
Genom projekt Vägval har 321 vägar i Simrishamns kommun namngetts. De 
nynamnade vägarna, tillsammans med de 47 vägar som har fått sitt namn förlängt från 
tätort och ut på landsbygden och de 20 vägar i Ravlunda som militären har haft namn på 
gör att alla som bor i Simrishamns kommun nu kan få adresser med vägnamn och nummer. 

För att få väl förankrade namn som värnar om den österlenska kulturhistorien, har 
projektet använt sig av medborgardialog i nära samarbete med och bidrag från 
vägföreningar, byalag, skolor och boende. Alla inkomna förslag har noggrant gåtts 
igenom och de som inte uppfyllde kraven för ortnamn hos Lantmäteriet, i SIS-
standarden (Swedish Standards Institute), i kulturminneslagen eller som redan finns 
har sorterats ut. Kommunens namngrupp, bestående av Lena Alebo, museichef, 
Kicki Näslund, projektledare, Eva Ferlinger, planarkitekt, Lena Svensson,
turismkoordinator, Mia Persson, lantmäteriingenjör och Henrik Olsson, enhetschef 
Bygg och MBK, har diskuterat alla namn och en förslagskarta har funnits på 
hemsidan, simrishamn.se, sedan januari 2018. På kommunkartan kunde man se alla 
inlämnade namnförslag och det fanns möjlighet att få en karta av den aktuella 
vägen som en PDF som kunde sparas och skrivas ut. Synpunkter på förslagen kunde 
lämnas från kungörelsen den 25 juni till 31 juli 2018. Alla inkomna handlingar 
sammanställdes och prövades innan de slutgiltiga underlaget sammanställdes. 
Vägnamnen har också granskats av namnvårdskonsulent Leila Mattfolk, Institutet 
för språk och folkminnen.

Projekt Vägval
321 vägar får namn

Foto: Bengt Bengtsson



I december 2016 lades ärendet om namngivning av lokalvägar i 
kommunen fram, se Tjänsteskrivelse 2016-12-04. Bakgrunden var att 
namngruppen inte ville hamna i ett läge där man inte kunnat 
fastställa nya vägnamn eftersom man behöver belysa inkomna 
förslag ur ett större perspektiv. De fastighetsbeteckningar utan kolon 
som används säger väldigt lite om var en fastighet är belägen. Det 
skulle också underlätta för "blåljusen" att hitta en adress med 
vägnamn, ett problem som tagits upp i nämnden redan 2013.  I 
beslutet framgår att nämnden godkänner att metertalsadresser får 
användas som adressnamn. Det innebär ett vägnamn med en 
numrering som baseras på det antal meter in på en väg fastigheten 
är belägen, på det sätt som skett i Ystad. Sedan beslutet har 
Lantmäteriet och SIS-standarden för belägenhetsadresser ändrats till 
att "inte använda metertalsadresser" eftersom systemet är svårt att 
förstå. Istället förordar man vägnamnsadresser med en löpande 
numrering med jämna tal på ena sidan vägen och ojämna på den 
andra. Projekt Vägval har följt de nya direktiven med det resultatet 
att vi inte har kunnat förlänga vägnamn från Ystad då de inte går att 
numrera.

Beslutet

Efter beslut i SBN 2016-12-15 om att tillsätta medel i 
investeringsbudgeten för att finansiera en projektledare, anställdes
Kicki Näslund som började arbeta den 3 april 2017. Projektet inleddes 
med framtagning av projektplan och kommunikationsplan. Där 
bestämdes att projektet skulle arbeta efter devisen ”tala om var du 
bor” och att medborgardialog skulle vara basen för insamling av 
namnförslag och för uppdaterad kunskap om kommunens vägar, dvs. 
hur de går, hinder och felaktigheter i NVDB, Nationella vägdatabasen. 
För att underlätta kommunikationen om projektet döptes det till 
Vägval.
Att lokalisera och samla in stora mängder information kräver ett 
effektivt sätt att organisera och hantera det på. GIS-strateg Mats 
Elfström arbetade fram ett kartunderlag dit information om vägarna 
importerades från NVDB, och där det fanns dialogrutor för att skriva 
in nytt namn, status, namnförslag, ursprung och diskussion. I 
programmet finns lager med den Häradsekonomiska kartan och 
Riksantikvarieämbetets fornminneskarta för att lätt kunna se 
historiska namn. 
Projektet är omfattande och det blev därför naturligt att fokusera på 
ett par distrikt åt gången. Simrishamn består av 20 distrikt som i stort 
motsvarar den gamla sockenindelningen. Arbetet började i norr med 
Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby.
Alla namnlösa vägar markerades på kartan och fick ett arbetsnamn 
enligt principen distrikt och två siffror. Det gjorde det enkelt att 
kommunicera vilken väg man avsåg med namnförslagen. 

Tjänsteskrivelse 
2016-12-04 
Namngivning av 
lokalvägar i 
kommunen.

Sammanträdes-
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Adressändringar 
under åren 2015-
2020 - adressättning 
på landsbygden, 
metertalsadresser.
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kommunicera vilken väg man avsåg med namnförslagen. 

Vad är en väg

Redan tidigt dök frågan om "vad är en väg?" upp. Behöver en väg där 
det inte bor någon ha ett namn? Är två hjulspår till en fastighet att 
betrakta som en väg och vad är en stickväg, när ska den inte ha ett 
eget namn utan heta samma sak som den stora vägen? Eftersom det 
inte finns några klara regler har sunt förnuft och ett högt 
säkerhetstänk varit riktmärken. Främst har det handlat om att 
utryckningsfordon ska kunna hitta en cyklist som har skadat sig, inte 
ska mötas av en vägbom under utryckning och att det inte finns 
dubbletter med samma vägnamn i kommunen. 
Vid genomgången av kommunens vägar uppmärksammades de vägar 
som har namn i tätort men inte när de kommer ut på landsbygden, 
förlängningar. Eftersom de är namnsatta vägar, hos flera kartföretag 
som hitta.se och Google maps, har de redan samma namn hela 
vägen, är de inte namnlösa utan har behandlats utanför projekt 
Vägval och kungjorts separat. På samma sätt resonerades kring 
befintliga men inte registrerade namn, som militärens 20 vägar i 
Ravlunda, Domänverket, som har namn på sina vägar runt 
Gyllebosjön, och godsens namn som användes eftersom de redan är 
vedertagna. Ett flertal fastigheter som haft kvar sina gårdsnamn eller 
fastighetsbeteckningar, trots att de är belägna vid en namngiven väg,
kunde också tilldelas en vägnamnsadress under arbetets gång. 

Ortnamn och 
namnvård 1.

Ortnamn och 
namnvård 6.

Svenskt 
ortnamnslexikon.

Adressättning i stad 
och på landsbygd.

En väg från järnålder kom fram vid 
utgrävningen av brandtomten i 
Simrishamn. Foto: Elisabeth Wikenhed

Varje väg har sin historia

Under sommaren 2017 gjordes historisk research för varje 
distrikt med faktainsamlande från ett 50-tal böcker. Texterna 
med förklaringar till gamla namn och traktens historia har 
sedan legat ute på hemsidan som inspiration för 
namngivningen.



Simrishamn. Foto: Elisabeth Wikenhed

Regler och rekommendationer

Projektet har arbetat utifrån direktiv från Lantmäteriet, SIS-
standarden och kulturminneslagen. I arbetet har använts följande 
publikationer:  
• SIS-standard TR 33:2017 Geografisk Information -

Belägenhetsadresser - handbok 
• Ortnamnen och kulturminneslagen, Riksantikvarieämbetet
• Ortnamn, namngivning och namnskick i kommunerna, Svenska 

kommunförbundet
• Ortnamn och namnvård, Lantmäteriet
• God ortnamnssed, Ortnamnsrådets handledning i namnvård 
• Kulturminneslagen 1988:950, god ortnamnssed 

Kommunens tjänstepersoner har också deltagit i en informationsträff 
om belägenhetsadresser i Göteborg, 20/9 2017, och i webbutbildning 
ordnad av SIS standard om ortnamn.



Projekt Vägval

Tillgänglighet

Informationsträffar har lagts på kvällar och helger för att ge alla möjlighet att närvara. 
Telefonen har blivit besvarad även på luncher, kvällar och helger.
All information har funnits på kommunens hemsida och hos Kontakt Simrishamn i form av 
A0 kartor, alla texter printade och formulär för förslag som har kunnat lämnas vid disken. 
I samband med kungörelsen fanns också en text på engelska på hemsidan.
Vägval har också haft en egen mailbox dit medborgare har haft möjlighet att skicka 
aktuella frågor och synpunkter kring projektet. Denna mailbox stängdes i samband med 
att projektet avslutades. Vägarna med sina nummer och så småningom med de förslag 
som har kommit in har hela tiden funnits tillgängliga via kommunkartan på simrishamn.se 
under fliken Vägval. Kartan har varit interaktiv, det vill säga att man genom att klicka på en 
väg har fått upp ett formulär där man har kunnat lämna sitt förslag till vägnamn med 
kommentarer. Förslagen har kunnat lämnas anonymt för den som så önskat.

Till det första uppstartsmötet bjöds närmare 40 byalag, svenska 
kyrkan, PRO och vägföreningar från hela kommunen in. En viktig 
del har varit att möta medborgarna vilket skett genom möten 
som skett distriktsvis. Arbetet med att informera och samla in 
förslag till vägnamn började i Ravlunda i norr och har sedan tagit 
sig söderut för att avslutas i Borrby. Totalt blev det 23 möten där 
byalag och vägföreningar, i de flesta fall, var medarrangörer. 
Flera av byalagen lade lappar i brevlådor och i den lokala affären 
och alla möten annonserades på kommunens hemsida och i 
kommuninformationen i Österlenmagasinet när så var möjligt. 
Möten har också lagts ut i evenemangskalendern och i de flesta 
fall har Ystads Allehanda haft en liten notis några dagar innan.

Vid alla möten har en liten folder om Vägval som 
anpassats efter aktuellt distrikt delats ut.

Inbjudan 
byalag.

Det har blivit många möten över kartor.

Informationsträffar och 
möten kronologiskt.

Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltninge, projektledare Kicki Näslund



Projekt Vägval

Kartor publicerade på Simrishamn.se och hos Kontakt Simrishamn:
Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby 9/9 2017
Sankt Olof och Rörum 19/10 2017
Gladsax, Simrishamn, Simris och Järrestad 7/11 2017
Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv 6/12 2017
Stiby, Östra Herrestad, Hammenhög, Hannas och Östra Nöbbelöv 7/2
Bolshög, Vallby, Borrby och Östra Hoby 7/3

VÄGVAL

HITTA HEM

Kartor och information på 
kontakten.

PP presentationen i 
SBN.

Det hände runt Vägval

För att få uppmärksamhet och väcka intresse för Österlens historia och vikten av 
ortnamn ordnades aktiviteter i samband med projektet genom att skapa 
samarbete med biblioteket och Österlens museum men även turistcentret hade 
material och inte minst Kontakt Simrishamn var väl informerade.
Bussturen till Helvetet, i samarbete med Österlens museum, och ett föredrag om 
skånska ortnamn på biblioteket annonserades i Kulturguiden hösten 2017. Totalt 
ordnades 25 aktiviteter i samband med namngivningen.

Stor uppmärksamhet

Projekt Vägval har fått mycket uppmärksamhet från lokalpress och 
radio. Under projekttiden har det publicerats 32 inslag och artiklar, 
främst i Ystads Allehanda och Österlenmagasinet men också med 
tre inslag i Sveriges radio P4 Kristianstad. Det har lagts stor vikt vid 
att alltid vara tillgänglig för media och lämna ut önskad information. 
I kommuninformationen i Österlenmagasinet har det stått om 
Vägval i alla nummer från det att projektet lanserades. 

Aktiviteter kronologiskt.

Artiklar och 
inslag i lokalpress 
och radio.

Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltninge, projektledare Kicki Näslund



Projekt Vägval

Korsavadsskolans utställning

Borrby skolas förslag

Skolorna bjöds in

I april 2017 inbjöds alla skolor i Simrishamns kommun att 
delta i projektet. Kommunens unga invånare är viktiga 
eftersom de kommer att bo på och kanske kommer att se 
kommande generationer växa upp utefter de vägar som 
namnges. Namnen är också en viktig del av vår historia, de 
kan berätta om forna tider, ge en känsla av gemenskap 
och stimulera till ökad lokalkännedom.

Projekt Vägval 
för skolan.

Fyra skolklasser, två från Korsavadsskolan och två från Borrby skola deltog. Varje klass bjöds in 
till kommunhuset där de fick höra om varför staden ser ut som den gör av en av kommunens 
planarkitekter och sedan en introduktion om ortnamn och varför projekt Vägval är viktigt. 
Borrby skola kombinerade besöket i kommunhuset med aktiviteter från Österlens museum. 
Samarbetet med skolorna resulterade i 29 respektive 17 namnförslag. Korsavadsskolan 
presenterade sitt material på ett välbesökt vernissage på biblioteket och Borrby skola gjorde en 
utställning i matsalen inför Borrby byalags möte om Vägval.

Vernissage på bibliotek Valfisken med 
Korsavadsskolans elever.

Korsavadsskolan utställning.

Borrbyskolans förslag till 
vägnamn.

Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltninge, projektledare Kicki Näslund



Projekt Vägval

Lysande namngivning

Det är någonting speciellt med Österlens vägar. Foto: Peter Carlsson.

Alla vägar har fått sitt namn, namn som kommer att finnas kvar för alltid. 
Den stora namngivningfesten skedde på Österlen lyser 3 november med utvald musik, en 
nygjord vägfilm på storduk, fanfar och ett dop som förrättades med brandspruta. 

Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltninge, projektledare Kicki Näslund



Projekt Vägval

Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltninge, projektledare Kicki Näslund



Vägval i siffror

321 vägar har fått namn.

20 vägar i Ravlunda får militärens redan inarbetade namn registrerade.

28 informationsträffar och möten hölls över hela kommunen.

26 andra aktiviteter arrangerades.

32 inslag och artiklar publicerades i lokalpress och radio.

Information om Vägval har funnits i alla utgåvor av kommuninformationen i 
Österlenmagasinet.

215 ärenden hos Kontakt Simrishamn klassificerades som namngivning av 
gator, nya gatunamn samt adressfrågor. De som bara var inne och tittade på 
kartorna utan att ha några frågor finns inte registrerade.

19 namnförslag kom in via formulär från Kontakt Simrishamn/post/möte.

95 förslag kom in via den interaktiva kommunkartan som var öppen från 
början av november 2017-31 maj 2018.

84 förslag (förutom den interaktiva kartan) i Vägvals mail, 76 neutrala, 2 
mycket positiva och 6 negativa till projektet. Vagval@simrishamn.se fick in 
sammanlagt 243 mail.

I halvlek, december 2017 hade 138 namnförslag kommit in.

33 ärenden relaterade till vägar har kommit in till Flexite från 2/5 2017-8/8 
2018.

På Instagram har gjorts 35 inlägg och har 75 följare.

Namngruppen har hållit 11 möten, 2/10 2017, 30/11 2017, 17/1, 31/1, 5/2, 
21/2, 13/3, 18/4, 8/5, 31/5 och 28/8.

En positiv bieffekt i Vägval är ett 30-tal korrigeringar till Nationella 
vägdatabasen om vägar som inte längre är farbara, nyare infarter med mera. 



Statistik hemsidan.

Hemsidan en viktig kanal

Kommunens hemsida har varit en viktig kanal där Vägval har 
haft sina egna sidor som har uppdaterats kontinuerligt. I 
samband med ny information har detta också pushats på 
startsidan. Vägval har också legat i kolumnen "Gå direkt till" 
som Vägval - Hitta rätt adress. 

Någon riktig statistik går inte att få fram eftersom kommunen 
inte har haft något fungerande system som mäter besökare på 
hemsidan.  De enda siffror som finns gäller under perioden 13 
oktober till 31 december 2017. Huvudsidan under projekt 
Vägval hade då legat uppe i 5 månader och hade under den 
aktuella tiden 839 sidvisningar.  Ravlunda, Vitaby och Södra 
Mellby hade funnits uppe i en dryg månad under 
statistikperioden och har tillsammans 133 sidvisningar. Sankt 
Olof och Rörum lades ut under mätperioden fick tillsammans 
100 visningar. Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv som 
publicerades i början av december hade tillsammans 145 
sidvisningar. Totalt hade Vägval 1416 sidvisningar och 857 
besökare på två och en halv månad. Det innebär att det under 
mätperioden i genomsnitt har varit 129 sidvisningar och 78 
besökare per vecka. 



Att ha en fungerande belägenhetsadress är inte bara praktiskt det är också engagerande. De allra 
flesta människor bryr sig om ortnamn och har en relation till "sina" namn och känner sig berörda av 
dem. Det finns en psykosocial dimension av namngivning där människor känner sig personligt 
träffade när deras ortnamn ifrågasätts. Namnen är ofta starkt kopplade till traditioner och en vi-
känsla i lokalsamhället. Adressen/vägnamnet/ortnamnet är för många en naturlig och integrerad 
del av identiteten.

Att tvingas byta adress kan av många upplevas som ett övergrepp, ett personligt påhopp speciellt 
när det utförs av en myndighet. Det stod tidigt klart att projekt Vägval måste genomföras med stor 
hänsyn, lyhördhet och respekt för medborgarna. Förutom en handfull mycket upprörda 
medborgare har projektet tagits emot mycket väl och det har uppskattats att all namngivning har 
skett i samråd med byalag, vägföreningar och skolor. Av de ca 84 mail som kommit in i Vägvals 
mailbox med namnförslag var 76 neutrala förslag, två var uttalat berömmande av projektet och sex 
stycken var negativa. 

Samma uppfattning gäller från de möten som ordnats. En klar majoritet av medborgarna tycker att 
det är bra att det blir ordning på adresserna och lättare att hitta. Möjligheten att själv vara med 
och bidra har uppskattats. I flera fall har det också inneburit mer/ny kontakt mellan grannar och 
det finns flera exempel på hur man studerat sin trakts historia och intervjuat äldre för att hitta "det 
rätta" vägnamnet. 

De som varit negativa har främst motsatt sig hela projektet med argument som det fungerar ju som 
det är,  adressen hit har alltid varit den samma, hela bygden kommer att utplånas och det finns ju 
GPS:er.

Vanligaste frågorna

Varför får jag inte ha kvar mitt gårdsnamn?
Gårdsnamn har använts som adress på Österlen i många generationer och är viktiga att bevara 
också i historien. Eftersom kommunen ska ha ett konsekvent system för belägenhetsadresser, det 
vill säga att alla får en vägadress med nummer, kommer alla registrerade gårdsnamn att bibehålls 
som populärnamn. Det betyder att kommunen skriver in gårdsnamnen i Lantmäteriets databas 
Lina. De blir inte en del av belägenhetadressen, men hämtas exempelvis av Räddningstjänsten när 
de söker en adress.

Vi vill döpa vägen efter bonden som har bott här, varför går inte det?
Memorialnamn, namn efter personer , är känsligt och vi har följt rekommendationerna att bara 
använda dem i de fall det handlar om en nationellt känd person som har varit död i mer än tio år. 
Ett exempel på memorialnamn är i Gislöv där vi har Nobelvägen eftersom Alfred Nobels anfäder 
kom från byn.

Min adress fungerar jättebra, varför får jag inte behålla den?
Ett av problemen i kommunen har varit blandningen av adressystem där vissa har haft 
gårdsnamn, andra fastighetsbeteckningar och de som bor i byar har vägadresser. Det är rörigt och 
gör det svårt att hitta. Meningen med projekt Vägval är att alla som bor i kommunen ska ha 



Sammanställning remissvar

Vägar som fick synpunkter under 
kungörelsetiden. Sammandrag och 
diskussion om varje vägnamn med  
namngruppens motivation att 
behålla eller ändra.

Kungörelsen publicerades på 
kommunens anslagstavla och i Ystads 
Allehanda den 25/6 2018. 

Under kungörelsetiden inkom 51 skrivelser i mail och post vilka ger synpunkter på 
31 vägnamn. Det innebär att drygt 90 % av de namngivna vägarna inte har fått 
några kommentarer.
Fem av de föreslagna förändringarna handlar om stavning, en om hur vägen går 
och flera om att förlänga befintligt vägnamn som inte är möjligt. De inkomna 
skrivelserna diariefördes efter det att kungörelsetiden gick ut den 31 juli och 
tillgängliggjordes för allmänhet och press.

Synpunkterna sammanställdes och föredrogs för namngruppen den 28 augusti då 
man beslöt att ändra 19 av de föreslagna vägnamnen.



Ravlunda

Historik 

Vägnamn 

Bosarpsvägen Leder till Bosarp.

Stendalavägen Högestad gods namn.  Gårdsnamn sedan 1850.

Sandvägen

Sandvägen användes som ett lokalt namn under hela 1900-

talet. Beskrivande eftersom vägen består av sand.

Eriks väg

Högestad gods namn som har hetat så länge efter 

skogvaktaren på Christinehof och Torup, som bodde här.

Ängdalavägen Trakt och gårdsnamn.

Kongsmöllevägen Kongsmöllan låg här och hette så till 1869. 

Gårdarnas väg Har kallats för Gåravägen, vägen förbi gårdarna.

Charlottenlundsvägen Vägen går till gården Charlottenlund.

Skepparpsvägen

Vägen går genom Skepparp, den har redan namnet norr om 

järnvägen där den är namngiven av Högestad gods.

Verkaåvägen Vägen korsar Verkaån. 

Orevägen Högestad gods namn.

Bolenvägen

Går till Bolen, ett lövskogsområde, och används av alla som 

har mark där. Allmänt vedertaget namn.

Kalvhagsvägen

Fastighetsbeteckning och det har funnits Kalvhagens 

naturreservat. I trakten finns uppteckningar om 

Kalvhagabäcken och Kalvhagakillan.

Nyängsvägen Gammalt namn.



Militärens vägar i 
Ravlunda.

På skjutfältet i Ravlunda har militären av säkerhetsskäl redan namngivit de 
vägar som går på deras mark. Vägskyltar finns uppsatta och namnen är väl 
förankrade hos de boende. Eftersom vägarna redan har ett namn har de 
legat utanför projekt Vägval och kommer att registreras in hos Lantmäteriet. 
Militärens vägnamn i bokstavsordning: Blåherremöllavägen,
Dammåkravägen, Flodahusvägen, Genvägen, Hejderidarvägen,
Julebodavägen, Killehusvägen, Knäbäcksvägen, Kokhusvägen,
Kongslandshusvägen, Linnés väg, Lorichs väg, Lt. Wallins väg, Mellanvägen,
Norra gränsvägen, Parallellvägen, Skogdalavägen, Sockenvägen, Södra 
strandvägen och Öståkravägen.



Vitaby

Historik

Vägnamn

Torupsgårdsvägen

Gammalt namn, efter Torups gård, ett av fyra slott under 

Christinehof. 

Eljarödsvägen  Leder till kyrkbyn Eljaröd som är om skrivet redan 1309. 

Björketvägen Gammalt traktnamn, gårdsnamn. 

Bästekillevägen

Vägen går genom byn Bästekille, bedste kilde (bästa källan) på 

danska. 

Silvhögsvägen Namn på tre gårdar och en skog.

Sigridslundsvägen Passerar gården Sigridslund.

Grevlundagårdsvägen Gårdsnamn.

Lilla Tostarödsvägen

Tostaröd, by, Lilla Tostaröds  gård finns omnämnt i kyrkboken 

år 1926.

Tåghusavägen Trakt och bynamn.

Bjärnabodavägen

Vägen passerar gården Bjärnaboda där det finns flera 

gårdstomter från 1400-talet.

Karlsfältsvägen

Traktnamn, namngivet efter Karlsfälts torp som finns 

omnämnt 1932.

Torupshusvägen Gammalt namn, troligen efter Torups hus vid vägen.

Vitaby kyrkväg Passerar Vitaby kyrka. Kallades i gamla tider för Möllevägen.

Eldarevägen Kategorinamn med anknytning till järnvägen.

Banvaktsvägen Kategorinamn med anknytning till järnvägen.

Ångloksvägen Kategorinamn med anknytning till järnvägen.



Rallarevägen Kategorinamn med anknytning till järnvägen.

Syllvägen Kategorinamn med anknytning till järnvägen.

Krubbemöllavägen

Leder till Krubbemölla kvarn som omnämndes på 1400-talet 

och idag är museum.



Södra Mellby

Historik

Vägnamn

Blegenvägen Gårdsnamn Blegen, där man blekte linet. 

Killebergsvägen Gammalt traktnamn. 

Bästekille oreväg

Orevägen är namngiven på en karta från 1800. Ora betyder 

stenig, vild mark och stor skog.

Rädesåkravägen

Gammalt namn som finns på karta från 1800 och ligger där 

vägen gör en kraftig böj. 

Bästekille backar

Vägen går vid Bästekille backar som är ett gammalt och 

vedertaget namn.

Bergdalavägen Gård, hemman, skrivs som relativt nytt namn 1927.

Reimersholmsvägen Gårdsnamn.

Österrikevägen

Namnet betyder trakten österut. Vägen passerar gården 

Österrike och är namn på vägförening.

Jungfrupasset

Namnet användes av länsträdgårdsmästare Carl Ekenstam på 

en parallell väg som numera är en åkerväg och är allmänt 

vedertaget. Ekestam var med och la grunden för Sveriges 

första yreksmässiga fruktodling i Kivik.

Svabesholmsvägen

Vägen passerar Svabesholms kungsgård. Namnet förekommer 

1625 då som Svavidsholm.

Stenshuvudsvägen

Leder till nationalparken Stenshuvud, Linderödsåsens branta 

avslutning.

Gladelundsvägen

Gård, hemman.

Liatorpsvägen Gård, hemman. 



Äppelrikevägen

Verksamhetsnamn. Frukthuset, som är en medelpunkt för 

fruktodlingarna, har alltid kallats för Bombi Bitt.

Mallabjärsvägen Namnet efter Mallabjer som är en hög backe i Mellby skog.

Bökåkravägen Gårds och bynamn. Skrevs BøgAgger år 1415.

Stubbarödsvägen Vägen går till byn Stubbaröd.

Fästanvägen Gårdsnamn och busshållplats som är allmänt vedertaget.

Dalenvägen

Dalen är en gammal dansbana, känd sedan länge, lades ned 

1939. Gårdsnamn.

Åkarpsvägen Vägen passerar byn Åkarp. 

Skärareängsvägen Traktnamn, passerar mossen Skärareängen.

Fältvägen Vägen går över fälten.

Tångdalavägen Tångdala är en by och  gård som tidigare hette Åtångarna.

Förslag från 
Bästekille byalag.

Bästekille under 150 år.



Sankt Olof

Historik

Vägnamn

Mossavägen

Vägen går vid Gedings mosse, även Giddinge mosse, där man 

tagit torv ända in på 1900-talet. 

Skälbäcksvägen Vägen följer bitvis Skälbäcken.

Attusavägen Går genom orten Attusa. 

Lerbergstorpsvägen

Vedertaget och traktnamn, förekommer som namn för 

vägförening och Lerbergstorps gamla tomt.

Vitebrovägen

För århundraden sedan fanns här en sjö som hette Vitesjö. 

Där är mycket sankt även nu och "Vite" är början till Vitebro 

och Vitaby. 

Bevakarevägen

Vägen leder till Bevakaretorpet, gårdsnamn, 

fastighetsbeteckning och busshållplats.

Vitebro gårdsväg Traktnamnet är Vitebro och vägen passerar Vitebro gård.

Nötebodavägen Traktnamn och fastighetsbeteckningar.

Välåkravägen Traktnamn och samlad bebyggelse.

Norra Östarödsvägen Traktnamn och fastighetsbeteckningar. 

Södra Östarödsvägen

Traktnamn, fastighetsbeteckningar och passerar 

Östarödsgården.

Raskarums byväg Den gamla byvägen som ledde till skolan.

Ljunglyckevägen Traktnamn, ort och bokskog.

Täppets väg

Täppet är en liten skogsdunge som ligger vid vägen. Gammalt 

namn.

Älmhultsvägen Gammalt traktnamn. I äldre tider stavat som Elmhult.



Jerusalemsvägen

Traktnamn och namnet används vid pilgrimsvandringar. 

Jerusalem syftar från början på förfallen bebyggelse.

Heliga källans väg

Pilgrimsled till Sankt Olofs källa. Namngivet av Sankt Olofs 

gods.

Snoggevägen

Vägen är anlagd på den gamla banvallen. Naturområdet heter 

Snogge och järnvägen kallades för Snoggebanan med hållplats 

Snugge. Snogga (snugga) är ett litet stycke, kort bit, stump 

som kanske kan ha betecknat mark av mindre storlek. 

Namngivet av Sankt Olofs gods.

Sjunkavägen

Traktnamn Sjunkalotten och fastighetsbeteckning. Namnet 

skrevs tidigare Syunckenæ och Sywnkne känt redan från 1400-

talet. Namngivet av Sankt Olofs gods.

Gamla Kronovallsvägen Gamla vägen som ledde till Kronovalls slott.

Gärdesvägen

Det finns stora stengärden utefter vägen som är byggd på 

stensatt hästväg.

Måsalyckevägen

Leder till Måsalycke mosse med lövskog. Traktnamn. 1989 

föreslog Länsstyrelsen att namnet skulle ändras till 

Mossalycke eftersom förleden är ordet mosse, 1470 är 

namnet skrivet Mosselycke och  Måsa uppträder först under 

svensk tid.  Dåvarande Lantmäteriverket ansåg att namnet ska 

behålla gällande stavning. Idag avfallsanläggning.

Snapparpsvägen Passerar Snapparp och Snapparps gård.

Lilla Eljarödsvägen Traktnamn och fornminnet Lilla Eljaröds gamla tomt.

Ekerödsvägen Vägen leder till  Ekerödskorset som är ett vedertaget namn.

Marydsvägen Gammalt traktnamn och fastighetsbeteckningar.

Raskarumsvägen Vägen passerar byn Raksarum. 

Tunbyholmsvägen

Passerar Tunbyholms slott. Vägen är gammal och betydde 

mycket för genomfarten till alunbruket men även kyrkan och 

byn. Linné skrev om Tunbyholm i samband med Sankt Olof 

och dess avenbokar, Skånska resan, 1749. 

Kyrkerödsvägen Traktnamn och fastighetsbeteckningar.



Brödevägen

Utgår från trakten Rönnebröd där dialektordet bröd 

motsvarar standardspråkets brott, bryta.

Holmavägen

Har alltid kallats så i folkmun. Passerar en samling hus med 

fastighetsbeteckning Holmarna.

Hasselbackavägen

Vägen passerar platsen för den gamla dansbanan 

”Hasselbacken” och det finns både hassel och backar.

Plantskolevägen Namngivet av Sankt Olofs gods

Västerskogsvägen Namngivet av Sankt Olofs gods

Stenvägen Namngivet av Sankt Olofs gods

Skånsbäcksvägen

Vägen går över ån Skånsbäck, namnet är också samlad 

bebyggelse.

Norra Skånsbäcksvägen Den norra delen av Skånsbäcksvägen.

Onslundavägen Vägen leder till Onslunda.

Utredning Vägar till S:t Olof.

Karta över Sankt Olof från 1931.

Vägen genom Sankt Olof, Österlens 
museum K4b5532_11.



Rörum

Historik

Vägnamn

Rörums backaväg Leder till Rörums backar, traktnamn.

Grönamossavägen Traktnamn efter Grönamossarna.

Rörumsstrandsvägen Leder till Rörums strand, traktnamn. 

Viks udde

Gammalt traktnamn efter den trubbiga Häradsudden, belägen 

vid Prästens badkar som är en känd sandvulkan. 

Elinedalsvägen Elinedal är en gammal gård som är belägen vid vägen.

Rörums stora väg Huvudvägen förbi Rörum.

Brantåsvägen Gårdsnamn. 

Rödingsborgsvägen Gårdsnamn nedtecknat före 1952. 

Solhemsvägen Passerar gården Solhem.

Orelundsvägen Passerar gården Orelund, förr kallad Ore.

Himlabacken Har alltid hetat så i folkmun efter kullen.

Djupadalsvägen

Djupadal var namnet på den stora fruktodlingen i området. 

Stenpelarna med odlingens namn och äpplen i relief finns kvar 

vid vägen väster om vattenverket. 

Vyvägen Vägen ligger högt och har utsikt över havet.

Stänkelösavägen Namngiven av Domänverket.

Stockebodavägen Traktnamn, vägen leder till Stockeboda gård.

Skräddarödsvägen Traktnamn. 



Fregattvägen Kategorinamn med båtanknytning.

Klippervägen Kategorinamn med båtanknytning.

Bålbrovägen

Efter Bålbro gård som flyttades ut från byn vid enskiftet. 

Ligger vid en liten bäck som flyter mellan vägen och gården, 

namnet kan betyda träbro.

Hasslerydsvägen Gårdsnamn och trakt. 

Råboavägen

Leder till gården Råboa, omskrivs tidigare som två gårdar och 

Rådboa by.



Gladsax

Historik

Vägnamn

Sandvångsvägen Traktnamn Sandvångarna.

Solåsvägen Gårdsnamn Solåsen.

Lugnadalsvägen Gårdsnamn Lugnadal.

Solvångsvägen Traktnamn som används av flera gårdar och vägförening.

Sigridstorpsvägen Gårdsnamn. 

Iglamossavägen Leder till kärret Iglamossen.

Örnabergavägen Namn efter den mindre byn Örnaberga som vägen passerar.

Eketorpsvägen Vägen leder till gården Eketorp.

Sländvägen Fornfynd av sländor i trakten.

Hallahöjden Vägen går högt, över hallar och har närhet till Hallagården.

Karlabyvägen Vägen passerar byn Karlaby. 

Bräknerydsvägen Traktnamn och gårdsnamn.

Norrevångsvägen

Gammalt traktnamn. Vid gården Norrevång ligger gånggriften 

Stenstuan med många arkeologiska lämningar.

Ekenäsvägen

Traktnamn, gårdsnamn och fornminnet Ekenäs gånggrift med 

ett stort antal hällristningar. 

Hallaholmsvägen Vägen leder till Hallaholms gård som ligger vid Bäckhalladalen.



Dansarens väg

Vägen går norr om en av Nordens största 

hällristningsområden där den mest kända figuren är en stor 

människofigur som kallas för dansaren. 

Baskemölla stora väg Stora vägen förbi Baskemölla.

Stenhällsvägen

Det finns stenhällar efter vägen och den går förbi 

Stenhällagården. 



Simrishamn

Historik

Vägnamn

Snäckstigen Kategorinamn med havstema.

Musselstigen Kategorinamn med havstema.

Sillstigen Kategorinamn med havstema.

Horsahallsstigen

Går vid fornminnet Horsahallen med bl a hälllristningarna 

Yxornas häll och Stenkilsristningen. Ett av Skånes framstående 

hällristningsområden.

Gärsnäsvägen Vägen går till Gärsnäs.



Simris

Historik

Vägnamn

Höga vägen Vägen går högt över havet och passerar Högdala gård. 

Jonehemsvägen Vägen går till gården Jonehem.

Ljunghögsvägen Fornminnet Ljunghög som är en 5000-årig grav. 

Branteliden Vägen är en backe som leder till Brantevik.

Nobelvägen

Efter Nobelsläktens ursprung. Alfred Nobels anfäder tog 

namnet Nobelius som är latin av Nöbbelöv.

Björkängsvägen Gårdsnamn. 

Knutsviksvägen

Gårdsnamn. Vid vägen finns ett gravröse som ingår i ett större 

gravfält från brons- och järnålder.

Solfångarvägen Vägen leder till en solcellspark.



Järrestad

Historik

Vägnamn

Norra Stockholmsvägen

Vägen har tidigare varit sammanhängande med nuvarande 

Stockholmsvägen men delades som ett resultat av att den 

obevakade järnvägsövergången stängdes.

Eddhillsvägen

Gårdsnamn, omnämns i samband med både  Pilgrimsleden 

och Skåneleden. 

Frideborgsvägen Gårdsnamn.

Järrestadtorpsvägen Vägen leder till gården Järrestadtorp.

Anteckningar gjorda under Rekognoseringen 1816.



Östra Tommarp

Historik

Vägnamn

Karlaby gårdsväg

Vägen passerar Karlabygården och leder till Karlaby. Förankrat 

historiskt och i folkmun.

Tommarpsvägen Går till Östra Tommarp. 

Per Måns väg Används i folkmun, efter bonde född 1875.

Fjellerbovägen

Folklig och historisk benämning på gårdssamlingen som 

förekommer i stämmoprotokoll. 

Virrestadsvägen Vägen passerar byn Virrestad.

Virrestads byväg Vägen går genom den gamla byn. 

Virrestadssvängen Vägen gör en sväng genom Virrestad.

Rusthållarevägen Virrestad 616 var en rusthållarställe.

Virrestads skolväg Vägen leder till Virrestads gamla skola.

Tystabäcksvägen Vägen följer bitvis ån Tystabäck och gården.

Tågarpsvägen Bynamn och fastighetsbeteckningar. 

Västergårdavägen

Kallas så i folkmun, namn på vägförening och Västergårda 

ligger vid vägen.

Spinnerivägen

Ullspinneriet, Bäckvalls kvarn och Tommarps valskvarn ligger 

längs vägen.  

Kullens väg

Tre gårdar längs vägen har namn utifrån Kullen, här rinner 

Kullån och ligger Kullens äng. 

Vilhelmsdalsvägen Vägen leder till gården Vilhelmsdal.

Glimmingehusvägen

Vägen går förbi Glimmingehus som är Nordens bäst bevarade 

medeltida borg.



Villfarhögsvägen

Namngiven efter fornminnet Villfarhög, en ättekulle som kan 

vara ett spår efter feniciska kolonier.

Ljungavägen Gårdarna längs vägen kallas Ljungagårdarna.

Eskilstorpsvägen

Eskilstorp förekommer i gamla protokoll och används i 

folkmun, traktnamn.

Karlaby byväg Gamla sträckningen av byns genomfartsväg.



Östra Vemmerlöv

Historik

Vägnamn

Granelundsvägen Traktnamn och fastighetsbeteckning.

Tjuvalundsvägen

Traktnamn och efter Gylleboda-Tjuvalunds dikningsföretag 

som startade år 1930, diket har sin början utmed vägen.

Grönhemsvägen

Fastigheten Gyllebo 1:9 byggdes 1913-14 och döptes då till 

Grönhem.

Grönhultsvägen Namn på järnvägsstation med banvaktstuga och trakt. 

Svenstorpsvägen Namngiven av Domänverket. Traktnamn.

Sjörödsvägen

Namngiven av Domänverket. Namnet betyder röjningen vid 

sjön och används av scouter som lägerområde.

Sjörödstorpsvägen Gårdsnamn.

Kärleksallén

Namngiven av Domänverket,  med en gammal vägskylt 

Lusabacksvägen.

Dungenvägen Traktnamnet Dungen med en gammal festplats. 

Skräddaröds byväg Anknyter till Skräddaröd som geografisk plats.

Skräddaröds backe Anknyter till Skräddaröd som geografisk plats.

Skräddarödssvängen Anknyter till Skräddaröd som geografisk plats.

Sofielustvägen

Gammalt namn på samlad bebyggelse, gårdsnamn Sofielust 

och grustag. 

Sandskiftesvägen Namngiven som Sandskiftevägen av Domänverket.

Gyllebo borgväg Vägen leder till borgruinen på holmen och Gyllebo slott.



Gyllebo ringväg Namngiven som Ringvägen av Domänverket. 

Gyllebo sjöväg Namngiven som Sjövägen av Domänverket.

Pinnebodavägen

Namngiven av Domänverket, gården Pinneboda finns i 

Tomelilla kommun.

Västratorpsvägen Namngiven av Domänverket. Passerar gården Västratorp.

Appes väg

Backe där det enligt sägnen bodde två troll och Appehög där 

folktron säger att det finns en guldvagga nedgrävd.

Fornåkersvägen Det finns fornåkrar i området. 

Vemmerlövstorpsvägen Traktnamn och fastighetsnamn. 

Rännebäcksvägen Vägen passerar Rännebäcken.

Brännerivägen Vid infarten till vägen låg Virrestads bränneri.

Manshögsvägen

Fornlämning Manhög som omnämns på en lantmäterikarta 

från 1804, namnet är belagt i Landeboken 1570.

Ljungshusvägen

Traktnamn, fastighetsbeteckningar och en flyttad hällkista 

som omnämns som Ljungshus. 

Kronvägen

Det var tre systrar som byggde var sitt hus vid vägen, de 

kallade sig för tre kronor. Namnet är allmänt vedertaget i 

folkmun.

Torps byväg

Vägen går genom gamla Torps by där det fanns smedja och 

kronoboställe.

Vemmerlövs gårdsväg Vägen leder till Vemmerlövsgården.

Gyllebo 1910.



Topografisk karta 1861, Allmänna 
vägar översedda 1939.

Möte i Tommarps bygdegård.



Stiby

Historik

Vägnamn

Komstadsvägen Vägen går genom Komstad. 

Huggarevägen

Området kallas gettot i folkmun, här bodde arbetarna från 

stenhuggeriet. 

Komstads stenväg Vägen går mot stenbrotten.

Stenbrottsvägen Går vid stenbrotten.

Hivlevägen Vägen leder till Hivlegården.

Pumpvägen Vid vägen ligger det kommunala pumphuset. 

Gysåsvägen Gysås är ett traktnamn med samlad bebyggelse.

Komstads byväg Komstad by låg vid vägen före skiftet. 

Komstads ängsväg Vägen går över ängsmark och till Ängdalagården.

Rävakroksvägen Rävakroken är ett traktnamn med åker och skog.

Komstadmöllevägen Komstadmölla ligger vid vägen.



Östra Herrestad

Historik

Vägnamn

Stenhedsvägen

Skeppssättningen Stenhed med 15 älvkvarnar. Utmärkt som 

tingsplats på lagaskifteskartan från 1910. 

Löneboställsvägen Vägen passerar gården Lönebostället.

Gamla posthusvägen

Vägen passerar Posthuset som är byggt 1710 och är utmärkt 

på gamla kartor som gamla posthuset.

Gärsnäs slottsväg Vägen går till Gärsnäs slott. 

Kråkehögsvägen Trakt, gårdsnamn och fornminnet Kråkehög från bronsålder.

Lindesfridsvägen Vägen går till gården Lindesfrid.

Oskar Arvidssons väg

Oskar Herman Arvidsson kallas för bygdens son. Han föddes 

1879 i Östra Herrestad dit han återvände efter flera år som 

allmogemålare. Han ägnade all sin lediga tid åt forskning kring 

bygden och efterlämnade tre stora verk som nu finns i 

Österlens museums arkiv.

Mossdalavägen Vägen går till gården Mossdala.

Herrestads byväg Namn efter byn med anor från 1430 då den hette Hærestathe.



Hammenhög

Historik

Vägnamn

Flintvägen Vägen passerar två boplatser där man har funnit flinta.

Södergårda mellanväg Mellersta vägen till Söndregårdarna. 

Gärdshögsvägen

Fornminne med en grav, känd som Giärdshög på 

lantmäterikarta 1699. 

Karta med noteringar från möte med vägförening.



Hannas

Historik

Vägnamn

Hannasvägen

Vägen går genom Hannas by som omskrevs 1426 då som 

Hannes.

Hannåsavägen Gårdsnamn och vägen leder ner till Hannasån.

Bollerupsvägen Vägen leder till Bollerup.

Jonsdalavägen

Vägen leder till gården Jonsdala omskriven i kyrkoböckerna 

1925.

Väståkravägen Vägen leder till Väståkra gård som är ett gjuteri.

Glattevägen

Namnet anknyter till Glattorna som avser gårdar och ett 

område som är påfallande jämnt och plant.

Örums stora väg Vägen går till Örum och ansluter till Örumsvägen.

Erikslundsvägen Vägen leder till Erikslund.



Östra Nöbbelöv

Historik

Vägnamn

Gamla kyrkstigen

Sista delen av den gamla kyrkstigen som ledde från Brantevik 

till Östra Nöbbelövs kyrka.

Nöbbelövs byväg Vägen går genom byn Nöbbelöv.

Gislingavägen

Vägen leder till Gislöv, gisling är ett gammalt ord för 

Gislövsbor.

Hammarsvägen Gammalt vägnamn, vägen leder mot Gislövshammar.

Tre kronors väg

Efter stormen 1873 som raserade all bebyggelse byggdes tre 

hus som kallades Tre kronor, det är också namn på 

busshållplatsen. 

Gislövshammars allé Den gamla allén leder ner till fiskeläget Gislövshammar.

Hamnsträddet Sträddet går ner till gamla hamnen. 

Ålabodssträddet Nere i hamnen fanns ålabodar.

Kvarnstenssträddet

I Gislövshammar bröts kvarstenar vilket man kan se utanför 

den gamla hamnen.

Bragevägen

Bragehöjden,som användes för att signalera med eldar till 

Bornholm, stensättningar och Bragestenarna med 

hällristningar ligger i närheten av vägen. 

Tvärvägen Gammalt namn som använts i folkmun. 

Gislövsdalsvägen

Gården Gislövsdal ligger vid vägen, det är också ett traktnamn 

och ett fotbollslag. 

Stjärnevägen

Vägen passerar naturreservatet Gislövs stjärna där 

danspalatset Stjärnan var ett nöjescentrum i närmare 100 år. 



Stendalagårdsväg Vägen går till gården Stendala.

Gråssemadsvägen Traktnamnet är Gråssemad.

Hällkistevägen

Hällkistan grävdes fram på 40-talet av skolläraren i Gislöv 

innan vägen byggdes. Fornminne.

Ängssträddet Sträddet följer ängen ner mot havet. 

Städet

Namnet knyter an till den gamla smedjan som nu är ett 

museum.

Blågårdsvägen

Blågård ligger vid vägen och har gett namn till den stora 

samling med tusentals fornsaker som köptes in till Österlens 

museum 1943.



Bolshög

Historik

Vägnamn

Gnalövsvägen Vägen går igenom byn Gnalöv.

Lyckornas väg Det var vägen över Lyckorna och har alltid kallats så i folkmun. 

Västanbäcksvägen Västanbäck är ett traktnamn och fastighetsbeteckningar.

Glimmingegårdsvägen Går till Glimmingegård.

Glimminge hallaväg

Traktnamnet Glimminge hallar är ett stort hagmarksområde 

med en unik flora.

Jättavångsvägen

Vid vägens slut ligger ett område som kallats för Jättavången 

där det ska ha legat ett kummel och intill en hällkista.

Glimmingevägen Traktnamn och fastighetsbeteckningar.

Ekeskogsvägen Naturreservatet Gislövs stjärna har en stor andel ekar. 

Östergårdsvägen Vägen leder till Prästjorden Östergård.

Sjöhögsvägen

Området som vägen passerar kallades för Sjöhög på en karta 

från 1799-1801. 

Bjärvägen

Bjäret är ett traktnamn och naturområde som betyder berg. På 

1800-talet belagda som naturnamnen Bjärstycksgravarna och 

Bjäråkrarna.



Vallby

Historik

Vägnamn

Bolshögsvägen Vägen går till Bolshögs kyrkby och kyrkan.

Vallby norrväg Norra delen av vägen som går genom Vallby.

Mellanvägen

Gammalt namn med med betydelsen "vägen som går 

emellan".

Melltoftavägen

Melltofta är ett gammalt namn på samlad bebyggelse efter 

vägen. 

Gåsakillevägen

Gåsakillsfallet är ett område där det finns många källor dit 

man drev gässen på bete. 

Gunnarshögsvägen Vägen passerar gården Gunnarshög som producerar rapsolja.

Rävåkravägen Vägen passerar gården Rävåkra.

Hemdalavägen Vägen passerar gården Hemdala.

Bollsbackavägen Vägen passerar gården Bollsbacka.

Vallby österväg

Används i folkmun och i  konsekvens med andra vägnamn i 

Vallby.

Borgvägen Vägen går till borgen Glimmingehus från 1499. 

Glivarps mossväg

Vägen passerar naturområdet Glivarpamosse. Namnet finns 

nedtecknat 1339 som Glipathorp.

Vallby kyrkväg Vägen passerar Vallby kyrka.

Vallby söderväg

Används i folkmun och i  konsekvens med andra vägnamn i 

Vallby.

Solbackavägen Vägen passerar gården Solbacken. 



Hästhögsvägen

Enligt en  karta från 1854 kallas ett område vid vägen för 

Hästhög. Platsen är registrerad som ett eventuellt fornminne.

Glivarps byväg Går genom den långsträckta byn Glivarp.

Vallby kvarnväg

Vid vägen låg en stor kvarn. Vägföreningen och busshållplatsen 

heter Kvarnvägen.

Vallby femvägen

Allmänt vedertaget från när den gamla fastighetsbeteckningen 

på alla hus började på fem.  

Salarpsvägen

Ligger i den del av Vallby by som även kallas Vallby-Salarp eller 

Vallby södra. Salarp förekommer som Sallarp 1485.

Lunnamöllevägen

Vägen går vid Lunnamöllan, en gammal kvarn och gård som 

finns i kyrkboken 1917.

Västra Rogamadsvägen

Den västra vägen i Rogamad som är en samling hus och 

långsträckt ängsmark.

Östra Rogamadsvägen

Den östra vägen i Rogamad som är en samling hus och 

långsträckt ängsmark.

Lilla Blästorpsvägen

Blästorp är en mycket liten by som en gång låg vid järnvägen 

mellan Ystad och Gärsnäs. Trakten är känd för att vara en 

svårpasserad plats när det snöar eftersom det bildas kraftiga 

drivor.
Inbjudan 
Vallby. 

Skiftesnamn i Vallby.



Borrby

Historik

Vägnamn

Tullstorpsvägen Här låg gamla byn före skiftet. Tullstorp skrev Tolstorp 1374.

Skogsdungevägen Utefter vägen ligger skogsdungar.

Isbjärsvägen

Vägen går vid  Isbjärs mosse. Ovanför mossen finns en 20 

meter hög backe som har pekats ut som ett riktmärke från Ale 

stenar.

Västervångsvägen

Vägen finns i Västervång, tidigare Västrevång, som är ett 

område mellan Borrby tuvor och Borrby räckor. 

Räckavägen

Vägen går i området Borrby räckor som är odlad mark och 

gårdar. Räcka betyder någonting som breder ut sig.

Borrestensvägen

Går förbi Borrestenen, en bautasten från järnåldern, som 

enligt legenden står där Kung Bore blev dödad av Sankta 

Sisselas bröder. 

Kastanjevägen Vägen går förbi Kastanjegården.

Fulhögsvägen

Vid vägens ligger Lilla Fulhög som är en gravsamling från brons- 

och järnålder och Stora Fulhög som är en grav och ett  

boplatsområde.

Granlidskroken Vägen går i en krok till gården Granliden.

Elisefarmsvägen

Gårdsnamn, troligen efter ägarinnan Elise Olsson som föddes 

1881. Sedan 1969 namn på vägförening.

Grönabjärsvägen

Grönebierg är en höjd och namnet förekommer 1570. Vägen 

passerar gården Grönebjer. Grönabjär är officiellt fastslaget 

och ska ligga till grund för namngivning.

Borrbygårdsvägen

Vägen leder till Borrby Kungsgård som bland annat  har varit 

tjänstebostad för högt rankade militärer.



Sandbygårdsvägen

Vägen passerar Sandbygård. Sandby by är ett gammalt namn 

som finns som Sandbye 1517.

Vadenhögsvägen

Vadenhög är en ensamliggande bronåldershög och en gård 

som vägen passerar.

Gamla Borrbyvägen Det var den gamla vägen till Borrby och kallas så i folkmun.

Lundavägen

Namnändrat av Samhällsbyggnadsnämnden efter 

påtryckningar av en medborgare som uppger att där bott flera 

familjer Lund. Projektets förslag var Grubbenevägen efter 

fornminne noterat 1930, även kallat Tallhög och Möhög. 

Vägen är omskriven 1894 som Grubbenebacken. 

Skäggabäcksvägen

Vägen följer och korsar Skäggabäcken. Bäcken kallas för Tygeå 

i sitt övre lopp.

Bånghögsvägen Vägen passerar fornminnet ättehögen Bånghög.

Hillshögsvägen

Hillshög är benämningen på en gård, fornlämning med 

hällristningar och gånggrift. 

Borrbystrandsvägen Vägen leder till Borrby strand.

Övre kustvägen Gammalt namn.

Gamla kustvägen 

Vägen som är väldigt gammal följer kusten och har kallats för 

Övre kustvägen länge. 

Blästorpsvägen Vägen passerar byn Blästorp som omtalas 1497 som Blegstorp.

Blixtorpsvägen Blixtorp, gammalt namn för Blästorp noterat 1493.

Slättåkravägen

Slättåkra kommer av Sletteager som var en åker för Borrby by 

omtalad före 1517.

Segershögsvägen

Segershög är en gård efter vägen och ett gammalt namn på en 

backe.

Inbjudan Borrby 
byalag.



Östra Hoby

Historik

Vägnamn

Högaborgsvägen Vägen passerar gården Högaborg.

Hoby prästgårdsväg

Vägen leder till prästgården där Bornholmsprästen Poul 

Ancher föddes 1629.

Bäckavägen Gammalt namn, vägen har kallats för Bäckavajen i folkmun.

Brännmästarevägen Huset med bränneriet finns kvar, där bodde brännmästaren. 

Klockarekroken

Vägen går i en krok förbi Klockaregården där  klockarens 

bostad låg. 

Helgenäsvägen

Helgenäs är ett trakt- och gårdsnamn, namnet lär vara taget 

från en gård på Lolland i Danmark där ägarens son varit 

lantbrukselev. 

Pinntuvevägen

Vägen går genom Pinntuvorna som är ett gammalt namn för 

gårdar och åkrar.

Hoby kyrkplan Platsen mellan kyrkan, Folkhemmet och gamla skolan.

Hoby mossväg Vägen passerar Hoby mosse.

Östangårdsvägen Vägen passerar Östangård.

Kylsbäcksvägen

Vägen följer Kylsbäcken som omskrivs som Kyhlsbecken med 

tvenne åladrätter 1511.

Anteckningar från möte i Vallby.




