plats för upp till 800 personer inomhus. Där finns 
en stor festlokal med scen och dansgolv, restaurangkök och bar med 
fullständiga rättigheter. Här arrangeras allt från julshower, danskvällar, 
pub-aftnar, föreläsningskvällar, TV- och radiosändningar, auktioner, 
bolagsstämmor, privata fester och många andra arrangemang.

Väg 105 / Stålhögavägen förbi Bjärepunkten

Entré Grevieparken

Grevie Idrottspark
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GREVIE IDROTTSPARK
Greve Idrottspark är en viktig mötesplats för många. Grevie har ett 
rikt fritidsutbud med flertalet aktiva föreningar som sysselsätter 
många ungdomar. I idrottsparken i Grevie finns fotbollsplaner och 
inomhushall där idrottsklubben Grevie GIK bedriver fotbollsträning 
och seriespel för ungdomar och seniorer, barngymnastik, samt en 
aktiv motionsverksamhet för både stora och små. Bjärelaget med 
damfotboll har sin hemvist här också. Grevie GIK har för närvarande 
drygt 380 medlemmar (inkl barngymnastik) i åldersspannet 2-91 år 
varav närmare 250 är killar. Grevie Idrottscenter AB sköter driften av 
idrottshallen i Grevieparken. Här i inomhushallen kan man spela fotboll, 
tennis, innebandy, badminton. Grevie GIK planerar att utöka sitt utbud 
och verksamhet under 2017 med bl a fler olika bollsporter. 

TORGYTAN INTILL JÄRNVÄGSGATAN
Torgytan intill Järnvägsgatan har potential till att bli en social mötesplats 
och inte bara något man passerar. På platsen finns ett konstverk av 
Kraitz. Mitt emot torgytan finns en pizzeria.

Konstverk av Kraitz



31

Samrådshandling 2017-04-07
Inriktningsdokument Grevie samhälle

Bjäre scoutkår och Montessoriförskolan Äpplet

Två glada skrattande scouter, Bjäre scoutkår

BJÄRE SCOUTKÅR
På övervåningen i en villa belägen i Grevie kyrkby bedrivs 
scoutverksamhet för både unga och vuxna sedan 1958. Bottenvåningen 
hyrs sedan 2007 ut till montessoriverksamhet. Föreningen har ett 
60-tal medlemmar, varav ungefär hälften aktiva, som träffas varje 
vecka. Emellanåt anordnas även hajk, dvs en vandring i naturen. 

”Upptäckarna” i Bjäre scoutkår
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BJÄRE GOLFKLUBB
Bjäre golfklubb är beläget drygt 600 m söder om Grevie Kyrkby. Klubben 
har drygt 800 medlemmar och cirka 10 500 greenfeegäster samt 2 300 
boende. På banan spelas ca 21000 rundor per år och antalet besökare 
per vecka under april till oktober inklusive unika gäster till krogen ligger 
i snitt på knappt 1000 men toppar normalt under vecka 28-31 med 1500-
2200 besökare. Bolaget Bjäre Golf AB som driver anläggningen inklusive 
krogen har 8-25 anställda beroende på säsong.

ÅKAGÅRDENS GOLFKLUBB
Åkagårdens golfklubb är beläget alldeles strax söder om Grevie kyrkby. 
Klubben har cirka 1400 aktiva medlemmar varav  cirka 75 % bor i 
närområdet. Uppskattningsvis  besöker ca 22 000 personer anläggningen 
från mars-oktober (exkl de matgäster som besöker restaurang och de 
som kommer för att träna).

LINDAB
Lindab är med sina drygt 600 arbetstillfällen i Grevie den största 
arbetsgivaren på orten. I dagsläget bor cirka 30 av dem i Grevie - resten 
pendlar in till orten.

FÖRSAMLINGSHEM, GREVIE KYRKBY
I församlingshemmet i Grevie kyrkby anordnas sammankomster för 
både unga och gamla varannan eller varje vecka. Grevie och Förslövs 
församlingar samarbetar.

SKOLA I VÄSTRA KARUP
I dagsläget finns ingen kommunal skola i Grevie. Barnen bussas sedan 
april 2014 till skolan i Västra karup (F-6). På skolan går totalt cirka drygt 
140 elever varav cirka 75 elever i dagsläget bussas från Grevie.

Skolavslutning i Västra Karup skola

Golf
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Pågatågsstation i Förslöv

PÅGATÅGSSTATIONEN I FÖRSLÖV
Drygt 4 km söder om Grevie samhälle och drygt 2 km söder om Grevie 
kyrkby är Pågatågsstationen i Förslöv belägen. Stationen öppnades för 
trafik 13 december 2015. I dagsläget trafikeras Pågatågsstationen av 
både norr och södergående tåg, med hel alternativt halvtimmestrafik 
beroende på tid på dygnet.

Kultur och fritid
Båstads kommun har många aktiva föreningar och ett för sin storlek rikt 
kultur- och fritidsliv. Fotbollen har länge varit en central aktivitet i Grevie 
och kommunen. 

För både ungdomar och äldre finns Grevie idrottspark och Grevieparken 
beläget strax öster om centrum (Bjärepunkten) i Grevie samhälle. 

Biblioteket ligger numera i anslutning till ICA. Generellt finns en brist 
på kulturlokaler i Grevie. Önskemål om ett så kallat ”socialt centrum” 
(mötesplats) har framförts från boende på orten  vid ett flertal tillfällen 
såsom vid workshopar, framtidsmingel etc.

Ungdomarna i Grevie påtalar själva en stor brist på platser att träffas och 
umgås på. Ibland kan man ses på caféet i Bjärepunkten men i övrigt är 
man hänvisade att träffas hemma hos varandra.

IDROTT
I Grevie samhälle, strax väster om centrum (Bjärepunkten), ligger Grevie 
idrottspark. Där träffas man i regel bara om man har inbokade aktiviteter 
hos Grevie GIK, dvs det är inte ett ställe man ”hänger på” och träffar 
kompisar spontant och inte heller utövar spontanidrott. Exempelvis 
brännboll.  

Strax utanför Grevie finns möjlighet att spela golf på någon av Bjäres alla 
golfbanor samt även vandra, cykla eller rida i naturlandskapet.
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Grevie i siffror
•	 Grevie backar: 146 ha
•	 Sinarpsdalen: 250 ha
•	 Salomonhög: 3,5 ha
•	 Böske: 3 ha
•	 Vysteborg: 3 ha
•	 Grönområde i centrala Grevie, norr om Järnvägsgatan: 1,4 ha
•	 Grönområde i centrala Grevie norr om Industrivägen: 1,7 ha
•	 88 % eller ca 798 personer av Grevie bofasta invånare bor inom 

300 meter från större grönområde.

Karta 16, Grevies nuvarande grön- och blåstruktur

Grön- och blåstruktur
Grevie har en nivåskillnad inom samhället på 75 m. Högre belägna partier 
har utsikt och utblickar söderut från många punkter och har både Grevie 
backar och Sinarpsdalens intressanta naturområden i sin omedelbara 
närhet. Backarnas rullstensformationer sträcker sig med små höjdryggar 
in i samhället.

Sinarpsdalen är ett populärt naturområde att besöka. Dalen, som 
bildades för omkring 230 miljoner år sedan, är en naturskön, djup 
dal i Hallandsåsen som börjar vid Grevie åsar och mynnar vid Båstad. 
Idag kännetecknas dalen av ett småskaligt jordbrukslandskap med 
naturbetesområden och en värdefull flora. Vandringsleden i Sinarpsdalen, 
som är cirka 3,5 km lång, sträcker sig mellan Nötte backar, sydväst om 
Båstad,	 vid	utställningslokalen/naturskolan	 i	Dala,	 samt	Vitsippsvägen	
i Grevie.

Grevie backar är beläget i direkt anslutning till Grevie tätort och är  
också ett populärt naturområde att besöka. Entrén till naturområdet 
är dock ej självklar sett från Grevie. Huvudentrén, med anlagd p-plats, 
är belägen  längs Killetorpsvägen sydost om Killebäckstorp. Från väg 
105 (Stålhögavägen) mitt emot Lindab Steel AB kan man ta sig över 

Teckenförklaring
           Nytt grönstråk

                      Befintligt grönstråk

                      Svårtillgänglig bäck

                      Större grönområde
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Greviebackar 

stängsel via en trätrappa in till Grevie backar. Bakom Bjärepunkten finns 
även möjlighet att ta sig in till Grevie backar. Skyltning saknas vid båda 
platserna. Det som främst sätter sin prägel på  Grevie  backar  är  de betade 
rullstensåsarna. Dessa bildades för ca 14000 år sedan, då den senaste 
landisen började att släppa sitt grepp äver den nordvästra delen av 
Skåne. Landskapet är mycket omväxlande med inslag av enefälader (dvs 
många enbuskar), hagmark, åkermark samt några minde skogspartier. 
Floran är varierande med rikedom av blommande örter och träd från 
tidig vår till sen sommar. Här finns bland annat Bjärehalvöns rikligaste 
bestånd av backsippa. Spåren efter mänsklig verksamhet är många och 
sträcker sig över en lång tidsperiod från bronsålder fram till nutid. En 
stor del av Grevie backar är förklarat som naturreservat. Vandringsleden 
”Kulturslingan” är ca 3 km lång.

I centrala Grevie finns två grönområden belägna på rullstensåsar. 
Höjdskillnaderna mellan väg 150 (Stålhögavägen) och grönområdena 
är närmare 10 m vilket gör det svårt att angöra grönområdena just från 
Stålhögavägen.

Inom grönområdet strax norr om Järnvägsgatan finns en gångslinga som 
ansluter till både Järnvägsgatan och lekplats strax intill Båstadhems 
lägenheter vid Tvärvägen. Man kan även nå grönområdet via intilliggande 
villaområde. Grönområdet består av uppvuxna lövträd samt en hel del 
lägre buskvegetation. Gångslingan är ej belyst. Däremot är lekplatsen 
och den anslutande gång- och cykelbanan mellan Lindab och NP Nilsson 
belyst. Lekplatsen  är populär och gångslingan används också flitigt av 
bl.a hundägare.

Det andra grönområdet i tätorten är beläget norr om Industrivägen, 
öster om väg 105 (Stålhögavägen). Grönområdet kan man nå både via 
stickgata från Järnvägsgatan samt Industrivägen. Inom grönområdet 
finns upptrampade stigar som vittnar om att människor promenerar 
där. Grönområdet består även här av uppvuxna lövträd samt en del lägre 
buskvegetation.

Backsippa
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Efter järnvägsspåret tagits bort har tillgängligheten ökat till natur- och 
rekreationsområden i anslutning till banvallen. Under 2017 kommer 
sträckan Båstad-Grevie att byggas om till gång- och cykelväg samt ridled 
där det är möjligt.  Sträckan Grevie-Förslöv kommer att byggas om under 
kommande år, 2018-2019.

Mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby löper Vadbäcken. Marken längs 
båda sidor av bäcken är till stösta del odlad jorbruksmark och privatägd. 
Det innebär att marken längs bäcken är svårtillgänlig för allmänheten 
och svår att nyttja som rekreationsstråk.

Strax öster om väg 105 i höjd med Grevie kyrka är ett grönområde 
beläget. Området är utpekat i Planprogram för Grevie kyrkby som 
”Befintligt grönområde som sparas och utvecklas för närrekreation”. Då 
de uppdagats att området är sankt är det tveksamt om det lämpar sig för 
vidare utveckling som rekreationsområde. Dungen är ändå bevarandsvärd 
då den fyller sin funktion bl a som vindskydd för intilliggande bebyggelse 
och är en tillgång för djur.

Grönområden fyller flera viktiga funktioner och är en del av de 
ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Utöver att fungera som biotop 
och skapa förutsättningar för biologisk mångfald är grönområdena 
viktiga för människans välmående. Att ha tillgång till ett grönområde 
inom 300 meter sänker folks upplevda stressnivå. Människan behöver en 
viss mängd yta grönområde i sin närhet för att må bra. Ett riktvärde bör 
vara minst 15-20 kvm grönyta per person, där 15 kvm per person är en 
storlek som används av en del storstadskommuner. Därför bör Båstads 
kommun kunna hålla en högre ambition. Dessa ytor ska vara tillgängliga, 
inom gång- eller cykelavstånd och de behöver vara sammanhängande 
större ytor och stråk.

Grevie är ett förhållandevis litet samhälle med ”närhet till allt” - som 
många Geviebor beskriver orten. Det gör också att många har närhet till 
grönområden. Några av grönytorna är dock svårtillgängliga på grund av 

Viktiga aspekter för bostadsnära natur:
•	 Tillgång - den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör
•	 Tillgänglighet - den faktiska och upplevda tillgängligheten till 

denna natur
•	 Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden

Sinarpsdalen 
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topografin, växtlighet och avskärande vägar.  Grevie har god potential 
till att binda samman de befintliga grönområdena med varandra. Idag 
finns länkar i form av t ex gång- och cykelbana och gångstigar som tål att 
förbättras, se karta 17.

I	dag	finns	två	naturområden	i	anslutning	till	tätorten,	som	är	större	än	6	
ha. Det är Grevie backar och Sinarpsdalen.

Parker och grönytor 
Några	anlagda	parker	finns	inte	i	Grevie;	däremot	finns	öppna	grönområden	
insprängda i bebyggelsen. Se ovanstående beskrivning under rubriken 
”Grön- och blåstruktur”.

Lekplatser
Förutom lekplatser vid skolor och förskolor	finns	5	lekplatser	utspridda	i	
Grevie samhälle.	Tre	mindre	lekplatser	finns	i	ortens	norra	del.	Det	finns	
även ett par lekplatser i centrala Grevie. Lekplatsen intill grönområdet 
norr om Järnvägsgatan samt lekplats och fotbollsplan intill den nu stängda 
Backaskolan är uppskattade av många barn och besöks frekvent. Ortens 
lekplatser är viktiga för barnen då de utgör en viktig del av deras vardag.

Huvudmannaskap
I Grevie råder enskilt huvudmannaskap för allmänna platser vilket 
innebär att grönytor sköts av vägföreningen (Grevie GA:2).

Gator och trafik
Huvudmannaskap
I Grevie råder enskilt huvudmannaskap för allmänna platser vilket 
innebär att gator sköts av vägföreningen (Grevie GA:2). Trafikverket 
är väghållare för Timmervägen, Järnvägsgatan, Gimlevägen samt väg 
105 (Stålhögavägen).

Lekplats intill Ljungvägen

Befintlig lekplats inom grönområdet norr om Järnvägsgatan
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Biltrafik
Målpunkter	 som	 alstrar	 mycket	 trafik	 i	 Grevie	 är	 Bjärepunkten,	 Grevie	
Idrottspark/Grevieparken	 och	 dess	 kringverksamhet	 samt	 de	 större	
arbetsplatserna på orten, t ex Lindab och NP Nilsson. Även förskole- och 
skolverksamheten	 i	Grevie	kyrkby	alstrar	 en	del	 trafik	beroende	på	hur	
skolbarnen tar sig till skolan.

Enligt resvaneundersökningen framtagen av Region Skåne är bilen det 
mest använda färdmedlet i Båstads kommun oavsett vilken distans det 
handlar om. År 2013 gjordes 40% av resorna under 1 km med bil, och på 
distansen 1-5 km utgjorde bilresorna 77%. 

Det	 är	 en	 stor	 del	 genomfartstrafik	 på	 Stålhögavägen	 men	 även	
Järnvägsgatan och Gimlevägen.	 2012	 uppmättes	 årsmedeldygnstrafiken	
(ÅDT) på Gimlevägen respektive Järnvägsgatan till 950 respektive 900 
fordon varav ca 90 respektive 110 var lastbilar. För väg 105 (Stålhögavägen) 
uppmättes	årsmedeldygnstrafiken	(ÅDT)	2013	till	3640	fordon	varav	320	
var lastbilar.

Parkering
I Grevie	 samhälle	 finns	drygt	300	parkeringsplatser	 som	 inte	 är	knutna	
till bostäder eller arbetsplatser. Den största parkeringsytan är intill 
Grevieparken som rymmer ca 180 bilar. Vid Bjärepunkten och Bjäre 
Lantmän	 finns	 ca	 90	 platser	 och	 vid	 torgytan	 intill	 Järnvägsgatan	 finns	
drygt	40	platser.	I	övrigt	finns	en	hel	del	ytor	som	används	som	parkering	
trots att ytan ej är utpekad som sådan, t ex intill f.d. lastkajen vid f.d järnväg.

Parkeringsmöjligheter för lastbilar och bussar som kommer till Grevie i 
samband	med	evenemang	finns	i	anslutning	till	t	ex	Grevieparken.

Stålhögavägen, Grevie
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Kollektivtrafik
Skånetrafiken	trafikerar	Grevie	med	regionbussar.	Med	buss	från	Grevie	
tar det drygt 14 min till Båstad och 6-11 min till Förslöv beroende 
på bussens rutt. Till Torekov tar det 22 min med direktbuss. I Grevie 
samhälle finns 5 busshållplatser och i anslutning till Grevie kyrkby finns 
3.

I december 2015 öppnade tunneln genom Hallandsås och samtidigt 
invigdes Förslövs station, cirka 4 km söder om Grevie centrum. Stationen 
i Förslöv trafikeras med pågatåg, som man kan nå via buss 504 alt 505, 
mot Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Från och med december 2016 
går även pågatåg norrut till Båstad, Laholm och Halmstad. Med tåg tar 
det 5 minuter från Förslöv till Båstad, ca 20 minuter till Halmstad, 30-35 
minuter till Helsingborg och 1 timme och 40 minuter till Malmö.

Öresundstågen mellan Göteborg och Köpenhamn stannar vid Båstads 
järnvägsstation. Med tåg tar resan ca 2 timmar från Båstad till Köpenhamn 
och ungefär lika lång tid till Göteborg. Södergående Öresundståg stannar 
även i Ängelholm, Helsingborg, Ramlösa, Landskrona, Kävlinge, Lund, 
Malmö och norrgående i Laholm, Falkenberg, Varberg, Åsa, Kungsbacka, 
Mölndal.

Gångtrafik
På de flesta sträckor inom Grevie samhälle och Grevie kyrkby får 
gående dela utrymme med cyklisterna på kombinerade gång- och 
cykelvägar.

Cykeltrafik
Inom området ”Bebyggd miljö” i miljöprogrammet finns ett mål om att 
bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig 
för alla. Detta innebär enligt miljöprogrammet att ”tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik”.

Grevie i siffror
•	 Årsmedeldygnstrafik	 på	 Järnvägsgatan	 och	 Timmervägen: 900 

respektive 680 fordon (enligt Trafikverkets	trafikräkning	2012)
•	 Årsmedeldygnstrafik	 på	 Stålhögavvägen	 (väg	 105):	3640 fordon 

(enligt	Trafikverket	trafikräkning	2013)	varav	320 var lastbilar
•	 40 % av resorna under 1 km gjordes med bil 2013 i Båstads kommun
•	 77 % av resorna på distansen 1-5 km gjordes med bil 2013 i Båstads 

kommun
•	 Antal bilplatser i Grevie samhälle: 314 platser
•	 Ca 95 % av alla Grevies invånare bor inom 500 m från busshållplats

Skånetrafiken, buss och pågatåg i  Förslöv
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Det	 finns	många	skäl	att	öka	andelen	resor	som	sker	på	cykel.	Att	 flytta	
resor från bil till cykel medför stora samhällsvinster. Det handlar både om 
miljö- och hälsovinster och om ökade stadslivskvaliteter som kan bidra till 
att öka stadens konkurrenskraft som attraktiv plats för boende och arbete. 

Enligt en enkät om cykelvanor som genomfördes av Region Skåne 2014 
i samband med framtagandet av vägledningsdokumentet ”Planera för 
cykeln	i	småstaden”,	framkom	att	de	viktigaste	aspekterna	för	att	få	fler	att	
cykla var förbättrad stadsmiljö, attitydförändringar och fysiska åtgärder.

I Båstads kommun cyklar enligt Region Skånes nulägesanalys (framtagen 
i samband med arbetet med Planera för cykeln i småstaden) 8,5% av 
befolkningen. Kvinnor cyklar något mer än män. 

Då Grevie (inkl Grevie kyrkby) är en relativt liten ort ligger 88 % av orten 
inom	en	radie	av	1	km	trots	att	orten	är	”utsträckt”	i	både	nord/sydlig	och		
öst/västlig	riktning.	Hela	Grevie	nås	inom	3	km	vilket	tar	cirka	10	minuter	
på cykel.

2015 invigdes Kattegattleden som är ett sammanhängande regionalt 
stråk som går från Göteborg till Helsingborg. Den går via Båstad, Grevie 
och längs med delar av södra kusten. Vägen är skyltad och går både på 
cykelvägar	och	i	blandtrafik.	

Enligt ”Cykelplan för Båstads kommun” är gång- och cykelbanorna i Grevie 
och Grevie kyrkby av blandad standard. En del gång- och cykelbanor 
håller god standard och en del mindre god eller till och med låg standard 
vissa sträckor. Det är främst de sträckor där man som cyklist är hänvisad 
att	 cykla	 i	blandtrafik	 som	standarden	är	 låg,	 exempelvis	Timmervägen,	
Järnvägsgatan, Marknadsvägen, Grimmesväg samt del av Gimlevägen.

I kommunens cykelstrategi (antagen av kommunstyrelsen 2015-02-11) 

Strategier för att skapa en mer cykelvänlig fysisk miljö:
•	 Cykelnätet bör vara tätt, sammanhängande och tillgängligt
•	 Cykelnätet	bör	både	vara	trafiksäkert	och	upplevas	som	tryggt
•	 Vägledning/skyltning bör vara tydlig och informativ
•	 Att välja cykeln bör vara enkelt och komfortabelt

Nyttan med cykling:
•	 Mindre miljöpåverkan
•	 Bättre stadsmiljö
•	 Bättre folkhälsa
•	 Ökad social hållbarhet
•	 Bättre samhällsekonomi

finns	tre	strategier	formulerade:
•	 Stadsmiljö och detaljutformning
•	 Kommunikation och service
•	 Utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk

Ett tydligt ställningstagande utifrån Båstads kommuns miljöprogram är att 
cykel- och gångvägar ska prioriteras. Detta innebär, enligt cykelstrategin, 
delvis att utbyggnaden och förbättringen av cykelvägar ska prioriteras 
framför	utbyggnaden	och	förbättringar	som	rör	motortrafik.	Det	innebär	
också att cykelvägar i viss mån kan ta delar av bilvägar i anspråk om det 
finns	behov	för	detta.	Prioriteringen	kommer	främst	ske	i	samband	med	
cykelhuvudstråket, där framkomligheten för cyklister ska vara hög. Det 
innebär att underlaget ska vara bra, det ska vara tryggt och säkert samt 
att hinder inte ska försämra framkomligheten.

I cykelstrategin föreslås ett antal stråk som behöver komma till för att 
komplettera cykelvägnätet, se karta 18. 
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Grevie i siffror
•	 Cirka 88 % av tätorten nås inom 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
•	 100% av Grevie samhälle nås inom 3 km vilket tar ca 10 min på 

cykel
•	 Bjärepunkten - Ljungvägen: ca 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
•	 Bjärepunken - Grevie kyrkby: ca 2 km vilket tar ca 6 min på cykel

Gamla banvallen genom Grevie samhälle föreslås användas som gång- och 
cykelbana. Under 2017 kommer sträckan mellan Båstad och Grevie att 
anläggas med asfalt. Sträckan mellan Dala (söder om Företagsbyn i Båstad) 
och fram till Grevie tätort kommer även att kunna nyttjas som ridled.

För Grevie föreslås även följande:
 
•	 13. Ett stråk på antingen Järnvägsgatan eller Timmervägen. 

Timmervägen	är	på	vissa	delar	bredare,	men	 Järnvägsgatan	når	 fler	
målpunkter. Det är viktigt att Järnvägsgatan i östra delarna får en 
bra cykelväg med tydlig koppling till bussarna. Behovet av detta kan 
eventuellt bli mindre vid en cykelväg på banvallen. 

•	 14.  Ett gång- och cykelnät längs med Grimmes väg och på 
Marknadsvägen i Grevie kyrkby för säker tillgänglighet till skola, 
förskola och vårdhem.

Sammanfattning:
•	 Grevies knutpunkter behöver förtydligas och förstärkas för att bli 

attraktiva mötesplatser.
•	 Grevies invånare har god tillgång till tillgänglig grön- och 

rekreationsområde
•	 Trafiksituationen	är	stundtals	besvärlig	på	främst	Timmervägen,	

Järnvägsgatan	samt	väg	105	(Stålhögavägen)
•	 Grevies	invånare	har	god	tillgänglighet	till	kollektivtrafik
•	 Platser	för	social	samvaro	saknas	för	flera	grupper.

Karta 17, Grevie, utdrag ur Båstads cykelstrategi

29 
 

Grevie och Grevie kyrkby 

Grevie kommer med det nya busskonceptet för Bjäre att bli en viktig 
bussnod. I Grevie kommer förhoppningsvis den gamla banvallen bidra 
till ett stråk genom byn.  Ett öst-västligt huvudstråk behövs genom 
orten. Detta kan anläggas antingen längs med Järnvägsgatan eller 
Timmervägen.  Idealiskt vore ifall båda kunde byggas men vid en 
prioritering knyter Järnvägsgatan bättre an till skola samt till 
matvarubutik som ligger väster om Järnvägsgatan.  

I dagsläget är bebyggelsen i Grevie kyrkby gles men då en detaljplan 
håller på att tas fram för området kommer området att förtätas. En 
Montessoriförskola och skola samt ett vårdboende finns längs med 
Grimmes väg. Busstrafiken har tidigare gått via skolan men kommer 
nu endast stanna ute vid Grevie byaväg. Detta ställer ökade krav på 
goda gång- och cykelvägar till skolan.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag:  
13. Ett stråk på antingen Järnvägsgatan eller Timmervägen. 
Timmervägen är på vissa delar bredare, men Järnvägsgatan når fler 
målpunkter. Det är viktigt att Järnvägsgatan i östra delarna får en bra 
cykelväg med tydlig koppling till bussarna. Behovet av detta kan 
eventuellt bli mindre vid en cykelväg på banvallen.  
 
14. Ett gång- och cykelnät längs med Grimmes väg och på 
Marknadsvägen i Grevie kyrkby för säker tillgänglighet till skola, 
förskola och vårdhem.  

13 

14 
Grevie kyrkby 

Behov: 

 Ett tydligt huvudstråk i öst-västligt riktning stråk genom 
Grevie 
 

 Bättre och säkrare kopplingar till bussläget på 
Järnvägsgatan i Grevie 
 

 Ett stråk som inkluderar skola, förskola och vårdboende i 
Grevie kyrkby och som ansluter till cykelvägen och 
busshållsplatsen längs med Grevie byaväg 

 

Befintlig cykelväg 
Hög strategisk prioritet 
Medlehög strategisk prioritet 
Lägre strategisk prioritet 
Gång- och cykelväg som byggs under 2015 
Cykelstråk i blandtrafik 
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7. FRAMTID
Grönstruktur
En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Grevies grönstruktur 
är att kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna. Det innebär 
att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och driver utvecklingen i nära 
samarbete med kommunen då det är de som kommer att ha skötselansvar 
för platserna.

Den	 framtida	 grönstrukturen	 utgår	 från	 den	 befintliga	 grönstrukturen	
och strävar efter att skapa en sammanhängande, tillgänglig grön- och 
blåstruktur med höga rekreationsvärden.

Grevie saknar idag en sammanhängande, tillgänglig grönstruktur. Flera, 
både	 större	 och	 mindre,	 grönområden	 finns	 i	 anslutning	 till	 befintlig	
bebyggelse men tydliga kopplingar saknas och det är inte heller självklart 
att hitta in till grönområdena. Mellan Grevie och Grevie kyrkby sträcker 
sig Vadbäcken. Bäcken löper mestadels genom ett jordbrukslandskap och 
är delvis kulverterad. Då mark längs bäcken är privatägd och brukas är det 
osäkert om det är realiserbart att utveckla sträckan längs bäcken som ett 
rekreationsområde.

Karta 18 visar Grevies framtida grönstruktur. De större grönområdena 
Sinarpsdalen och Grevie backar bör knytas ihop genom kompletterande 
gång- oc h cykelstråk. Både ”runt” Grevie samt tvärs igenom och därmed 
också knytas samman med de mindre grönområdena som  är insprängda i 
den		befintliga	bebyggelsen.

Entrén till Grevie backar bör tydliggöras med t ex skyltning. För de som 
väljer	att	köra	bil	till	grönområdet	bör	det	finnas	en	anvisad	parkeringsplats,	
Förslagsvis någonstans bakom Bjärepunkten där kommunen är markägare.

Grevie Idrottspark är sedan länge etablerade väster om väg 105 vid norra 
infarten till Grevie. Verksamheten bör säkras upp genom att planlägga 
marken samt även möjliggöra en utbyggnad. Önskemål har framförts 

Karta 18, framtida grönstruktur, Grevie

Teckenförklaring
           Befintligt grönstråk

                      Nytt grönstråk

                      Svårtillgänglig bäck

                      Större grönområde

Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken

+150 möh

+130 möh

+80 möh

+70 möh

+61 möh

+74 möh

+100 möh
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Framtidsstrategier för grönstrukturen:
•	 Utveckla	befintliga	grönområden	i	anslutning	till	bebyggelse
•	 Kombinera rekreation och aktivitet.
•	 Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk

om att anlägga en hundrastgård i anslutning till Grevie Idrottspark och 
Grevieparken.

Grevieparken och Grevie Idrottspark bör på ett tydligare sätt knytas 
samman med Sinarpsdalen i nordväst samt även Grevie backar i söder. En 
gångslinga inbjuder och möjliggör för både människor (och ev hundar) att 
lätt ta sig ut i naturen både korta och långa rundor.

Sedan	Hallandsåstunneln	öppnades	för	tågtrafik	har	marken	för	den	gamla	
banvallen frigjorts. Att anlägga en gång- och cykelbana på banvallen ger 
ett utmärkt tillfälle att knyta ihop rekreationsområden både norrut  mot 
Sinarpsdalen och Båstad samt söderut mot Förslöv. Beslut är tagna om 
att anlägga gång- och cykelbana mellan Båstad och norra delen av Grevie 
under 2017. Längs sträckan söder om Företagsbyn och Grevie kommer 
gång- och cykelbanan att kompletteras med en ridled. Anläggande av 
gång- och cykelväg för att knyta ihop Grevie och Förslöv är planerat till 
2018/2019.

Det	 befintliga	 bostadsområdet	 norr	 om	 Gimlevägen	 knyts	 an	 till	
Sinarpsdalen	 med	 en	 mängd	 olika	 gångstigar	 vilka	 används	 flitigt	 av	
flera	boende		i	området.	När	området	söder	om	Gimlevägen	bebyggs	bör		
den	nya	bebyggelsen	kopplas	ihop	genom	grönstråk	med	befintliga	både	
små och större grön- och rekreationsområden, norrut mot Sinarpsdalen 
samt västerut mot Grevie backar. Likaså bör ett grönstråk möjliggöra 
en	 koppling	 mellan	 f.d.	 banvallen	 och	 väg	 105,	 dvs	 öster	 om	 befintligt	
verksamhetsområde.

Huruvida det är möjligt att knyta ihop grönstråk längs banvall och väg 
105 med en  slinga längs Vadbäcken är oklart. Marken längs Vadbäcken 
är jordbruksmark och dessutom privatägd. En möjlig koppling mellan 
banvall	och	väg	105	strax	öster	om	Lindab	Steel	ABs	befintliga	verksamhet	
bör möjliggöras i framtida detaljplan för området.

Längs	väg	105	finns	en	anlagd	gång-	och	cykelväg	som	 	knyter	samman	
Grevie samhälle med Grevie kyrkby. Mark mellan Grimmes väg och väg 
105 är planlagd för bostader och till viss del handel och mindre icke 
störande verkamhet. Detaljplanen möjliggör även grönstråk som binder 
ihop Grimmesväg och väg 105 samt även längs med väg 105.

Strax öster om väg 105 i höjd med Grevie kyrka är ett grönområde 
beläget. Området är utpekat i Planprogram för Grevie kyrkby som 
”Befintligt grönområde som sparas och utvecklas för närrekreation”. Då 
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Befintlig lekplats inom grönområdet norr om Järnvägsgatan

de uppdagats att området är sankt är det tveksamt om det lämpar sig för 
vidare utveckling som rekreationsområde. Dungen är ändå bevarandsvärd 
då den fyller sin funktion bl a som vindskydd för intilliggande bebyggelse 
och är en tillgång för djur.

Grevie	 har	 flera	 mindre	 lekplatser.	 I	 dagsläget	 driftas	 lekplatserna	 av	
gemensamhetsanläggningen Grevie GA:2. Fokus bör ligga på att hellre göra 
ett fåtal kvalitativa lekplatser som är strategiskt placerade istället för att 
anlägga många utspridda i samhället. Förslagsvis förstärks den etablerade 
större lekplatsen i anslutning till grönområdet norr om Järnvägsgatan, 
intill Tvärstigen.

Med anledning av att många Greviebor uttryckt önskan om ett så kallat 
”Socialt centrum”, dvs mötesplats samt att mark frigjorts i samband 
med att järnväg och lastkaj numera ej brukas föreslås att en mötesplats 
möjliggörs på platsen i anslutning till den gamla lastkajen. Platsen skulle 
kunna inrymma både en mindre park med bänkar, kulturhus i form av 
t.ex en skaparverkstad (för både musik, konst och andra aktiviteter).  Där 
skulle också t.ex en boulbana eller en skateramp anläggas. Mötesplatsen 
kan också fungera som ett nav för att binda ihop t.ex Sinarpsdalen med 
Grevie backar.

Under ”Framtidsminglet” som anordnades den 31 januari framfördes 
önskemål om att anlägga ett utegym. Förslagsvis skulle utegymmet 
placeras antingen i anslutning till Grevie GIK’s verksamhet.

Grönstrukturen är en viktig del i hanteringen av dagvatten. Det är av stor vikt 
är att minska risken för översvämningar i samband med kraftig nederbörd.
Det är viktigt att vid all exploatering beakta dagvattenhanteringen för 
att	 inte	 skapa	 en	 ökad	 belastning	 på	 det	 befintliga	 dagvattennätet	 eller	
Vadbäcken. Öppna dagvattenlösningar kan om de utformas på ett bra sätt 
tillföra kvalitéer till både verksamhets- och bostadsområde.

Gator, trafik och kommunikation
En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Grevies gator och 
park/naturområden	är	att	kommunen	inte	är	huvudman	för	de	allmänna	
platserna. Det innebär att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och 
driver utvecklingen i nära samarbete med kommunen då det är de som 
kommer att ha skötselansvar för platserna. 

Stålhögavägen/väg	 105	 är	 Grevies	 mest	 belastade	 vägsträcka,	 med	
sina cirka 3640 i ÅDT	(årsmedeldygnstrafik),	varav	cirka	320	är	 tunga	
fordon.	Därefter	är	Järnvägsgatan	och	Timmervägen	de	mest	trafikerade	
vägsträckorna med 900 i ÅDT respektive 680 fordon.

I arbetet med att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att arbeta 



45

Samrådshandling 2017-04-07
                     Inriktningsdokument Grevie samhälle

för sänkta hastigheter och säkra övergångar i tätorten. För att uppnå det 
krävs	 trafiksäkerthetshöjande	 åtgärder	 längs	 väg	 105	 /	 Stålhögavägen	 i	
korsningspunkterna Timmervägen, Järnvägsgatan och Marknadsvägen. 
Dessutom krävs en översyn av högsta tillåtna hastighet för respektive 
gator. En effekt av sänkta hastigheter och säkra övergångar är en trevligare 
och tryggare miljö som inbjuder till promenader.

Under dialog med de boende i Grevie påtalas problematiken kring 
Timmervägen och att en verksamhet (NP Nilsson) är belägen på båda sidor 
av gatan. Under arbetstid kör truckar tvärs över gatan och lastbilar både 
hämtar och lämnar gods. Vilket gör situationen otrygg för både fotgängare 
och	cyklister.		Timmervägen	föreslås	stängas	av	för	genomfartstrafik	inom	
NP	Nilssons	fastighet.	Genomfartstrafik	på	Timmervägen,	som	inte	ska	till	
NP Nilssons verksamhet, kan ledas via Tranvägen och Böskedalsvägen till 
Järvägsgatan och Gimlevägen. Som fotgängare eller cyklist kan man även ta 
sig via gång- och cykelbana mellan Lindab och NP Nilssons verksamheter.

Gång- och cykeltrafik
Gång-	 och	 cykeltrafik	 ska	 ha	 högst	 prioritet	 i	 tätorten.	 Det	 ska	 vara	
inbjudande att röra sig till fots och både gång- och cykelbanor ska vara 
trygga och säkra. Fotgängare och cyklister ska så långt som möjligt 
separeras, det ökar även tryggheten för personer med olika typer av 
funktionsnedsättning. Med en miljö som är inbjudande att röra sig i till fots 
eller med cykel minskar behovet av parkeringsplatser i direkt anslutning 
till målpunkterna. Det är viktigt att stärka kopplingarna till målpunkterna 
med en utformning av miljön som leder både fotgängare och cyklister rätt 
på ett tryggt sätt. 

För	att	uppnå	detta	krävs	bl	a	att	trafiksäkerhetshöjande	åtgärder	vidtas	
längs	 väg	 105/Stålhögavägen	 och	 korsningspunkterna	 Timmervägen,	
Järnvägsgatan samt Marknadsvägen. Likaså bör belysning anläggas 
längs med gång- och cykelbanan mellan Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby	samt	vidare	söderut	mot	Förslöv.	Dessutom	bör	trafiksituationen	
på Timmervägen ses över i anslutning till NP Nilssons verksamhet. Då 
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företaget har verksamhet på båda sidor om Timmervägen kör många 
truckar över vägen plus att lastbilar hämtar material.

Den gamla banvallen kan nu med fördel byggas om till cykelväg när 
tågtrafiken	flyttat	till	tunneln.	En	sådan	cykelväg	skulle	knyta	ihop	Grevie	
med både Båstad och Förslöv. Cykelbanan skapar möjlighet för allmänheten 
att nå miljöer som tidigare varit stängda och erbjuder nya utsiktspunkter 
över  t ex Båstad och Laholmsbukten.

Tidigare har riktlinjer varit 5 km som övre gräns för arbetspendling med 
cykel, vilket täcker in större delen av både Grevie samhälle samt Grevie 
kyrkby. Elcykeln erbjuder helt nya möjligheter till arbetspendling med 
cykel och vi kan redan se att den övre gränsen för hur långt man kan 
cykla	 till	 arbete	 flyttats,	men	 ingen	 vet	 exakt	 var	 den	 övre	 gränsen	 går	
idag.	Vi	måste	därför	utgå	från	att	ökad	cykeltrafik	genom	tätorten	till	t.ex	
arbetsplatser utanför orten.

Kollektivtrafik
För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att göra det lätt för 
invånarna	att	välja	hållbara	resor.	Tillgång	till	kollektivtrafik	är	en	viktig	
del i att minska bilanvändandet. Att minska bilanvändandet är motiverat 
både med hänsyn till mängden utsläpp av växthusgaser på det påverkan 
på	klimatet	som	de	för	med	sig	och	med	hänsyn	till	trafikbelastningen	på	
exempelvis Stålhögavägen.

Busshållplatser är viktiga knutpunkter som möjliggör spontana och 
planerade möten. Lokalisering och utformningen av hållplatserna är 
därför viktig. De ska vara tillgängliga och trygga men också trevliga och 
inbjudande.

En	tillgänglig	och	pålitlig	kollektivtrafik	är	viktigt	ur	en	jämlikhetsaspekt	
så att även de som inte äger bil eller har körkort ska ha möjlighet att ta sig 
till arbete, skola, fritidsaktiviteter, socialt umgänge med mera samt uträtta 
vardagsärenden.

För att tågresor ska vara ett attraktivt alternativ till bilen för långa resor 
måste	det	finnas	effektiva	och	pålitliga	bussförbindelser,	för	människor	
som bor i Grevie eller på landsbygden, till och från järnvägsstationerna 
i Förslöv och Båstad. Kommunen måste därför arbeta för att bibehålla 
och utveckla de busslinjer som går till stationerna. Bussförbindelser 
från Grevie till järnvägsstationerna är en förutsättning för att knyta ihop 
”landsbygden” samt för att motverka en ökande bilism.

Parkering
Vid	målpunkter,	hållplatser	och	vid	tätortens	knutpunkter	ska	det	finnas	
gott om bra cykelparkeringar. Cykelparkeringar ska vara trygga, säkra 
och tillgängliga, därför måste de placeras där människor rör sig samt 
vara upplysta. De ska vara anpassade efter dagens varierade cykelutbud 
med vanliga cyklar, elcyklar, träningscyklar, lastcyklar, cykelkärror med 
mera och bör erbjuda service i form av pump och laddningsmöjligheter.

Då stora ytor i attraktiva centrala lägen används för parkering skulle 
en översyn av det egentliga parkeringsbehovet i Grevie kombinerat 
med en parkeringsstrategi kunna gynna tätortens utveckling och skapa 
möjligheter	till	förtätning	och/eller	nya	mötesplatser.

Biltrafik
Åtgärder	 som	 föreslås	 som	 påverkar	 biltrafiken	 är	 bland	 annat	
korsningspunkter	längs	väg	105	/	Stålhögavägen samt Timmervägen. Det 
finns	behov	av	att	förbättra	utformningen	på	vissa	korsningspunkter	och	

Framtidsstrategier för trafik:
•	 Gång och cykel ska prioriteras före bilen
•	 Arbeta för säkra överfarter/övergångar över väg 105/

Stålhögavägen
•	 Planera för arbetspendling med cykel
•	 Arbeta	för	utvecklad	kollektivtrafik
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även Timmervägen för att skapa en bättre och, för alla, tryggare övergång 
och framkomlighet.

Dessutom	bör	en	trafikutredning	som	tar	hänsyn	till	ny	planerad	bebyggelse	
göras med anledning av utbyggnad av marken mellan Gimlevägen och 
banvallen (”Böske”) samt  även eventuell ny verksamhetsmark öster om 
Lindab	Steel	AB.	Befintlig	trafikstruktur	bör	ses	över	och	planeras	utefter	
de nya förutsättningarna.

Karta 19, framtida infrastruktur, Grevie

Teckenförklaring
           Ny gång- och cykelväg

                      Befintlig gång- och cykelväg

                     Trafiksäkerhetshöjade åtgärd i korsn

                      Ny bilväg

                      Trafiksäkerhetshöjande åtg väg

Wi-fi
Många förväntar sig idag att ha 
tillgång till trådlös uppkoppling. 

Wi-fi	 har	 blivit	 en	 viktig	 del	 av	
kommunens infrastruktur. Idag 
tillhandahåller	 ICA	 fritt	 wi-fi	 som	
även de som besöker biblioteket 
kan nyttja. Här bör kommunen även 
kunna erbjuda möjlighet att ladda 
mobiltelefoner,	surfplattor	och	annan	datorutrustning	finnas.	Kommunen	
bör även arbeta för att erbjuda denna service vid t ex busshållplatser samt 
sociala mötesplatser.

Energiförsörjning
Då	Grevie	ligger	på	Hallandsåsens	sydsluttning	finns	goda	förutsättningar	
för att utnyttja solenergi. Detta bör uppmuntras både för privata som för 
kommunala aktörer.

Lindab
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Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken
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Bebyggelse
I	Grevie	samhälle	finns	möjligheter	för	förtätning.	I	Grevie	samhälles	mest	
centrala	delar	finns	ytor	med	låg	utnyttjandegrad	som	kan	effektiviseras	
både vad avser nyttjandet av markytorna och möjligheten att bygga på 
höjden. När ny mark för bebyggelse tas i anspråk ska det ske i anslutning 
till	befintlig	bebyggelse.

Funktionsblandning där exempelvis bostäder, förskola och service samsas 
i samma kvarter eller till och med i samma byggnad är eftersträvansvärt. 
Det	medför	en	flexibilitet	i	användningen	och	skapar	liv	och	rörelse	under	
hela dagen.

Utgångspunkten vid ny bebyggelse ska alltid vara kvalitet och långsiktighet.

Kulturmiljö
I Grevie stationssamhälle) och Grevie kyrkby saknas större 
sammanhängande områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
I	 båda	 byarna	 finns	 enstaka	 hus	 med	 höga	 arkitektoniska	 värden	 eller	
kulturmiljövärden.

Under 1987 genomfördes en  bebyggelseinventering där byggnader i 
Grevie inventerades. Fem (5) byggnader i Grevie stationssamhälle och 
Grevie kyrkby pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla, se karta 15, 
enligt byggnadsnämndens beslut 25 januari 1988. Dock är byggnaderna på 
Böske	2:74	idag	rivna	(norr	om	korsningen	Stålhögavägen/Hålarpsvägen).	
Bebyggelseinventeringen innehåller ingen beskrivning av byggnaderna 
eller byggnadernas värde. En uppdatering av kulturmiljöinventeringen 
behöver göras dels med anledning av att ett par av de tidigare utpekade 
fastigheterna bör utgå (pga bl.a rivning), dels med anledning av att 
ytterligare några byggnader  i både Grevie stationssamhälle och Grevie 
kyrkby	 bör	 klassificeras	 som	 kulturhistorisk	 värdefull.	 Exempel	 på	
byggnader som speglar stationssamhällets tidiga framväxt och bör ses som 
kulturhistorisk värdefulla är NP Nilssons kontorsbyggnad (Böske 2:112, 
se bild sida 28),  två av Lindabs kontorsbyggnader (Böske 2:108, se bild 
sida 28 och 49), byggnader längs Järnvägsgatan (Hålarp 4:212, Hålarp 

Karta 20, Förslag till utpekade byggnader med kulturhistoriskt värde
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Ängelsbäck 10:14

Grevie 44:1, Grevie Kyrka

Böske 2:108, Lindab

Hålarp 4:116

4:37, Hålarp 4:116, se bild sida 49) i Grevie. I Grevie kyrkby bör Grevie 
kyrka (Grevie 44:1) samt de intilliggande byggnaderna (Grevie 7:5, Grevie 
9:2, Grevie 39:2) ses som kulturhistoriskt värdefulla samt även byggnaden 
på fastigheten Ängelsbäck 10:14, se bild sida 49, längs Grimmes väg. 
Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt annan lagstiftning. De övriga 
byggnaderna saknar formellt skydd enligt plan- och bygglagen.
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Bostäder
En stor del av bostadsutbudet i Grevie samhälle och Grevie kyrkby är idag 
småhus.	 Det	 finns	 idag	 en	 uttalad	 efterfrågan	 på	 radhus/parhus,	 både	
hyresrätter	och	bostadsrätter.	I	dagsläget	finns	inga	bostadsrätter	i	Grevie.	
Detaljplaner	 som	 innehåller	 lägenheter	 samt	 radhus/parhus	 bör	 därför	
prioriteras över detaljplaner för villor.

Grevies	utveckling	ska	ske	genom	förtätning	och	de	lucktomter	som	finns	
bör	 utnyttjas.	 Genom	 förtätning	 utnyttjas	 befintlig	 infrastruktur	 på	 ett	
effektivt sätt. Den närhet som skapas till allmän och kommersiell service 
skapar ökade möjligheter att kombinera alla delar av livet och är positivt 
ur ett jämställdhetsperspektiv och underlättar vardagen för personer med 
funktionsnedsättning. Närheten till service bidrar också till ett minskat 
bilberoende. Förtätning innebär ett effektivt markutnyttjande och stödjs 
av hushållningsprincipen - att mark ska användas till det ändamål den 
är	bäst	lämpad	för.	I	Grevie	finns	möjlighet	till	förtätning	bland	annat	på	
f.d Backaskolan tomt, längs Järnvägsgatan samt i anslutning till före detta 
banvallen.

Planläggning	 pågår	 för	 Hålarp	 1:197	 m.fl.	 fastigheter,	 f.d	 Backaskolan.	
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av både 
flerbostadshus,	 radhus,	 parhus,	 kedjehus	 samt	 fristående	 villor.	
Planområdet är beläget strax söder om Järnvägsgatan, dvs både centralt 
och	 kollektivtrafiknära.	 Sannolikt	 kommer	 marknaden	 att	 styra	 vilket	
bostadsform som kommer att realiseras. Under vinterns workshopar har 
flera	Greviebor	 framfört	ett	önskemål	om	radhus/parhus/kedjehus	med	
en liten trädgård.

Planläggning pågår även av fastigheten Hålarp 4:212 längs Järnvägsgatan. 
Syftet med den detaljplanen är att möjliggöra både bostäder och handel 
längs ”centrumgatan” i Grevie. I första etappen är Båstadhems avsikt att 
bygga	om	befintlig	byggnad	för	att	fler	lägenheter	ska	inrymmas.	Men	på	sikt	
finns	möjlighet	att	bebygga	alt	bygga	om	för	handel/centrumverksamhet	i	
bottenvåningen och bostäder på övervåningen.

Karta 21, framtida bebyggelseutveckling, Grevie

Teckenförklaring
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                      Blandad bebyggelse

                      Bostäder

                      Utbyggnadsriktning

                      Verksamheter

                      Centrumverksamhet och bostäder

                      Utvecklat aktivitetsområde
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När ny mark tas i anspråk för bebyggelse ska det ske i anslutning till 
befintlig	bebyggelse.	Nu	när	järnvägen	ej	längre	utgör	en	barriär	och	för	
att knyta ihop Grevie samhälle föreslås bebyggelse mellan Gimlevägen 
och	 före	 detta	 banvallen.	 Hänsyn	 ska	 tas	 till	 befintliga	 nivåskillnader	
inom området så att så många som möjligt får havsutsikt. Detaljplan för 
området bör möjliggöra för högre bebyggelse och högre exploateringsgrad 
i anslutning till Järnvägsgatan för att sedan ”glesas ut” längre norrut och 
knytas	ihop	med	befintlig	bebyggelse	intill	Gimlevägen.	Detaljplanen	bör	
möjliggöra	flexibel	användning	av	marken	i	anslutning	till	Järnvägsgatan,	
t ex både för handel, centrumverksamhet, bostäder och skola. I övrigt 
föreslås bostäder.

I	 Grevie	 finns	mark	 planerad	 för	 bostäder	men	 som	 ej	 ännu	 byggts	 ut.	
T.ex	 finns	 flera obebyggda tomter norr om Gimlevägen. Fastigheterna är 
privatägda.

Mark söder om före detta banvallen, dvs ”Karlslund” är planlagd för bostäder 
men	 då	marken	 har	 nyttjats	 som	 soptipp	 och	med	 hänsyn	 till	 befintlig	
närliggande verksamhet, är den därmed inte lämplig för bostadsändamål. 
Kommunen är markägare. Gällande detaljplan bör dock ses över och kan 
med fördel ändras till att möjliggöra t.ex verksamhetsmark, se karta 22.

I	 Grevie	 kyrkby	 finns	 två	 områden	 planlagda	 för	 bostäder	 men	 som	 i	
dagsläget är obebyggda. Ett område är beläget väster om Grimmesväg och 
möjliggör cirka 7 enbostadshus. Området mellan Grimmesväg och väg 105, 
Grevie	28:1,	möjliggör	för	cirka	50	friliggande	villor	samt	3-4	flerbostadshus	
eller	radhus	 i	1-2	plan.	 I	bottenvåningen	på	 flervåningshusen	alt	radhus	
finns	möjlighet	att	inrymma	handel,	kontor	eller	liknande	verksamhet	som	
inte medför olägenhet för omgivningen.

En utbyggnad av bostäder etc föreslås inom markområdet mellan 
Gimlevägen	 och	 Järnvägsgatan/f.d	 banvallen.	 En	 utbyggnad	 av	 detta	
område bör prioritereas före en utbyggand av bostäder i Grevie kyrkby.  
Genom att bygga bort den barriär järnvägen har utgjort kan samhället 

knytas	ihop.	Det	finns	även	en	uttalad	efterfrågan	på	bostäder	inom	detta	
område.

Oavsett var i Grevie exploatering sker ska ledorden vara effektivt 
markutnyttjande. Flerfamiljshus, radhus och mindre småhus med små 
tomter i varierande upplåtelseformer ska prioriteras. I de lägen som är 
mest	centrala	och/eller	kollektivtrafiknära	bör	tätare	bebyggelse	tillåtas.

Verksamheter
Den	handel	 och	 service	 som	 finns	 i	Grevie	 är	 viktigt	 för	 tätorten.	 I	 takt	
med att Grevie växer ökar underlaget för handel och service och ökar 
möjligheterna	 för	 den	 att	 finnas	 kvar	 och	 utvecklas	 på	 orten.	 Tydliga	
centrumbildningar	kan	locka	fler	människor	att	vistas	på	platserna	vilket	
ökar	möjligheterna	för	befintliga	och	nya	kompletterande	verksamheter	i	
områdena. 

För	att	hushålla	med	den	mark	som	finns	att	tillgå	och	för	att	tätorten	inte	
ska sprida ut sig med ökade avstånd som följd bör även verksamheter 
arbeta för förtätning. Det är viktigt att verksamheter nyttjar sin mark så 
effektivt som möjligt och så långt som möjligt samnyttjar olika funktioner 
med grannfastigheter. Till exempel bör parkeringsytor och körytor vid 
inlastningsområden kunna samnyttjas. Detta gäller i hög grad för de 
befintliga	verksamhetsområdena	i	Grevie.

När ny mark behövs tas i anspråk för etablering av nya verksamheter alt 
utbyggnad	av	befintlig	 verksamhet	 ska	det	 ske	 i	 anslutning	 till	 befintlig	
verksamhet. Marken öster om Lindab Steel AB, söder om före detta 
banvallen bedöms lämplig för verksamheter. Dels säkras en utveckling 
av redan etablerad verksamhet och dels kan infrastruktur samnyttjas 
vid etablering av nya verksamheter. Del av området, dvs ”Karlslunds-
området”, är detaljplanelagt för bostäder och för resterande markområde 
finns	ingen	detaljplan.	En	markundersökning	måste	göras	i	samband	med	
planarbetet då det funnits en soptipp inom ”Karlslund”. Större delen av det 
utpekade markområdet (enligt karta 21) ägs av kommunen.
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Förtätning och omdisponering samt samutnyttjande av asfaltsytor bör 
ske kring Bjärepunkten och Bjäre kvarn. På så sätt kan mark frigöras för 
etablering av ytterligare handel och centrumverksamhet vilket förstärker 
Bjärepunkten som centrumpunkt.

Förtätning av bebyggelse bör även ske längs Järnvägsgatan för att därmed 
förstärka Järnvägsgatan som en centrumgata där ”mycket händer”.

Offentlig service/kommunal verksamhet
I takt med att Grevie växer kommer behovet av t ex vård och barnomsorg 
att öka. Det är viktigt att dessa funktioner utvecklas i takt med att orten 
byggs	ut.	I	dagsläget	finns	ett	bibliotek	inrymt	i	Bjärepunkten	i	anslutning	
till	 café	 och	matbutik.	 I	 övrigt	 finns	 inga	 lokaler	 för	 kulturverksamhet	 i	
Grevie. På sikt bör en så kallad social mötesplats anordnas för t ex kulturell 
verksamhet i olika former. Förslagsvis planeras platsen kring den gamla 
lastkajen och före detta banvallen att bebyggas med ett aktivitetshus, t ex 
skaparverkstad, musikstudio, café, bibliotek, fritidsgård etc. Aktivitetshuset 
skulle kunna omges av en park med sittplatser, boulebana, basketkorg 
eller skateramp. En informationsskylt som både berättar om intilliggande 
naturområden, Grevie stationssamhälle kan med fördel placeras här. Hit 
skulle	även	Kraitz	konstverk	kunna	flyttas	(som	just	nu	är	placerat	längs	
Järnvägsgatan) för att förstärka platsen som en kulturell målpunkt.

Skola, förskola
I skrivande stund är inga politiska beslut tagna om eventuell ny skola eller 
förskola i Grevie (eller i någon av övriga orter i kommunen).

I	dagsläget	finns	en	kommunal	samt	en	privat	förskola	i	Grevie	samhälle	
samt privat förskola och skola (F-6) i Grevie kyrkby, se sida 26. Eleverna 
(F-6) som tidigare gick på Backaskolan (som är stängd sedan april 2014) 
bussas numera till Västra Karup skola.

En etablering av en ny skola (F-6) i Grevie bedöms kunna ske först när 

befolkningen ökat i samhället. I detta Inriktningsdokument för Grevie 
föreslås	 en	 placering	 av	 eventuell	 ny	 förskola	 och	 /	 eller	 skola	 inom	
marken mellan Gimlevägen och före detta banvallen. För att åstadkomma 
en bra pedagogik och ekonomi i en skola bör varje årskull (F-6) innehålla 
20-30	elever,	dvs	cirka	175	elever	/	skola.

Båstad Montessori som bedriver sin verksamhet i Grevie kyrkby ser ett 
behov	av	att	utöka	sin	verksamhet.	Möjlighet	 till	det	 finns	 i	anslutning	
till	befintig	verksamhet.	Alternativt	kan	möjlighet	skapas	inom	marken	
mellan Gimlevägen och före detta banvallen.

För att förbättra förskolans verksamhet samt effektivisera lokaler, drift 
och underhåll behöver mindre förskolor med få avdelningar ersättas av 
större	med	 fler	avdelningar.	Det	 finns	även	behov	av	att	öka	det	 totala	
antalet avdelningar på sikt. 

Skolverksamheter bör samlas i större skolor för att kunna erbjuda 
medborgarna en bättre service, för att skapa bättre lärmiljöer för barnen 
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Framtidsstrategier för bebyggelsen:
•	 Ny bebyggelse ska främst ske genom förtätning
•	 Boendeformer som saknas och efterfrågas i orten ska prioriteras 

(radhus	/parhus/kedjehus	och	lägenheter)
•	 Nya	 verksamheter	 ska	 lokaliseras	 i	 anslutning	 till	 befintliga	

verksamhetsområden
•	 Centrumverksamheten ska förstärkas och utvecklas i anslutning 

till Bjärepunkten och Järnvägsgatan

samt för att vara en attraktiv arbetsplats. Det ger också möjlighet till 
ett effektivt nyttjande av speciallokaler så som hemkunskapssalar och 
slöjdsalar.	Vid	lokalisering	av	skola	är	det	viktigt	med	ett	kollektivtrafiknära	
läge för att minimera behovet av bil när föräldrar hämtar och lämnar sina 
barn och för att möjliggöra för äldre barn att själva ta sig till skolan. 

Generellt är samlokalisering i samma byggnad av skola, förskola och 
bostäder är positivt ur många aspekter. Samlokaliseringen ger en 
flexibilitet	att	anpassa	lokalerna	efter	de	olika	verksamheternas	skiftande	
behov. Det ger även möjlighet att samnyttja utemiljöer, parkeringsytor 
och liknande anläggningar. En kombination av olika funktioner så som 
bostäder och utbildning ger liv och rörelse i området under hela dagen 
vilket är trygghetsskapande.

Vård och omsorg
På	sikt	bedöms	behovet	av	äldreomsorg	att	öka	vilket	ställer	krav	på	fler	
platser	i	exempelvis	vård	och	omsorgsboende.	I	dagsläget	finns	ett	vård	och	
omsorgsboende (för dementa) i Grevie kyrkby lokaliserat. Vid eventuell 
framtida utökning av verksamheten bör, ny lokalisering utredas på grund 
av att Almgårdens lokaler är förhållandevis gamla och fastigheten inte 
möjliggör utbyggnadsmöjligheter. Pågående verksamhet kan fortgå tills 
behovet uppstår och politiska beslut är tagna.
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Nordvästra och centrala Grevie samhälle
För att förstärka och utveckla centrum i Grevie föreslås en förtätning och 
utveckling av centrumverksamheten i anslutning till Bjärepunkten samt 
att utveckla Järnvägsgatan och ge (tillbaka?) gatan en centrumkaraktär. 
Bjärepunkten och Järnvägsgatan ska knytas ihop med det föreslagna nya 
”Sociala centrumet” i Järnvägsgatans förlängning i öster. Det innebär att 
två centrumnoder knyts samman av en centrumgata.

För	 att	 ytterligare	 förstärka	 befintligt	 centrum	 med	 bl.a	 Bjärepunkten	
behöver platsen göras tryggare både att vistas på samt ta sig till. Platsen 
bör utvecklas med ytterligare butiker och service i form av t ex bankomat, 
apotek, post etc. För att tydliggöra centrum, rama in platsen och skapa 
ett tryggt ”rum” föreslås en ny byggnad strax norr om Bjärepunkten samt 
att	asfaltsytan	mellan	Stålhögavägen	och	Bjärepunkten,	Bjäre	kvarn	m.fl.	
omdisponeras.

Trafiksituationen	 i	 anslutning	 till	 noderna	 (Bjärepunkten	 och	 ett		
socialt centrum) samt längs Järnvägsgatan behöver ses över och 
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder	 bör	 vidtas.	 Järnvägsgatan	 kommer	
att behöva disponeras om för att bl a ge plats för en separat gång- och 
cykelbana. Handel, restaurang, café, kontor och annan centrumverksamhet 
i kombination med bostäder bör prioriteras längs med Järnvägsgatan. 
Blandningen av funktionerna skapar liv och rörelse större delen av dygnet 
och veckans alla dagar. Rätt utformat kommer både centrumnoderna och 
Järnvägsgatan	att		inbjuda	och	ge	människor	utrymme	till	att	flanera	och	
stanna	 till.	 Val	 av	markbeläggning	 på	 gång-	 och	 flanörstråken	 är	 viktigt	
för att skapa en hög tillgänglighet. En målsättning med förändringarna 
längs Järnvägsgatan är att det ska kännas trevligt och tryggt att röra sig till 
fots och med cykel mellan gatans olika målpunkter. Gående och cyklister 
har	 högst	 prioritet	 längs	 gatan,	 sen	 kollektivtrafik	 och	 sist	 biltrafik.	
Förändringarna av gatans sektion ska göras utifrån de gåendes och 
cyklisternas perspektiv, men trots det måste gatan även fortsättningsvis 
fungera	för	genomfartstrafik.

Strax söder om Järnvägsgatan (inom fastigheten där Backaskolan för 
närvarande är belägen) pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra 
förtätning	av	bostäder	i	olika	bostadsformer	i	ett	befintligt	bostadskvarter.

Marken där Grevieparken och Grevie GIK bedriver sin verksamhet är i 
dagsläget ej detaljplanelagd. För att säkerställa dess verksamhet (i form 
av bl a idrott och evenemang) och även en utveckling av densamma 
föreslås att området detaljplaneläggs framöver.

Området kring Grevieparken har stor potential att bli ett grönt 
rekreationsområde som knyts samman med både Sinarpsdalen och 
Grevie backar. Området skulle kunna samnyttjas mellan idrottsföreningar 
och allmänheten och kan innehålla en stor variation av aktiviteter som 
inbjuder till spontanidrott. Vissa ytor används av idrottsföreningen under 
vissa delar av dygnet och är öppna för allmänheten vid övriga tillfällen. 
Andra delar av området kan innehålla funktioner och aktiviteter som 
alltid är tillgänliga för allmäheten. Exempel på sådant som området kan 
innehålla är ett utegym, belyst motionsslinga, inhängnad hundrastgård. 
Funktioner såsom parkeringsytor och serviceanläggningar inom området 
bör kunna samutnyttjas.

Mellan Grevieparken och Bjärepunkten är ett antal verksamheter 
belägna,	bl	a	Willab,	Jv9	samt	Tema	Klasskort.	Utbyggnadsmöjlighet	för	
den	 befintliga	 verksamheten	 föreslås	 ske	 dels	 genom	 förtätning	 inom	
respektive fastighet samt även i sydvästlig riktning.

Trafiksituationen	i	korsningen	Stålhögavägen	(väg	105)	och	Timmervägen	
behöver	 ses	 över.	 Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder	 för	 speciellt	 gående	
och cyklister måste utföras.

De	 befintliga	 grönområdena	 föreslås	 knytas	 ihop	 för	 att	 bilda	
sammanhållande grönstråk. T. ex föreslås Grevie backar länkas samman 
med	Sinarpsdalen	via	både	Grevieparken	och	banvallen	samt	de	befintliga	
grönstråken. Se även kartorna 20 och 23.
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrstruktur, karta 22

Teckenförklaring

                     Centrumbildning

                     Blandad bebyggelse

                     Blandad bebyggelse

                     Bostäder

                    Utbyggnadsriktning

                     Verksamheter

                     Centrumverksamhet och 
                     bostäder

                    Utvecklat aktivitetsområde

                    Ny gång- och cykelbana

                    Befintlig gång- och cykelbana

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, korsn

                    Ny bilväg

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, väg

                    Nytt grönstråk

                    Befintligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde
Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevieparken

Timmervägen

Mot 
Västra Karup

Grevie backar

Järnvägsgatan

f.d
. b

an
va

ll

Gimlevägen
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Nordöstra Grevie samhälle
Järnvägen som tidigare har utgjort en barriär genom Grevie samhälle är 
numera	rent	 fysiskt	borttagen.	Goda	möjligheter	 finns	nu	att	knyta	 ihop	
samhället genom att bebygga marken mellan Gimlevägen och banvallen. 
Inom området råder stora höjdskillnader vilket gör att vart man än 
bygger	inom	området	finns	goda	möjligheter	till	vidsträckt	utsikt	ut	över	
Bjärehalvön och Skälderviken. 

Inom området närmast f.d banvallen och i anslutning till Järnvägsgatan 
föreslås en högre och tätare bebyggelse för att sedan klinga av och bli lägre 
och	glesare	åt	nordost	för	att	därmed	knyta	an	till	befintlig	bebyggelse	norr	
om Gimlevägen.

Området  i anslutning till f.d. banvallen, kan med fördel inrymma tätare 
bebyggelse (3-4 våningar) i form av  både centrumverksamhet och bostäder 
för att knyta an till Järnvägsgatan som föreslås bli en ”centrumgata”.

I övrigt är marken mellan Gimlevägen och f.d. banvallen lämpligt område 
för	 utbyggnad	 av	 bostäder	 i	 olika	 former	 samt	 eventuellt	 en	 förskola/
skola	om	behov	finns	och	när	politiska	beslut	är	tagna	i	frågan.	Eventuell	
förskola/skola	bedöms	lämplig	inom	området	med	hänsyn	till	bl.a	närhet	
till	 bostadsområde	 där	 barnen	 bor,	 kollektivtrafik	 samt	 intilliggande	
grönområden.	En	nyetablering	av	förskola/skola	inom	området	gör	att	ny	
infrastruktur kan anpassas till verksamheten.

Inom före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson AB 
föreslås ett så kallat ”socialt centrum”. Platsen har stor potential  för att 
bli en helt ny mötesplats samt fungera som ett nav för att knyta ihop 
olika målpunkter. Nu när banvallen ej behöver utgöra en barriär skapas 
möjlighet till kopplingar mellan t ex rekreationsområdena Sinarpsdalen, 
Böske, Grevie backar och övriga grönområden samt även en koppling till 
centrum.

Förslagsvis  anordnas ett ”aktivitetshus” för skapande aktivieter, såsom 
t.ex konst, musik, dans och kanske ett café. I anslutning till aktivitetshuset 
föreslås	 även	 en	 park/grönyta	 med	 sittplatser.	 Eventuellt	 kan	 Kraitz	

konsverk	flyttas	hit.	Grönytan	kan	även	inrymma	plats	för	t	ex	stadsodling	
(likt den i Båstad), bocciabana, skateramp, basketkorg eller andra 
aktiviteter. Aktivitetshuset och intilliggande grön- och rekreationsområde 
skulle kunna fungera som en mötesplats för människor i alla olika 
åldrar	 och	 kön.	 Det	 nya	 ”sociala	 centrumet”	 i	 anslutning	 till	 befintliga	
rekreationsområden uppmuntrar till fysisk aktivitet vilket främjar 
folkhälsan.

På banvallen föreslås att en gång- och cykelbana (samt delvis ridled) 
anläggs. Det är viktigt att den nya gång- och cykelbanan knyter samman 
med	 befintlig	 gång	 -	 och	 cykelbana	 mellan	 NP	 Nilssons	 och	 Lindabs	
verksamhet. I dagsläget bedriver NP Nilsson sin verksamhet på båda sidor 
om	Timmervägen.	Gatan	trafikeras	frekvent	av	både	truckar	och	lastbilar.	
Trafiksituationen	måste	 ses	 över.	 Förslagsvis	 stängs	 Timmervägen	 för	
genomfart av både privatbilar, fotgängare och cyklister. Istället förstärks 
gång- och cykelbanan mellan NP Nilsson och Lindabs verksamheter samt 
Järnvägsgatan som en alternativ väg. Bilister bör istället hänvisas till 
Järnvägsgatan alt Böskedalsvägen och Tranvägen för genomfart.

I anslutning till gång- och cykelbanan på f.d. banvall bör en 
parkeringsplats anordnas för de som bor en bit från Grevie och t.ex 
vill vandra till Sinarpsdalen. (Förslagsvis inom f.d. banvallsområde 
norr	 om	 Gimlevägen).	 På	 Järnvägsgatan,	 mitt	 emot	 Lindab,	 finns	 en	
busshållplats vilket möjliggör att man lätt kan ta sig till och från platsen 
via	kollektivtrafik.

Innan området mellan Gimlevägen och f.d. banvall bebyggs måste en 
strukturplan tas fram för att planera både bebyggelse, grönstråk och 
infrastruktur	 med	 hänsyn	 till	 rådande	 markförhållanden,	 befintlig	
grönstruktur och bebyggelse. Under det inledande arbetet med 
Inriktningsdokumentet har önskemål framförts att anlägga en gång- och 
cykelbana längs Gimlevägen mellan Ljungvägen österut mot väg 1730 
genom Nötte backar, vilket delvis är möjligt redan idag enligt gällande 
detaljplan.
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrstruktur, karta 23

Teckenförklaring

                     Centrumbildning

                     Blandad bebyggelse

                     Blandad bebyggelse

                     Bostäder

                    Utbyggnadsriktning

                     Verksamheter

                     Centrumverksamhet och 
                     bostäder

                    Utvecklat aktivitetsområde

                    Ny gång- och cykelbana

                    Befintlig gång- och cykelbana

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, korsn

                    Ny bilväg

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, väg

                    Nytt grönstråk

                    Befintligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde

NP Nilsson

Järnvägsgatan

f.d
. b

an
va

ll

Gimlevägen

Sinarpsdalen
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Sydöstra Grevie samhälle
Marken	 söder	 om	 f.d	 banvallen	 och	 i	 anslutning	 till	 Lindabs	 befintliga	
verksamhet, (dvs Karlslund), är i dagsläget planlagt för bostäder. 

Marken föreslås istället planeras som verksamhetsmark dels på grund av 
att	 attraktivare	bostadsmark	 finns	norr	om	banvallen	 samt	på	grund	av	
sanering av marken måste ske innan byggnation av bostäder kan ske med 
anledning av att det funnit en deponi inom området. Dessutom säkerställs 
Lindabs	 utvecklingsmöjlighet	 och/eller	 nyetablering	 av	 andra	 företag	 i	
Grevie	genom	att	möjliggöra	utvidgning	av	befintligt	verksamhetsområde.

På	grund	av	nivåskillnader,	befintlig	infrastruktur	och	för	att	undvika	tung	
trafik	 på	 t.ex	 Järnvägsgatan	 och	 Karlslundsvägen	 bör	 angöring	 till	 det	
utvidgade verksamhetsområdet ske via Stålhögavägen (väg 105).

Den	planerade	gång-	och	cykelbanan	på	f.d.	banvall	och	befintlig	gång-	och	
cykelbana längs Stålhögavägen (väg 105) föreslås sammankopplas.

Nya rekreationsstråk, t ex längs gång- och cykelbana på banvall, ska 
sammankopplas	med	befintliga	grönstråk.

Lindab Steel AB
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Bebyggelseutveckling, grönstråk  och infrastruktur, karta 24

Teckenförklaring

                     Centrumbildning

                     Blandad bebyggelse

                     Blandad bebyggelse

                     Bostäder

                    Utbyggnadsriktning

                     Verksamheter

                     Centrumverksamhet och 
                     bostäder

                    Utvecklat aktivitetsområde

                    Ny gång- och cykelbana

                    Befintlig gång- och cykelbana

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, korsn

                    Ny bilväg

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, väg

                    Nytt grönstråk

                    Befintligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde

Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Vadbäcken

f.d. banvall
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Grevie kyrkby
I	 Grevie	 kyrkby	 finns	 flera	 servicefunktioner	 såsom	 t.ex	 vård-	 och	
omsorgsboende, förskola och skola. Uppstår behov är viss utbyggnad möjlig 
inom respektive fastighet och verksamhet men i nästa led krävs att ny 
intilliggande mark tas i anspråk. Alternativt omlokaliseras verksamheten.

I dagsläget förbinds Grevie ”samhälle” med Grevie kyrkby med väg 105 
och en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är i bra skick men är inte 
belyst vilket den borde vara för att göra sträckan tryggare.

Korsningspunkterna	 Grimmesväg/väg	 105	 samt	 Marknadsvägen/väg	
105	 bör	 ses	 över	 och	 göras	 trafiksäkrare.	 Speciellt	 korsningspunkten	
Marknadsvägen/väg	 105	 där	 det	 idag	 finns	 en	 busshållplats.	 Ett	
övergångsställe bör anordnas över väg 105 för de som både bor i 
Grevie kyrkby eller t ex besöker skola, vård- och omsorgsboende eller 
föreningsverksamhet.

I	Grevie	kyrkby	finns	i	dagsläget	planlagd	mark	som	möjliggör	byggnation	
av både bostäder i olika former samt även handel, kontor eller liknande 
verksamhet som inte medför olägenhet för omgivningen, se karta 22. 
Planen innehåller även gång- och cykelbana längs Marknadsvägen. Den  
dag området byggs ut kommer Grevie ”samhälle” och Grevie kyrkby att 
knytas ihop på ett tydligare sätt. Inom fastigheteten Grevie 28:1 är både 
nord/sydligt	och	öst/västligt	grön	och	rekreationsområde	planerat.

Vy, Grevie landsbygd
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrastruktur, karta 25

Teckenförklaring

                     Centrumbildning

                     Blandad bebyggelse

                     Blandad bebyggelse

                     Bostäder

                    Utbyggnadsriktning

                     Verksamheter

                     Centrumverksamhet och 
                     bostäder

                    Utvecklat aktivitetsområde

                    Ny gång- och cykelbana

                    Befintlig gång- och cykelbana

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, korsn

                    Ny bilväg

                    Trafiksäkerhetshöjande åtg, väg

                    Nytt grönstråk

                    Befintligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde

Grevie kyrka

Stålhögavägen/väg 105

Vadbäcken

Mot Förslöv
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8. EFFEKTER
Sociala konsekvenser
Satsningar som görs på torg, stråk och andra offentliga platser kan leda 
till	 fler	 spontana	 och	 planerade	 möten	 och	 aktiviteter.	 Det	 gynnar	 det	
sociala samspelet och integrationen samt stärker känslan av delaktighet 
och tillhörighet.

Att till exempel skapa ett nytt så kallat socialt centrum i anslutning till 
den före detta banvallen bidrar till möten mellan människor i olika 
åldrar	och	skeden	i	livet.	Ett	aktivitetshus	med	en	grönyta/park	intill	ger	
möjlighet till möten, rekreation och spontana aktiviteter vilket gynnar 
folkhälsan och ökar människors känsla av samhörighet. Även en förstärkt 
centrumbildning vid Bjärepunkten och Järnvägsgatan som ”centrumgata” 
skapar möjligheter till möten vilket är viktigt för den sociala samvaron och 
den psykiska hälsan. Satsningar på Järnvägsgatan som centrumgata samt 
verksamheten kring Bjärepunkten medför att centrum i Grevie stärker 
Grevies identitet. Satsningar på att utveckla och ta hand om offentliga 
ytor skapar trygghet. Ju tryggare vi känner oss desto mer används platsen 
vilket gynnar möjligheten till möten, är positivt för tryggheten och minskar 
utanförskapet.

Inriktningsdokumentet möjliggör för en mångfald av aktiviteter vilket ger 
förutsättningar för en innehållsrik vardag.

Inriktningsdokumentet föreslår satsningar på kompletterande 
bostadsformer vilket gynnar integrationen, möjliggör för unga att skaffa 
sin första egna bostad samt möjliggör för äldre att bo kvar på i hemorten 
och	 erbjuder	möjligheter	 till	 boende	 för	många	 fler	 grupper	med	 olika	
levnadsförhållanden.

Att förtäta Grevie ökar närheten mellan olika funktioner i samhället, så som 
boende, butiker och utbildning, och ökar på så sätt möjligheten att utföra 
vardagsärenden på ett enklare sätt och på så sätt få ihop det så kallade 
livspusslet. Det i sin tur gynnar jämställdheten då det ökar möjligheterna 

att inom familjen dela lika på vardagslivets sysslor. Förtätning möjliggör 
också ett mer aktivt stadsliv stora delar av dygnet, alla dagar, hela året.

Platsens identitet är viktig för invånarnas känsla av tillhörighet vilket i 
sin tur är viktigt för välmåendet. En stor del av Grevies identitet ligger i 
samhällets småskalighet och tryggheten många upplever i ett samhälle 
där ”alla känner alla” och där man ”hjälps åt”. Ett signum för Grevie är 
också närheten till natur- och rekreationsområden med bl a vidsträckta 
utsikter. En förtätning och utbyggnad av Grevie ger ett ökat underlag för 
att bevara och utveckla handel och service. Samtidigt är det viktigt att 
tätorten inte växer för snabbt och på så sätt förlorar känslan av att vara 
ett litet samhälle.

Påverkan på folkhälsan
Föreslagna åtgärder för att prioritera gående och cyklister längs 
exempelvis Järnvägsgatan och övriga gång- och cykelstråk ökar säkerheten 
och	tryggheten.	Det	leder	till	att	fler	väljer	att	cykla	vilket	i	sin	tur	leder	
till förbättrad folkhälsa. Cykling kan ses som ett rättvist transportslag då 
många har råd med en cykel. Den förbättrade folkhälsan omfattar därför 
en stor del av befolkningen.

Utvecklingen av Grevie idrottsanläggning måste ske på ett sätt som ger 
föreningarna möjlighet att fortsätta utvecklas och bedriva sin verksamhet. 
Sport, idrott och motion har en positiv effekt på folkhälsan.

Att öka tillgängligheten till större sammanhängande grönområden 
ökar möjligheten till rekreation i vardagen. Att binda ihop tätortens 
grönområden och skapa stråk ökar tillgången till miljöer som inbjuder 
till rörelse i människors närområde vilket är en viktig faktor för folkhälsa. 
Att bygga om den gamla banvallen till en gång- och cykelled är en sådan 
åtgärd som påtagligt ökar tillgången till stora naturområden.
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Effekter för barnen
Barn ska kunna delta i samhället med lika förutsättningar oavsett lev-
nadsvillkor. Att satsa på gång- och cykelbanor mellan tätorten och de 
kringliggande byarna är positivt då det är en del i att barn och ungdomar 
kan bli mer självständiga med ökad möjlighet att på egen hand ta sig till 
skolor, aktiviteter osv. Att gång och cykelbanor utformas separerat med 
trygghet och säkerhet i fokus är viktigt för att uppnå detta.

En utveckling av området kring Grevieparken och ett nytt socialt centrum 
möjliggör mer spontanidrott och lek vilket är postivt ur ett barnperspektiv 
då	fler	barn	får	en	större	närhet	till	tillgängliga	rekreationsområden.	Ett	
nytt Socialt centrum även bli en mötesplats för ungdomar som inte är 
aktiva inom föreningsverksamheten.

En hög kvalitet på grönytor förbättrar barnens tillgång till grönska och 
lek. En översyn och upprustning av lekplatser bör ske tillsammans med 
barnen och i samråd med vägföreningen Grevie GA:2, för att tillgodose 
deras behov av att påverka de miljöer de själva använder. 

Att arbeta för att skapa möjligheter för ett utbud av caféer och liknande 
verksamheter samt en inbjudande utformning av platser skapar ett 
differentierat utbud av mötesplatser för barn och ungdomar i alla åldrar.

Påverkan på miljön
Att utveckla grönstråk, skapa en social mötesplats genom t ex en anlagd 
grönyta/park	 i	 anslutning	 till	 den	 gamla	 lastkajen	 samt att knyta ihop 
tätortens större grönområden förbättrar tätortens ekosystemtjänster. 
Det erbjuder större tillgång till gröna miljöer vilka utgör en psykosocial 
ekosystemtjänst	som	är	positiv	för	människors	välbefinnande.

Inriktningsdokumentet innebär ett bevarande och förstärkande av 
befintliga	 ekosystemtjänster	 i	 form	 av	 bland	 annat	 sammanhängande	
biotoper, lokala rekreationsområden, artrikedom, klimatskydd och sociala 
värden. 

Att	konsekvent	prioritera	gång-	och	cykeltrafik	i	orten	förväntas	minska	
antalet korta bilresor och leder till minskade utsläpp vilket är ett 
kommunalt miljömål.

En utveckling av tätorten främst genom förtätning är positivt då det minskar 
behovet av att ta jordbruksmark i anspråk och är en del av att hushålla 
med marken. Ianspråkstagen jordbruksmark kan aldrig återställas.

En	utveckling	av	Grevie	i	kollektivtrafiknära	lägen	minskar	behovet	av	bil.	
Det	möjliggör	 både	 arbetspendling	 och	 fritidsresor	med	 kollektivtrafik.	
Ett minskat behov av bil medför minskade utsläpp. Det kan också på 
sikt leda till ett minskat behov av att nyttja markyta för bilens behov i 
form av parkeringsytor och körbanor. Istället skulle markytan kunna 
nyttjas som grönytor eller för att underlätta alternativa färdmedel så som 
kollektivtrafik,	gång	och	cykel.

Påverkan på landskapsbilden
Grevie har växt upp kring Järnvägsstationen. Samhället ligger i 
Sinarpsdalens mynning på sydsluttningen med fantastisk utsikt. Samhället 
begränsas i ost och nordost av Sinarpsdalen. I söder av Grevie backar där 
rullstensåsarna	fortsätter	in	i	samhället	och	delar	upp	det	i	flera	inre	rum.	
Mot söder avslutas bebyggelsen av industriområdet med storskalig (men 
delvis låg) bebyggelse som till viss del tonas ned av vegetation. Bebyggelsen 
i de nya områdena ovanför (f.d.) järnväg har utsikt över slätten och havet. 
Den syns också nerifrån slätten.

Grevie kyrkby är en gammal jordbruksby och kyrkby som  vuxit upp utmed 
de gamla vägarna. Kyrkbyn är belägen vid ett krön ovanför åkermark med 
vida utblickar.

Ny bebyggelse inom området mellan Gimlevägen och före detta banvallen 
samt i Grevie kyrkby (Grevie 28:1) kommer att påverka landskapsbilden.
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Området	mellan	Gimlevägen	och	 före	detta	 banvallen	 (Böske	37:1	m	 fl)	
speciellt med anledning av att ny bebyggelse kommer att uppföras på den 
visuellt synliga sydsluttningen.

Bebyggelse på fastigheten Grevie 28:1, i Grevie kyrkby, med anledning av 
att fastigheten i dagsläget består av en plan gräsbevuxen yta och där det ej 
heller	finns	någon	träddunge	eller	liknande.	Ny	bebyggelse	på	fastigheten	
blir väl synlig från bl a väg 105 som löper längs fastigheten Grevie 28:1 och 
Grevie kyrka.

Påverkan på kulturmiljön
Påverkan på de områden som är utpekade i Länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsprogram (2007) samt Kulturmiljöprogram (antaget av 
kommunfullmäktige, KF 2000) blir liten då utveckling av tätorten främst 
ska ske genom förtätning och att ny bebyggelse till största del inte tillåts. 
I de fall det kan bli aktuellt med ny bebyggelse inom eller i anslutning 
till utpekade området enligt ovan, t ex söder om Gimlevägen i höjd med 
Ljungåsvägen ska eventuell ny bebyggelse anpassas till kulturmiljön. Det 
kan ske bl a genom val av material på hus samt anpassning av husvolymer. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär stora investeringar 
som måste delas upp över lång tid. Detta måste tillåtas ske i en takt som 
är	rimlig	för	kommunen	sett	till	de	ekonomiska	ramar	som	finns.	Flera	av	
åtgärderna	kan	dessutom	finansieras	och	genomföras	helt	eller	delvis	av	
andra aktörer än kommunen. Ett sätt att driva samhällsutvecklingen framåt 
är att uppmuntra initiativ från andra, exempelvis fastighetsägare eller 
föreningar.	Mycket	bör	även	kunna	samfinansieras	mellan	kommunen	och	
fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer, och andra myndigheter.

Utöver de faktiska kostnaderna så innebär inriktningsdokumentet också 
stora samhällsekonomiska vinster. Dessa är svåra att mäta och sätta siffror 
på. Det man kan se är till exempel att många åtgärder som påverkar hälsan 

positivt på lång sikt medför minskade kostnader för samhället i form av 
minskad sjukfrånvaro från arbetsplatser och minskat vårdbehov. Andra 
effekter så som ökad livskvalitet och ökad jämställdhet är ännu svårare 
att beräkna vinster i faktiska siffror. 

Effekter av inriktningsdokumentet som medför samhällsekonomiska 
vinster är bland annat en ökad cyklism som i sin tur medför förbättrad 
hälsa, färre olyckor och friskvårdsvinster, en ökad trygghet och bättre 
tillgång på rekreationsområden vilka alla leder till en bättre hälsa för 
invånarna. En förtätning av samhället ökar möjligheterna att få ihop alla 
delar av vardagslivet vilket ger både en ökad livskvalitet och en ökad 
jämställdhet. Förbättrade utemiljöer och mötesplatser för alla åldrar, 
exempelvis anordnade av en så kallad social mötesplats intill den gamla 
lastkajen och längs banvallen, ger ökad livskvalitet och när det gäller barn 
och ungdomar kan det även bidra till att minska risken för exempelvis 
missbruksproblematik. 

Påverkan på kommunens mål
Fullmäktigemål
1.Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Ett genomförande av inriktningsdokumentet breddar utbudet av 
bostäder. Förtätningen skapar nähet till service vilket i sin tur underlättar 
för många att få ihop sin vardag. Förtätning ger även större underlag till 
service och handel. Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring 
vilka verksamheter kommunen önskar på olika platser vilket skapar en 
tydlighet mot verksamhetsutövare. Närhet till välutvecklade grönstråk 
och parker bidrar till att göra tätorten attraktiv.

2.Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring kommunens 
vilja och målbild. Det är viktigt att efterföljande beslut följer 
inriktningsdokumentets intentioner för att bibehålla tydligheten.
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3.Båstads kommun är i ekonomisk balans
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär långsiktiga 
förändringar och investeringar. Detta måste tillåtas ske i en takt som är 
rimlig	 för	 kommunen	 sett	 till	 de	 ekonomiska	 ramar	 som	 finns.	 Ett	 sätt	
att driva samhällsutvecklingen framåt är att uppmuntra initiativ från 
andra, exempelvis fastighetsägare eller föreningar, samt att arbeta för 
samfinansiering	av	åtgärder	som	ligger	i	många	parters	intresse.

Delmål
1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner
Att koncentrera skolor och förskolor i färre men större enheter ger 
förutsättningar för bättre lärmiljöer och underlättar att bibehålla och 
rekrytera personal. Inriktningsdokumentet visar möjliga platser för en 
utveckling/etablering	av	skola	och	förskola.

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård 
och omsorg
Inriktningsdokumentet möjliggör utveckling av verksamheter och 
ger utrymme för nya lokaler. Satsningar på grönstråk skapar bra 
rekreationsmiljöer.

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking
Inriktningsdokumentet	 visar	 var	 i	 tätorten	 det	 finns	möjlighet	 att	 driva	
och utveckla verksamheter samt skapar en tydlighet kring vilken sorts 
verksamheter kommunen önskar på olika platser. Utveckling av tätorten 
genom bl.a förtätning ger ökat underlag för handel och service samt skapar 
ökade möjligheter att bo och arbete i samma ort.

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner
En utveckling av tätorten genom förtätning är positivt ut ett miljöperspektiv. 
Den	 föreslagna	 förtätningen	 ligger	 i	 direkt	 anslutning	 till	 befintlig	
bebyggelse	och	nära	kollektivtrafik.	En	central	del	i	inriktningsdokumentet	
är	att	förbättra	förutsättningarna	för	gång-	och	cykeltrafik.	

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom 
trygghet och folkhälsa
Trygghet- och folkhälsoaspekter har varit centrala delar i arbetet med 
inriktningsdokumentet. Ett genomförande av de föreslagna åtgärderna 
medför tryggare offentliga miljöer och skapar en större närhet och 
tillgänglighet till goda rekreationsmöjligheter. Föreslagna åtgärder för en 
ökad cykling och fysisk aktivitet leder till god folkhälsa. Ett genomförande 
av inriktningsdokumentet skapar nya mötesplatser för alla kommunens 
invånare	och	förbättrar	befintliga	mötesplatser.

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt
Goda	möjligheter	finns	att	utveckla	kulturupplevelser	i	samband	med	de	
ågärder som föreslås i inriktningsdokumentet.
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9. FORTSATT ARBETE
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 
Därefter tar kommunen ställning till eventuella revideringar innan 
inriktningsdokumentet går upp för antagande i kommunfullmäktige. 

Dokumentet kommer därefter att ligga till grund för kommande planer och 
projekt samt vara vägledande vid beslutsfattandet. Inriktningsdokumentet 
kommer att komplettera och fungera som underlag till den kommuntäckande 
översiktsplanen.

För genomförandet av inriktningsdokumentet behövs bland annat en 
parkeringsstrategi utarbetas samt att kommunen tillsammans med 
Trafikverket	studerar	i	detalj	hur	övergångar	över	väg	105/Stålhögavägen	
ska	 trafiksäkras.	 En	 byggnadsinventering	 skulle	 behöva	 upprätttas	 för	
att klargöra vilka enskilda byggnader i tätorten som är värdefulla och 
behöver bevaras samt beskriva på vilket sätt och varför byggnaderna är 
bevarandevärda.

10. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Inriktningsdokumentet har utarbetats av planarkitekt Camilla 
Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads kommun. Dessutom har 
följande tjänstemän deltagit i arbetet: 
•	 Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
•	 Kristina Bell, översiktsplanerare
•	 Roger Larsson, stadsarkitekt
•	 Olof Selldén, planchef
•	 Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
•	 Emma Salomonsson, kart- gisingenjör
•	 Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef
•	 Andreas	Jansson,	gatu-	och	trafikingenjör
•	 Jenny Hertsgård, parkingenjör
•	 Fredrik Jönsson, projektingenjör
•	 Mårten Nilsson, exploateringsingenjör
•	 Birgitte Dahlin,  (f.d) skolchef
•	 Emma Pihl, vård- och omsorgschef
•	 Ingrid Pettersson, soc ansv socionom

Fotografer: 
•	 Hans Kjellman
•	 Camilla Nermark
•	 Bjäre scoutkår
•	 Birgitta Sjöberg
•	 Annika Jern
•	 Sarah Lundberg
•	 Johan Hamringe
•	 Västra karup byaråd
•	 Björn Andersson

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark
PlanarkitektSkåneleden
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11. ÖVRIGA MEDVERKANDE
Utöver kommunens tjänstemän har även följande organisationer, råd etc 
deltagit i arbetet:
•	 Grevie byaråd
•	 Företagare i Grevie
•	 Elever från Västra Karup skola som bor i Grevie
•	 Vägföreningen Grevie GA:2
•	 Grevie GIK
•	 Pensionärsrådet
•	 Handikapprådet
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