Snarestad
Samlad bebyggelse med ca 115 invanare. Hela byn
omfattas av bevarandeprogram. Det finns goda
mOjligheter till fOrtatning inom nuvarande bebyggelseomthcle. Ny bebyggelse i kulturhistoriska miljOer maste fOrega's av en noggrann analys och maste
anpassas till de kulturhistoriska vardena. I byalaget
diskuteras lokal energiproduktion fOr uppvarmning
M.M

Snarest ad 0)
Snarestad har kvar mycket av den karaktar som byn
hade da arrendegardar och torp 1g pa bada sidor om
byvagen. Langs denna vag ligger idag enkla, aldre
hus. Den ovriga bebyggelsen ligger mellan byvagen
och stora vagen mot Ystad. Kyrkan ar hogt och fritt
belagen soder om den samlade bebyggelsen. Den har
medeltida ursprung men är idag praglad av en ombyggnad under 1920-talet. Gravhogen Kyrkhogen
soder om byn antyder aft omradet varit bebott sedan
bronsaldern.
Snarestad omfattas av bevarandeprogram samt ligger
Mom omrade av riksintresse for kulturmiljovarden
(M158).

Riksintresse fir Kulturntiljovrirden saw kulturhistoriskt
vardefitll miljo

Riksintressen och forordnanden

Enlig Miljobalken 3 kap 6 § skall omraden med kulturvarden
som har betydelse fran allman synpunkt sa langt som mojligt
skyddas mot atgarder som patagligt kan skada kulturmiljon.
Omraden som ãr av riksintresse skall skyddas.
Riksantikvarieambetet har genom Lansstyrelsen 1987 pekat ut
en antal omraden som ir av riksintresse for kulturmajoyarden
(Lansstyrelsens beteckning inom parentes). Vardetexterna for
de olika miljoerna har reviderats 1997. Svarteomradet har
varit bebott sedan stenaldern och ar rikt pa fomlamningar,
medeltidskyrkor och ett vardefullt aldre byggnadsbestand.
Framforallt aktuellt ur kulturrniljOvardssynpunkt ãr det
storskaliga godslandskapet.
Sjorup — Charlottenlund — Snarestad (M158)
Flackt slotts- och kustlandskap med forhistorisk brukningsoch bosattningskontinuitet kring Charlottenlunds slott med
av godsforvaltningen genom drhundraden praglat lands/rap
och bebyggelse. Hoggravfalt och bronstildershogar i flack
kustterreing. Medeltida kyrkor och kyrkbyar i Sjorup och
Smitestad. Slottslandskap med bokskogoch allesystem.

Ensligheten
Kuperat jordbruksomrade med flera s.k. kostallen.
I den nordOstra delen finns kommunalt vatten och
avlopp. Har finns ocksa. ett "embryo" till ett traditionellt fritidshusomthcle, som planerades under f.d.
Ljunits kommuns tid. De fiesta husen bebos aret runt,
men inslaget av fritidsbostader ar relativt stort. Det
ar viktigt att omradet far ha kvar sitt stora inslag
av Aker- och angsmark samt att hansyn tas till det
bOljande landskapet vid lokalisering av bebyggelse.
Verksamhetsomthclet fOr vatten och avlopp bOr inte
utOkas utan en lokalt anpassad lOsning bOr sOkas fOr
resten av omthclet.

