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Så här läser du i dokumentet! 

 

Klicka på en rubrik i innehållsförteckningen så kommer du till den sidan.  

Blå understruken text är en länk. För att komma tillbaka till dokumentet från en 

internetsida använder du bakåtknappen i den läsare du använder.  Lycka till! 
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Välkommen till Snårestad 

 

Välkommen till ett rikt liv i aktiva Snårestad! 

 

Med den här skriften vill vi ge dig den bästa starten för ditt boende i 

Snårestad och peka på alla möjligheter som byn, dess invånare och 

omgivning bjuder på. Plus att du får en massa praktisk information. 

 

Byalaget äger den gamla skolan och använder denna som ett byahus, där 

det arrangeras många aktiviteter. Ett axplock: valborgsfirande, loppis, 

musikkvällar, ungdomsverksamhet, pubkvällar, tipsrundor, boule, 

fritidsgård, midsommarfirande, oktoberfest och, när väderleken tillåter, 

gör vi en isbana på skolgården. Du är hjärtligt välkommen som medlem i 

byalaget och alla våra aktiviteter! Första året är du medlem utan att 

behöva betala en avgift. På vår webbsida, www.snarestad.se, ser du vad 

som händer. 

 

Lite mer fakta; Socknen Snårestad, 10 km väster om Ystad, har cirka 300 

invånare, varav cirka 115 bor i själva bykärnan. I väster gränsar byn mot 

Sjörup-Vallösa, i norr mot Marsvinsholm och öster mot Balkåkra och 

Svarte. I söder ligger havet med en blandad, öppen kust med steniga 

kasar och små sandstränder samt betesängar. Se på kartorna. Där kan du 

se hur byn utvecklats över tiden från 1745 till idag. 

 

Byn kring kyrkan, som återuppbyggdes 1924, är en väl samlad 

bebyggelse. Viss nybyggnad har förekommit under senare år. 

 

Vi har en mycket vacker kyrka. Utmärkt för bröllop och barndop, med 

anslutande samkväm i byahuset eller i ett partytält. Under året ordnas det 

ett flertal konserter i kyrkan av Ljunits församling som har flera körer. 

 

  

http://www.snarestad.se/wp-content/uploads/2010/08/vinter-20102.jpg
http://www.snarestad.se/
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En extra trygghet är att vi har en brandkår i byn, i form av ett frivilligt 

räddningsvärn. 

 

Det finns en ”Framtidsplan för Snårestad socken”, utarbetad 1997. Den 

håller på att omarbetas av Snårestad byalag under ledning av Bengt-

Göran Nilsson. 

 

Återigen, varmt välkommen till Snårestad! 

 

 
 

Flygbild av Snårestads bykärna tagen av Jakob Bondesson maj 2012 

 
 

 

 

Gå tillbaka till innehållsförteckningen 

http://www.snarestad.se/wp-content/uploads/2012/05/Framtidsplan-f%C3%B6r-Sn%C3%A5restads-socken-1997-f%C3%B6r-Internet.pdf
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Snårestad byalag 

Snårestad byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation 

som har till uppgift: 

• Att väcka och vidmakthålla intresse för hembygden, Snårestad 

socken, dess sociala liv och gestaltning. 

• Att verka för samhörighet mellan människor i hembygden. 

• Att vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, dess natur, 

miljö och minnesmärken 

• Att främja hembygdsforskning, anordna kulturella aktiviteter, 

utflykter, friskvårdsaktiviteter och hembygdsfester samt tillvarata 

sina medlemmars intressen för bygdens framtida utveckling. 

• Att ge barn och ungdomar fast förankring i sin hembygd. 

• Att vårda och förvalta byalagets fastighet och annan egendom. 

 

Styrelsen och sammankallande för aktivitetslagen välj vid det årliga 

byatinget första veckan i mars. 

Snårestad byalag har en hemsida: www.snarestad.se 

Styrelsen och aktivitetslagen 

Styrelsen består av 6 ledamöten och en ordförande. Ledamöterna väljs på 

två år och ordföranden varje år.  

Byabladet kommer tre gånger per år.  och delas ut till alla hushåll i 

Snårestads socken och skickas till byalagetsmedelmar via e-post  

Har vi din e-post adress får du också e-mail på allt som händer i byn. 

  

http://www.snarestad.se/
https://www.snarestad.se/byalaget/
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Återkommande händelser som ordnas av byalaget 

Januari, februari: ev. isbana 

Första veckan i mars: Byating 

Påsk: Äggarullning 

Valborg: Valborgsfirande med tal, körsång och pub 

Juni: Loppis, midsommarfest i kyrkdungen 

Juli eller augusti: Bouletävling, frukost på verandan, Beachvollyboll 

Oktober: Oktoberfest pub 

November:  

December: Eventuell pub 

 

 

Gå tillbaka till innehållsförteckningen 
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Sevärdheter i Snårestad och omgivning 

• Snårestad kyrka i kyrk broschyren står dess i historia samt historien 

om gravhögen 

• Marsvinsholm 

• Charlottenlund 

• Charlottenlunds kärleksstig 

• Krageholmssjön med bokskog 

• Snogeholms slott, fritidsområde med bad & kanotuthyrning 

• Ystads djurpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tillbaka till innehållsförteckningen 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%A5restads_kyrka
http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=75
https://sv.wikipedia.org/wiki/Charlottenlunds_slott
http://stigvis.se/svarte-karleksstigen/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Krageholmssj%C3%B6n
http://www.snogeholmsslott.se/
http://www.ystaddjurpark.se/
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Mat 

Bageri: Surdegsbagaren i Svarte 

Livsmedel:  

Tores Allköp (ICA) i Skivarp, ICA Kvantum Ystad, COOP Extra Ystad 

Fiskrökeri i Mossbystrand:  

  

Glassmakeriet i Ystad 

Kalkonkött från egen uppfödning  

Restauranger 

Abbekås hamnkrog i Abbekås hamn 

Mossbylund restaurang 

Gå tillbaka till innehållsförteckningen 

  

http://www.svartebageri.com/
http://www.ica.se/butiker/nara/skurup/ica-nara-tores-allkop-skivarp-2703/start/
http://www.ica.se/kvantum/kvantumystad
https://www.google.com/maps/place/Coop+Ystad/@55.431978,13.7974728,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46547d7b27e59403:0x7d9c9e72ac12a229!8m2!3d55.431978!4d13.7996615
https://www.foodbevg.com/SE/Skurup/899887276695550/Mossby-fiskeria
https://www.foodbevg.com/SE/Skurup/899887276695550/Mossby-fiskeria
http://glassmakeriet.se/om-oss
http://www.toftebokalkon.se/
https://bongskahuset.se/
http://www.mossbylund.se/restaurant/
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Festlokal 

Byahuset Snårestad, även uthyrning av bord och stolar till 

byalagsmedlemmar 

Promenader och joggingstråk 

Snårestad till Högastenstranden 

Snårestad längs Högastenstranden tillbaka till Snårestad 

Snårestad via Snårestad Lyckeväg till Charlottenlund och sedan tillbaka 

till Snårestad 

Rundan: Rabyvägen – Tjugosexevägen – Trettiovägen 

Kärleksstigen i Charlottenlund 

Badplatser 

Högastenstranden vid början av Snårestads Lyckeväg 

Mossbystrand   

Svartebadet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.snarestad.se/festlokal/
http://runkeeper.com/user/henningwittmeyer/route/1010750
http://runkeeper.com/user/henningwittmeyer/route/1414274
http://runkeeper.com/user/henningwittmeyer/route/1412265
http://runkeeper.com/user/henningwittmeyer/route/1412265
http://runkeeper.com/user/henningwittmeyer/route/1414286
http://stigvis.se/svarte-karleksstigen/
https://www.hitta.se/kartan!~55.41842,13.67136,14.758659170450294z/tileLayer!l=1/tr!i=Vpzu6m5s/geocode!l=55.41853:13.66613?tl=1&zoom=16&center=55.44012,13.67753
https://www.tripadvisor.se/Attraction_Review-g1954132-d11747909-Reviews-Mossbystrand_beach-Abbekas_Skane_County.html
http://www.badkartan.se/048715/Svarte_badstrand
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Gå tillbaka till innehållsförteckningen 

Underhållning i och i närheten av Snårestad 

Rynge teater 

Bio i Ystad: Scala och Cinema-3 

Ystad teater 

Fiske 

Snogeholmsjön  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tillbaka till innehållsförteckningen 

https://www.ryngeteater.se/
http://www.bioscala.se/
http://www.sf.se/biografer/ystad-cinema-3/
https://www.ystad.se/kultur/ystads-teater/
http://fiskeosportboden.se/snogeholmssjon/
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Näringsliv nära eller med anknytning till Snårestad 

Bilverkstad: Kjell Rickard i Snårestad 

Tankställe: El Macko i Skivarp  

Däck & Förvaring i Snårestad: Vi är leverantör av fälgar och däck 

monterar och balanserar. Vi har även däckhotell och 

motorcykelförvaring. 

 

Snickeri: Jonas Wahlberg möbelsnickare 

 

Trädgårdsdesign: Karin Eriksson, mobil 0730 39 67 70, gör 

trädgårdsdesign och trädgårdsarkitektstjänster, trädgårdskonsultation och 

växtbestämning. Se mer på hennes webbsida: www.utformdesign.se 

 Grupp och konferensresor: Connect Scandinavia –

www.connectscandinavia.se i Snårestad. 

 

Gå tillbaka till innehållsförteckningen 

  

http://tupalo.com/sv/ystad/richards-bil-o-traktor-kjell-richard
http://www.elmacko.se/
https://snarestaddack.se/
http://www.wahlbergsmobelsnickeri.se/
http://www.utformdesign.se/
http://www.connectscandinavia.se/
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Förskola 

• Boställets Förskola  

Hälsovård 

Vårdcentraler i Ystad 

Tandläkare i Ystad 

Tåg 

Tågstation:  Pågatåget i Svarte 

 

 

 

 

 

 

Gå tillbaka till innehållsförteckningen 

http://bostallet.nu/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=V%C3%A5rdcentraler+i+Ystad
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=V%C3%A5rdcentraler+i+Ystad
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tandl%C3%A4kare+ystad

