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Detta är ett informationsblad om den del av 
Lomma kommuns enfamiljsbostäder som uppfördes 
under 1920-, 30- och 40-talet. Bladet berättar 
om bebyggelsens utbredning, i vilket historiskt 
sammanhang denna bebyggelse har kommit till 
och vad som karaktäriserar den. Beskrivningen av 
bebyggelsen tar upp allmänt förekommande drag. 



Under 1920-talet började även arbetare bygga sig mindre villor. 
Ett bidrag till den ökade småhusbebyggelsen var den så kallade 
egnahemsrörelsen. Under perioden 1904-1948 gavs statliga 
egnahemslån som gjorde det möjligt för mindre bemedlade 
familjer att uppföra friliggande enfamiljshus. Syftet med utlåningen 
var att motverka utflyttningen från landsbygden och öka landets 
självförsörjning av jordbruksprodukter.

Ett exempel på denna typ av villaområde är Storgatan med dess 
homogena bebyggelse. Under 1930- och 1940-talen expanderade 
Lomma tätort och det byggdes stora mängder småhus. Området 
runt Storgatan fortsatte att byggas ut, liksom till exempel området 
runt Linnéavägen öster om järnvägen och runt idrottsplatsen i 
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Stora tomter.
Byggnaderna ligger 
på samma avstånd 
från varandra. 
Byggnaderna är mer 
indragna från gatan 
än tidigare. 

Byggnaderna har likheter i 
volym, takfall, material och 
färgsättning. 
Byggnaderna ligger ofta på 
samma avstånd från gatan. 
Staket, häckar och 
grindar harmonierar med 
byggnadernas arkitektur. 
Trädgårdar med frukträd.
Komplementbyggnader 
ligger undanskymda.

De äldsta husen har gjutna 
grindstolpar med trägrindar.

De äldre husen har putsade fasader 
med klassicerande dekor. Putsen har 
ursprungligen ofta varit omålad.

De tidiga husen har källare och 
höga socklar. Fönstren är sexdelade eller 
har korsposter med spröjsade överlufter.



södra Lomma. Under 1930- och 1940-talen byggdes även en del 
funktionalistiska villor och tvåfamiljshus i Lomma, exempelvis 
utmed Vallgatan.

En stor del av dessa småhus uppfördes av byggmästare som också 
stod för ritningarna, och byggnaderna fick en likartad utformning. 
En av de mest produktiva byggmästarna i Lomma var Elvin Persson. 
Ritningar signerade av honom finns för byggnader uppförda från 
tidigt 1920-tal till sent 1940-tal. 

Den skånska småhusbebyggelsen från 1920-, 30- och 40-talen skiljer 
sig betydligt från den övriga, samtida svenska och kopplingen till 
dansk 1910- och 20-talsarkitektur är påtaglig, bland annat genom 
tegelfasaderna och den obetydliga takfoten. 
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Karta över Lomma med 
småhusbebyggelsen från 
1920-1940-tal markerad.

De yngre byggnaderna har ofta oputsade 
tegelfasader. Fönstren är ospröjsade.

Äldre flygfoto med Storgatans småhusbebyggelse till höger i bild. 
Märk de stora trädgårdarna med nyttoväxter.

De yngre husen har ofta gjutna järn-
staket. Staketstolparna är gjutna eller 
murade i samma typ av tegel som 
byggnaderna.

De funktionalistiska villorna har flacka tak 
och ofta fönster invid hörn.



Lomma kommuns kulturmiljöprogram består av tre delar. 
Den första delen är en historisk översikt. Den andra delen 
är ett åtgärdsprogram, i vilket värdefulla miljöer och 
objekt pekas ut och förslag ges på åtgärder för att bevara 
dem. Den tredje delen utgörs av informationsblad till 
fastighetsägare och enskilda husägare som planerar att 
förändra sina hus. 

Informationsbladen har olika uppbyggnad och behöver 
kombineras för att fungera på bästa sätt. Ett blad 
behandlar allmänna råd och riktlinjer, fem blad beskriver 
de vanligaste bebyggelsekaraktärerna. Det är ett av dessa 
blad som du nu håller i handen. Det finns också sex blad 
som är mer problemorienterade och kommer med mer 
specifika råd och riktlinjer för den som vill förändra sitt hus.


