
Korsavadsskolan

Vad heter vägen?

Projekt Vägval, 
Korsavadsskolans klass  8E 
och  februari/mars 2018.



Vägval är Simrishamns kommuns projekt för att namnge vägar.  Arbetet 
påbörjade våren 2017 och bygger på medborgardialog. Sammanlagt är det 
drygt 300 vägar, främst på landsbygden, som ska namnges.                         
Arbetet har skett genom samarbete med byalag, vägföreningar, boende och 
andra intresserade. Under februari 2018 har två 8e klasser från 
Korsavadsskolan varit delaktiga. Samarbetet började med ett möte i 
Rådhuset och information om varför staden ser ut som den gör. 
Planarkitekter från kommunen berättade hur man arbetar, politiker talade 
om hur det går till att fatta beslut och fick svara på frågor. Projektledaren för 
Vägval gav en bakgrund till projektet och berättade hur namngivning går till. 
Som avslutning stannade vi i Kontakten som tar hand om all telefon och 
besvarar frågor från medborgarna.



Sankt Olof 28 –
Tysta lyktornas väg

Pilgrimsvandringarna går längs 
denna väg, från Sankta 
Magnhilds källa till Sankt Olofs 
källa och Sankt Olofs kyrka. 
Under pilgrimsvandring är 
man tyst och på kvällarna kan 
man tända en lykta. 



Simrishamn 04 –
Horsahallsvägen

Horsahallen är 
samlingsnamn för tre 
hällristningsområden, 
Jungfrukullen, 
Stenkilsristningen och 
Yxornas häll.



Simrishamn 01 –
Laxavägen
man har fiskat 
mycket lax som sen 
har kommit in till 
Simrishamn.
Simrishamn 02 –
Ålavägen
vägen ligger nära 
havet där man har 
fiskat mycket ål.
Simrishamn 03 –
Karpavägen
Simrishamns 
kommun har växt 
för att vi har fått 
mycket fisk.





Simrishamn 01 –
Snäckvägen
Det låter som ett mysigt 
namn. Vägen ligger nära 
havet och jag förknippar 
havet med snäckor.

Simrishamn 02 –
Vassvägen
Gatan ansluter till havet och 
vägarna runt om har fått 
”havsnamn”.



Simrishamn 01 –
S1/4

Simrishamn 02 –
S2/4

Simrishamn 03 –
S3/4
Havsvägen

Simrishamn 04 –
S4/4



Simrishamn 02 –
Sandvägen

Vägen är nära 
stranden där det 
finns sand.



Simrishamn 04 –
Jungfrustigen
Jungfrukullen ligger 
bredvid havet och 
det är en liten väg.
Simrishamn 05 –
Butiksvägen
före omläggningen 
av väg 11 år 1967-69 
fanns flera butiker 
längs Storgatan.



Simris 01 –
Fiskebåtsvägen

Varenda gång vi ska åka 
till min gammelföräldrar
ser vi nästan alltid 
fiskebåtar ute i 
Östersjön.



Simris 01 –
Mötesvägen
”Den leder till 
många andra 
vägar.”

Simrishamn 04 –
Fångstgatan
”På 30-talet fanns 
det mycket fisk i 
de här trakterna.”



Simris 02 –
Åkervägen

Det är mycket åkrar runt 
omkring.



Simris 03-
Ridgatan



Gladsax 15 –
Silvervägen

1562 började 
silverbrytningen 
i Gladsax.



1. Gladsax 17 – Dansarens väg
efter en känd hällristning i 
närheten.
2. Järrestad 01 – Hälleristvägen
skånes bäst bevarade 
hällristningar finns i närheten av 
vägen.
3. Järrestad 04 – Ättiksvägen
det har legat en gammal 
ättiksfabrik i närheten.
4. Järrestad 01 – Jarladösvägen
efter fornminnet Jarladösen



Östra Vemmerlöv 30 –
Torparvägen

En liten väg till ett litet hus.



Östra Vemmerlöv 15 –
Lauridsvägen
Gyllebo slott byggdes av 
Laruids Lauridsen Knob.

Östra Vemmerlöv 16 –
Sjövägen
Går runt Gyllebosjön som 
är den enda riktiga sjön i 
Simrishamns kommun.



Hammenhög 06 –
Lantbruksvägen
Lantbruksmuséet 
ligger där.

Prosten vägen
på 1850-talet grävds 
gravhögen 
Hammenhög ut av 
prosten Lundh.



Resultatet av elevernas arbete visades från 
början på Valfisken under en vecka.


