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Stora Bernstorp

Bakgrund
Företaget Akzo Nobel Decorative Coatings AB 
äger fastigheten Sunnanå 8:47 i Stora Bernstorp. 
Företaget har haft problem med att transporter 
till deras verksamhet inte hittar eller kör fel. Det 
finns två infartsvägar till fastigheten som inte har 
några namn. För att få adresser till respektive in-/
utpasseringar i norr och söder och för att rädd-
ningstjänst, taxi, transporter och besökare ska 
hitta till rätt adress behövs två nya vägnamn.

Namnen i Stora Bernstorp har i huvudsak namn 
efter den gamla bebyggelsen och gårdarna, Sege 
å och växter kopplade till åmiljön.  

Förslag
Namngivningskommitténs förslag är namnen:
1. Meandervägen
2. Pilbladsvägen

Meander eller meanderlopp är en slingrande 
flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i 
ytterkurvorna av floden och sedimentation i in-
nerkurvorna. Eftersom vägen följer Sege ås sträck-
ning kan namnet Meandervägen vara passande.

Det har tidigare gjorts inventeringar av växtlig-
heten i anslutning till Sege å. En av växterna som 
har hittats är pilblad. Pilbladet växer i vatten 
och bildar blad av två olika typer, dels smala och 
avlånga undervattensblad och dels långskaftade, 
pilliknande blad som flyter på eller sticker upp 
ovanför vattenytan. Den har vita blommor med 
purpurröda fläckar vid kronbladens bas. Eftersom 
flera andra vägar i området har namn efter växter 
föreslås vägen få namnet Pilbladsvägen.      
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Kronetorp 1:1, etapp II 

Bakgrund
En ny detaljplan är under framtagande för Kro-
netorp 1:1, etapp II. Planen var på samråd under 
hösten 2019.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten 
att bygga nästa etapp i utbyggnaden av Krone-
torpstaden. Planförslaget innehåller en tät kvar-
tersstad med relativt höga hus. Området rymmer 
500-600 lägenheter. Vissa av byggnaderna ska ha 
publika verksamheter i bottenvåningarna. I söder 

föreslås en högre byggnad med bland annat ho-
tell och kontor. I norr, mot jaktparken, föreslås en 
förskola för 120 barn.

Arkitekturen ska vara sammanhållen, enkel och 
genomarbetad. Byggnaderna ska varieras utan 
att resultatet blir brokigt. Torg, gaturum och 
kvartersgårdar planeras med träd, buskar och 
genomsläppliga ytor där det är möjligt. Grönskan 
ger bland annat trivsel, skugga och fördröjning av 
dagvatten.

Detaljplaneområdet innehåller nya gator, kvarter 
och ett torg som behöver namn.
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Diarienummer
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Planprogram
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Konsult

Planarkitekt
Ingrid Berg

Perspektiv från öster

Illustration Malin Hedin

Illustrationsplan (2019-09-05) från samrådet. 
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Kronetorp har sina anor som lantgård från 
1500-talet. Gården hette då Skudgaard (gård 
bebodd av skattfogde). Enligt tradition för byns 
största gård, kom den att kallas Storegaard och 
senare Storegård.1 

År 1791 köptes gården av Carl Christian Cron-
sjö (Cronsioe). Han sålde den 1793 till brodern 
Cornelius Alexander Cronsjö som gav den namnet 
Kronetorp.2 Gårdens mangårdsbyggnad uppför-
des 17933.  

Söder om mangårdshuset ligger trädgården i 
en nord-sydlig riktning. I trädgården finns bland 
annat en stor gammal blodbok och i trädgårdens 
sydligaste del, finns en mindre damm. Därefter 
övergår trädgården i resterna efter en jaktpark 
som Cronsjö lät anlägga. Parken minskades i stor-
lek när E22 anlades.4

År 1834 kom Kronetorp i släkten Berghs ägo.
Familjen bodde på Kronetorp under sommarmå-
naderna, annars bodde de i Malmö. Paret Bergh 

1 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen den 16 oktober 2000 
av Burlövs kommunfullmäktige
2 Ingers, Ingemar (1976). Burlövs kommun, Historia och beskrivning. 
Första delen.
3 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen den 16 oktober 2000 
av Burlövs kommunfullmäktige.  
4 Malmö Museer (2013). Byggnadsantikvarisk utredning - Kronetorps 
gård - Dokumentation och riktlinjer inför detaljplan. Rapport 2013:004.

hade åtta barn. Sonen Alfred blev lantbrukare på 
Kronetorp. Alfred Bergh var en duktig och sköt-
sam jordbrukare som även var kyrkovärd i Burlövs 
församling. Han beskrivs som en rättrådig och be-
skedlig man med ett ordningssinne som närmade 
sig pedanteri. Alfred tillsammans med fyra ogifta 
systrar löste på 1870-talet ut Kronetorp från de 
övriga syskonen som var gifta. På gården odlades 
bland annat vete, råg, vårsäd och vitbetor.5

De fyra fröknarna Bergh kallades av folk för ”våra 
fröknor” och de var allmänt omtyckta för sitt 
rejäla och rättframma väsen, för sin omtanke 
om gårdens folk och för sitt välgörenhetsarbete. 
Systrarna vårdade hus och hem, fröken Anne-So-
fie hade hand om det stora hushållet. Fröken 
Edla hade framstående talanger i sällskapslivet 
och tog emot gäster. Fröken Wilhelmina (kallad 
Mina) skötte bokföringen efter sin brors död, 
hade överinseendet över jordbruket och hade 
överläggningar med inspektorn. Fröken Nathalia 
dukade bord och lade upp kaffebröd. Systrarna 
hade regelbundna vanor, satt och handarbetade 
i samma rum och tog dagligen sina promenader 
i parken. Vid sjukdom och dödsfall räckte alltid 
fröknarna en hjälpande hand.6  

5 Ingers, Ingemar (1976). Burlövs kommun, Historia och beskrivning. 
Första delen.
6 Ingers, Ingemar (1976). Burlövs kommun, Historia och beskrivning. 
Första delen.

Visualisering över hur den nya bebyggelsen möter den gamla. Montage: Malin Hedin.
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1v

Bottenvåningens rumshöjd ska vara minst 3,4 m.
Mått gäller från färdigt golv till undersida bjälklag

2f

Entréer ska finnas mot gata, torg eller plats för gång- och
cykeltrafik.

3f

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid

Byggnadsvolym kan brytas upp i minst två delar genom
förskjutning i höjdled med en våning.

4f

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Utöver högsta antal våningar får en takvåning eller inredd
vind anordnas till en största yta av 60% av underliggande
vånings kvm BTA.
Takvåning ska vara indragen min 1,5 m från fasadliv,
hisschakt samt trapphus undantaget.

dike Svackdike för avledning av dagvatten.1

Markens anordnande och vegetation

lek Skol- eller förskoletomt med lekutrustning får anläggas.

Stängsel  och utfart

Inom kvartersmark med användningen BS får uppdelning av
kvartersmark inte utföras med plank eller mur.
Genomsiktligt staket med en högsta höjd om 1,2 m får uppföras.

Körbar förbindelse får ej anordnas.

5f Bottenvåningens rumshöjd ska vara minst 3,7 m.
Mått gäller från färdigt golv till undersida bjälklag

Husbredd max 14 m, där utskjutande burspråk om 1,2 m
får förekomma utöver husbredd.

1f

6f Byggnaderna ska delas upp med inglasade partier.
Delarnas längd får vara max 75 m.

Plantering med träd och buskar ska finnas.1n
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Egenskapsgräns

Användningsgräns

Planområdesgräns

GRÄNSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela plan-
området. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GATA2

GATA1

GÅNG CYKEL

TORG Torg, genomfartstrafik tillåten, ej parkering

NATUR Naturområde

BostäderB

Kvartersmark

B

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

trädrad Planterade träd i en rad

våtmark/damm Anlagd våtmark/damm för omhändertagande av
dagvatten

dike Vegetationsklätt dike för avledning av dagvatten.

UTFORMNING KVARTERSMARK

Marken får anordnas för underjordisk parkering som ska
byggas över med körbart och planterbart bjälklag.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.g

Marken får endast undantagsvis bebyggas med uthus,
högsta totalhöjd 3,0 m.

Byggnad får inte uppföras.
Anordning för sophantering får uppföras på prickmark.

Begränsning av markens utnyttjande

Placering, utformning och utförande

Högsta antal våningar

Byggnader ska placeras i förgårdsmarkens gräns.1p

II
Lägsta och högsta antal våningar, samtliga våningstal
ska finnas representerade.

I-IV

dike Svackdike för avledning av dagvatten.1

2

Parkering ska finnas.parkering

Högsta nockhöjd i meter  över nollnivån (RH2000)

Tekniska anläggningar

Kontor, Hotell samt Bostäder får finnas.KOB

E

Bostäder samt Centrumverksamhet.BC

Bostäder, Centrumverksamhet samt underjordisk
parkeringsanläggning får finnas.

BCP

Bostäder samt underjordisk Parkeringsanläggning får
finnas.

BBP

Bostäder samt Skola; Förskola, på de två nedre planen.B

Centrumverksamhet, Vård, Parkeringsanläggning samt
Bostäder får finnas.

CDPB

Parkeringshus, Centrumverksamhet samt Bostäder får
finnas.

PCB

Största taklutning i grader

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet.
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NATUR
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Detaljplan för
Del av Kronetorp 1:1, etapp II
i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län
Upprättad av Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2019-08-29

T.f. Planchef Handläggare

Diarienummer
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SAMRÅDSHANDLING 2019-09-05

Bengt Guldstrand Kerstin Torseke Hulthén

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Planprogram
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser

HANDLINGAR

Samrådsredogörelse

Översiktskarta

Vunnit laga kraft

KS/2017:64

...

...

Konsult

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

PLANBESTÄMMELSER
Placering, utformning och utförande, forts.

Planarkitekt
Ingrid Berg

Förslag
Namngivningskommitténs förslag är namnen:

1. Storegårdsgatan
2. Jaktparksgatan
3. Mangårdsgatan
4. Vitbetsgatan
5. Vårsädsgatan
6. Fröknarna Berghs torg

Kvarteren föreslås få namnen:
A.   Nathalia
B.   Edla
C.   Wilhelmina
D.   Anne-Sofie

Plankarta (2019-09-05) från samrådet. 
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E.   Alfred
F.   Cronsjö 

Namnen utgår ifrån gården, vad som har od-
lats där och människor som har verkat och haft 
betydelse för bygden. Torget föreslås få namn 
efter fröknarna Bergh och de fyra kvarteren som 
omgärdar torget får namn efter de fyra systrarnas 
förnamn.  
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Ny skola i Kronetorp-
staden

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019 
(§ 13) att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja 
detaljplanearbete och förprojektering för att ta 
fram systemhandlingar för F–6-skola i Kronetorp-
staden.

Den exakta placeringen av skolan är inte beslutad 
men nedan syns området som utreds för skolan i 
sitt sammanhang i Kronetorpstaden som också är 
under bearbetning. Detta kommer att bli den för-
sta skolan för området och den beräknas rymma 
600 elever.

Förslag
Namngivningskommitténs förslag är att skolan får 
namnet Kronetorpskolan.  
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Torg Elisetorpsvägen

Bakgrund
Detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., 
kv. Ugglan vann laga kraft 2017. Kvarteret Ugglan 
är Burlövs Bostäders största nybyggnadsprojekt 
på många år. Mitt i hjärtat av Burlöv bygger de ett 
helt nytt kvarter med moderna bostadshus samla-
de runt en grönskande gård med lekmöjligheter 
och utrymme för gemenskap. I kvarteret byggs 
också ett parkeringshus med plats för 278 bilar. 
Inflyttning är planerad från vintern 2020.

I kvarteret finns ett befintligt torg som inte har 
något namn. När området utvecklas, bebyggs 
och får fler invånare kan det vara viktigt att lyfta 
platsen och ge den ett namn.

Förslag
Namngivningskommitténs förslag är Elisetorps 
plats.

Elisetorp är en gammal gård som har fått ge namn 
till området. Gården Elisetorp namngavs 1864 
efter fru Elisabeth Andersson1.

1 Ingers, Ingemar (1976). Burlövs kommun, Historia och beskrivning. 
Första delen.

Utsnitt från illustrationsplanen till Detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kv. Ugglan med torget inringat.
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Utsnitt från illustrationsplanen (samrådshandling 2019-09-11) till Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.

Åkarp 7:89

Bakgrund
En ny detaljplan för bostäder i Åkarp inom fast-
igheten Åkarp 7:89 har varit på samråd under 
hösten 2019.

Planförslaget innefattar:
• Cirka 55 bostäder i form av radhus och mindre 

fler bostadshus.
• Till bostäderna hörande grönytor, parkeringar 

och komplementbyggnader.
• Nya kvartersgator samt lokalgata som 

säkerstäl ler åtkomst till allmän platsmark i 
anslutning till bullervall mot E22.

• Allmän grönyta samt möjlighet att där tillska-
pa en gång- och cykelförbindelse till bostads-
områdena sydväst om planområdet.

Gatorna i det nya bostadsområdet behöver ges 
namn. En kulturmiljöutredning1 har tagits fram 
i detaljplaneprocessen. Planområdet omfattas 
av en gammal gårdsmiljö. Nygård på fastighe-
ten 7:89 skiftades ut till sin nuvarande placering 

1 Tyréns (2019). Åkarp 7:89 Kulturmiljöunderlag. 2019-04-10.

från bykärnan i samband med enskiftet 1813–15 
och speglar på så vis skiftesreformerna i Åkarp. 
1903 fick gården på Åkarp 7:89 en ny fastighets-
ägare som ersatte de då befintliga byggnaderna 
med nya. Förnyelsen av gården gav den namnet 
Nygård. Boningshuset uppfördes omkring 1910. 
Kring mitten av 1900-talet började gården använ-
das som handelsträdgård och växthus anlades 
på gårdens östra sida. I utredningens förslag till 
riktlinjer föreslås att namngivning inom området 
bör utgå från platsens kulturvärden, såsom till 
exempel Nygårdsgatan, efter gårdens namn.

Förslag
Namngivningskommitténs förslag är:

1. Nygårdsvägen
2. Floravägen

Den gamla gården får ge namn till den södra vä-
gen. Traditionen i Åkarp är att väg används istället 
för gata så då blir namnet Nygårdsvägen.

Eftersom fastigheten under lång tid har använts 
som handelsträdgård kan namnet Floravägen 
koppla till den tidigare verksamheten.   
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