Väståkravägen
Väståkravägen har fått sitt namn efter Väståkra gård. Samtidigt som det byggdes en tunnel under
järnvägen vid Lommavägen år 1997 byggdes det också en tunnel under järnvägen vid Wragerupsvägen. Då
ändrades Väståkravägens sträckning.

Denna karta över Hjärup är från
1910-talet. Namnet Väståkra gård
syns inte så tydligt men till höger i
bilden anges Uppåkra gård och intill
den gick den tidens Väståkravägen i
nordvästlig riktning och passerade
genom Väståkra gård.
Några få delar av gamla vägen
används fortfarande Några har blivit
över- eller igenväxta sedan de slutade
användas för cirka 20 år sedan.

Bilden är tagen från platsen där
Väståkravägen börjar vid Gamla
Lundavägen.
Mellan träden och husgaveln finns
delar av vägen kvar och vägen
fortsatte ut på den nuvarande vägen.

Rakt fram mellan träden gick den
tidigare vägen.

Mellan de höga träden fortsatte vägen
genom Väståkra gård. På kartan går
att se att en loge och ett stall ligger till
vänster om vägen och boningshuset
till höger om vägen.
Logen och stallet brann ner för ett
antal år sedan och på det området har
istället byggts villor.
Där vägen ser ut att ta slut gjorde den
en 90-graders sväng till höger.

Innan vi kommer till svängen finns
fortfarande Väståkra gårds
boningshus på höger sida.

Efter svängen gick vägen utmed
gårdens trädgård innan den svängde
90-grader till vänster.
I bakgrunden syns Lund.

Efter den svängen gick vägen fram
mot järnvägen. Banvallsvägen anslöt
innan järnvägen passerades. Efter
järnvägen bytte vägen namn till
Wragerupsvägen.

Vi återvänder till år 1997 när Väståkravägen
fick en ny sträckning.
Den gick då från Gamla Lundavägen till
vägkorsningen på bilden. Efter korsningen
kom Banvallsvägen. Prästkragevägen till
vänster. Till höger Wragerupsvägen som
efter en mjuk vänstersväng …

… gick ner till tunneln.

Ut ur tunneln och vidare mot …

… vägen mellan Lomma och Lund.
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De tre första bilderna på denna sida är manipulerade
så att flera jordhögar som finns där idag är borttagna.

