
Skokloster 

 



Häggeby 

 
En av de fruktodlingar som var ett karaktäristiskt inslag i Häggeby vid början av 1900-talet. 

Häggeby socken 
Häggebys norra delar utgör den sydligaste delen av Skohalvön. Mot väster avgränsas Häggeby av 
Mälaren med Arnöfjärden och vikarna Skadeviviken, Hasslaviken och Ryssviken, i öster av 
Mälarviken Bondkroken och i söder av Stora Ullfjärden. Mot sydost gränsar Häggeby till 
Upplands-Bro kommun. I väster löper de skogklädda rullstensåsarna Rölundaåsen och Sand-
viksåsen, vilka är utlöpare av Uppsalaåsen, längs strandlinjen. Ett sammanhängande storskaligt 
odlingslandskap återfinns mellan Rölundaåsen i väster och Bondkroken i öster. De centrala 
delarna består av ett småbrutet kuperat odlingslandskap.  

Sockennamnet Häggeby nämns för första gången i skrift 1305 som Egby. År 1715 benämns 
socknen som Heggeby, vilket senare blir Häggeby. Namnet innehöll ursprungligen trädbe-
teckningen ek och efterleden by. I förbindelse med efterledens tonande b har k i ek också blivit 
tonande, det vill säga g. Förleden har kommit att associerats med ordet ägg och senare med trädet 
hägg. Socknen har övertagit sitt namn från kyrkbyn.  

Redan under bronsåldern utvecklades en betydande centralbygd i Häggeby i anslutning till 
farleden mellan nuvarande Kalmarviken och Ekoln i Mälaren. Fornlämningar som gravrösen i 
höjdlägen på Rölundaåsen berättar om detta bosättningsskede. Järnålderns olika perioder har 
avsatt många lämningar, såsom bygravfält, storhögar, rester av en fornborg, runstenar och en 
ovanlig bildsten.  

Medeltidens främsta bidrag till dagens landskapsbild utgörs av sockenkyrkan i Häggeby. 
Även några av områdets storgårdar har medeltida rötter och i byarna finns spår av en medeltida 
radbystruktur. Omkring de större gårdarna, Rölunda, Värsta och Finnstaholm, finns mer eller 
mindre bevarade herrgårdslandskap. 

Utvecklingen och förändringar inom jordbruket under 1900-talet och in på 2000-talet har 
satt spår i odlingslandskapet. Jordbruksmark har lagts samman, de tidigare omfattande träd-
gårdsodlingarna har försvunnit och hästgårdar har blivit ett nytt inslag. Det är viktigt att det 
öppna landskapet värnas. Förtätning bör undvikas i öppna lägen och eventuell ny bebyggelse bör 
anpassas i stil, storlek och material. 
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Häggeby by med Häggeby kyrka och den före detta småskolebyggnaden från 1907, som numera är Skolmuseum.  

Häggeby by 
Häggeby by har bevarat karaktären av ett gammalt sockencentrum. Viktiga byggnader är kyrkan 
(nr 71), den före detta prästgården (nr 72), två före detta skolbyggnader (nr 73 och 74) och 
Häggebylunds gård (nr 75).  

Häggeby by och kyrka utgjorde en knutpunkt för vägarna genom socknen, med den gamla 
häradsvägen som förband kyrkbyn med Övergran i söder, Finnstaholm i öster och Skokloster i 
norr. Det nutida vägnätet mellan orterna följer till stora delar den gamla häradsvägens 
sträckning, men kompletterades i slutet av 1970-talet av en ny vägsträckning öster om Häggeby 
by. Från Häggeby kyrka utgår Häggeby kyrkväg, en vägsträckning av gammalt ursprung som 
bland annat förband kyrkan med komministergården i Nederhassla. 

Häggeby by hade tidigare tre gårdar – kyrkoherdebostället, ett hemman som ägdes av 
Danviks hospital i Stockholm och klockargården. De två första ligger fortfarande kvar på sina 
ursprungliga platser. Under 1700- och 1800-talen växte en torpbebyggelse fram väster och söder 
om bykärnan. Torpmiljöerna utgjordes av ett bostadshus, fähus, källare och eventuellt någon 
ytterligare byggnad. Torpen är ett uttryck för en äldre godsstruktur och speglar den avgörande 
betydelse som dagsverkstorparna hade för driften på de stora gårdarna i trakten.  

På 1920- och 1930-talen byggdes flera egnahem kring kyrkbyn. Egnahemmens nytto-
trädgårdar har tillsammans med mer omfattande fruktodlingar utgjort ett karaktäristiskt inslag i 
Häggeby, Nederhassla och Överhassla. Spridda enbostadshus har tillkommit från 1940-talet fram 
till idag, vart och ett karaktäriserat av sin tids arkitekturideal.  

Häggeby sockencentrum inklusive delar av Nederhassla omfattas av områdesbestämmelser, 
antagna år 2000. Det är viktigt att helhetsintrycket av sockencentrum bevaras och värnas. Ny 
bebyggelse och förändringar av bebyggelsen bör varsamt anslutas till den befintliga 
bebyggelsemiljöns karaktär. Nya hus ska helst byggas i anslutning till befintliga bostäder och 
placering på öppen åker- eller ängsmark undvikas. Den nuvarande markanvändningen med det 
öppna landskapet bör bevaras på ett sådant sätt så att dess kulturhistoriska värden består. 
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Häggeby kyrka, som är uppförd omkring år 1200, och den södra delen av kyrkogården. 

71. Häggeby kyrka, Häggebylund 1:4, Häggebylundsvägen 20 
Häggeby kyrka har ett framträdande och fritt läge i landskapsrummet, i mötet mellan ett kuperat 
småbrutet odlingslandskap i väster och ett öppet odlingslandskap som sluttar ned mot 
Bondkroken i öster. Kyrkan uppfördes omkring år 1200 som en romansk kyrka med ursprungligt 
västtorn, långhus och ett smalt kor mot öster. I början av 1300-talet byggdes kyrkan om till en 
salkyrka. Det nya koret försågs med en gotisk trefönstergrupp, och långhuset fick ett högt 
tunnvalv i trä. Troligen tillkom sakristian vid samma tillfälle.  

Under 1400-talet ersattes långhusets tunnvalv av ribbvalv slagna i tegel och ett vapenhus 
byggdes på kyrkans södra sidan. Under 1600-talet förstorades fönstren. Sin nuvarande form fick 
de 1790. År 1805 flyttades kyrkklockorna från en fristående klockstapel till kyrktornet i samband 
med att den medeltida, höga tornspiran ersattes av en låg tornhuv. Sitt nuvarande utseende fick 
tornet år 1829. Med tiden spritputsades kyrkobyggnadens fasader och de är idag avfärgade i 
guldockra, med vita slätputsade knutar och dörr- och fönsteromfattningar.  

Interiören genomgick en omfattande restaurering 1952–1953 efter ett förslag upprättat av 
arkitekt Erik Fant. I samband med restaureringen togs valvens kalkmålningar från 1698 fram. 
De ovanligt sena kalkmålningarna föreställer växtornament i renässansstil på vitkalkad botten. 
Målaren Petter Belingius nämns som upphovsman. 

Intill vapenhusets västra sida står en kopia av den så kallade Häggebystenen, en bildsten 
daterad till 500- eller 600-talet e.Kr. Bildstenen, som är i röd sandsten, visar en hingsthetsning 
med två hingstar på bildsidan mot väster. Den motsatta sidan visar en smäcker båt med hög stäv 
och akter och tolv roddare med åror samt en rorsman. Originalstenen hade länge en sekundär 
placering infälld i kyrkans golv. Bildstenen tillhör en begränsad grupp av bildstenar som har 
hittats på fastlandet utanför det gotländska bildstensområdet. Originalstenen förvaras på Statens 
historiska museum dit den såldes på 1870-talet. Kopian kom på plats 1954. 

Häggeby kyrka har ett stort upplevelsemässigt värde med sitt framträdande och fria läge i 
landskapet. För att inte detta värde ska minska behövs ett respektavstånd hållas till kyrko-
byggnaden och kyrkogården. 
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1. Till vänster står den timrade tiondeboden. I förgrunden låg tidigare prästgårdens ekonomibyggnader. 2. Mangårds-
byggnaden är uppförd omkring 1746 och har en sexdelad planlösning. 

72. Häggeby f.d. prästgård, Häggeby 1:4, Häggebylundsvägen 7 
I Häggeby församling fanns fram till 1826 både kyrkoherde och komminister, då den senare 
tjänsten drogs in. År 1920 drogs även kyrkoherdetjänsten in och församlingen sammanfördes 
med Skokloster till ett pastorat med gemensam kyrkoherde.  

Det före detta kyrkoherdebostället ligger på en höjd nära Häggeby kyrka. Den timrade 
mangårdsbyggnaden som är uppförd i mitten av 1700-talet har en sexdelad planlösning. Denna 
planlösning följde 1727 års resolution som fastlade hur kyrkoherdeboställen skulle uppföras. Den 
sexdelade planen var en avspegling av 1700-talets herrgårdskultur. Omkring 1830 höjdes 
timmerstommen med två stockvarv. Byggnaden var ursprungligen rödfärgad, men har sedan 
länge en gulmålad locklistpanel. Byggnaden har under tid delvis förändrat karaktär, med ändrad 
fönstersättning, tillbyggnad av en öppen veranda samt en takkupa på huvudfasaden mot väster 
och en balkong i takfallet mot öster. Mangårdsbyggnadens huvudfasad vänder sig mot väster och 
den grusade gårdsplanen. En timrad bodlänga från början av 1800-talet ligger i vinkel med 
mangårdsbyggnaden.  

De flesta ekonomibyggnaderna och arrendatorsbostaden är sedan länge rivna. Öster om 
mangårdsbyggnaden ligger trädgården med grusgångar, blomsterrabatter och fruktträd. Intill 
vägen står en faluröd knuttimrad tiondebod, uppförd under 1800-talets första hälft. Boden vilar 
på stenplint, har sadeltak med enkupigt lertegel och svarttjärad dörr och lucka till loftet. 

Häggeby före detta prästgård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den utgör en 
typisk representant för de herrgårdsliknande mangårdsbyggnader som uppfördes på 
kyrkoherdeboställena under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Värdebärande 
egenskaper är den sexdelade planen, det brutna taket, den gula locklistpanelen och de sexrutiga 
fönstren, samt byggnadernas timmerstommar, bodlängans och tiondebodens röda slamfärg och 
lertegeltaken. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material. 
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1. Häggebygården byggdes omkring 1880 som folkskola. 2. Den f.d. småskolan, uppförd 1907, är idag skolmuseum. 

73. Häggebygården/f.d. kyrkskolan, Häggeby 2:2, Tinbacken 2 
Skolbyggnaden uppfördes som folkskola omkring 1880 på det som tidigare var klockargårdens 
ägor väster om kyrkan. Skolbyggnaden rymde ursprungligen skolsal och lärarbostad. Under 
årens lopp har skolan byggts om och moderniserats vid flera tillfällen. Omkring 1930 gjordes en 
vinkelställd tillbyggnad mot väster, vilken kom att inrymma en gymnastiksal med 
omklädningsrum. Skolverksamheten lades ned 1958 i samband med att den nya centralskolan i 
Bålsta öppnade. Den före detta skolbyggnaden används idag som församlingshem och samlings-
lokal under namnet Häggebygården. 

Byggnaden har en intressant historia som folkskola och intar ett dominerande läge i byn. På 
grund av flera ovarsamma renoveringar har byggnaden delvis förlorat sitt ursprungliga arki-
tektoniska värde. 

74. Skolmuseum/f.d. småskolan, Häggeby 2:3, Häggeby kyrkväg 1 
Den före detta småskolebyggnaden från 1907 ligger mellan kyrkan och Häggebygården på den 
gamla klockargårdens ägor. Småskolans undervisning hade tidigare bedrivits i Klockargården, 
vilken revs inför uppförandet av den nya skolbyggnaden. Den förste läraren hade anställts redan 
1839. Skolhuset rymde ursprungligen en skolsal och en lärarbostad. På övervåningen fanns ett 
kommunalrum och ett på 1930-talet tillkommet skolkök avsett för eleverna i fortsättningsskolan. 
Kommunalrummet nyttjades för stämmor och sammanträden fram till kommunsamman-
slagningen 1952. Här fanns även ett församlingsbibliotek, inrättat 1931. Skolundervisningen 
bedrevs till början av 1950-talet, då skolan lades ned till följd av ett sjunkande elevantal. Efter 
nedläggningen fungerade byggnaden som bostad, bland annat för kyrkvaktmästaren. År 1985 
invigdes ett skolmuseum i byggnaden, vilket förvaltas av Föreningen Häggeby Skol- och 
Bygdemuseum. Skolmuseet visar den tidstypiskt inredda skolsalen och den bevarade lärar-
bostaden.  

Skolhuset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det till gestaltning och planlösning 
är tidstypiskt och karaktäristiskt för ett skolhus på landsbygden. Värdebärande egenskaper är 
byggnadens timmerstomme, den liggande och stående fasspontpanelen, korspostfönstren, den 
röda slamfärgen, de vita snickerierna, de två utkragande skorstenarna och lertegeltaket samt den 
bevarade interiören. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
byggnaden och inte avviker i stil, skala och material. 
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Framför mangårdsbyggnaden på Häggebylunds gård står flera hamlade askar och en väghållningssten. 

75. Häggebylunds gård, Häggebylund 1:1, Häggebylundsvägen 10, 12 och 14   
Häggebylunds gård ligger med mangårdens byggnader högt placerade i det öppna odlingsland-
skapet söder om kyrkan. Häggebylunds gård har bevarat en äldre gårdsstruktur med mangården 
högre belägen och skild åt från fägården av ett staket. Uppfarten från vägen och den grusade 
gårdsplanen kantas av fullvuxna, hamlade askar. Intill uppfarten står en väghållningssten med 
”Häggebylund 1870” inhugget, se bild s. 33. Öster om huvudbyggnaden finns en terrassering i 
sten och en stentrappa som leder ned till en stor fruktträdgård.  

Huvudbyggnaden är uppförd i början av 1800-talet, med stilideal hämtade från empiren och 
karaktäriserad av frontoner i takfallet på respektive långsida. Byggnaden har en sexdelad 
planlösning. Den är uppförd med timmerstomme och har slätputsad fasad som numera är ljust 
gul med vita fönsteromfattningar. Takfönster har tagits upp i senare tid.  

I vinkel med bostadshuset ligger två flygelbyggnader. Den norra flygeln är samtida med 
huvudbyggnaden medan den södra flygeln byggdes 1939. Bägge har en ljusgul locklistpanel och 
sadeltak. Norr om huvudbyggnaden ligger ett timrat magasin från 1800-talets mitt. De äldre 
ekonomibyggnaderna som ladugård och lada är uppförda runt sekelskiftet 1900. Ekonomi-
byggnaderna har byggts om och anpassats för den hästhållning som idag präglar Häggebylund. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad bebyggelse-
miljö från slutet av 1800-talet och en historia som Danvikshospitalhemman. Värdebärande 
egenskaper är gårdsstrukturen, byggnadernas timmerstommar, den sexdelade planen, bo-
stadshusets putsade fasad och frontonerna samt den inglasade verandan. Ytterligare egenskaper 
är pardörren, den dubbla trappan, fönstersättningen, mangårdsbyggnadernas gula färgsättning, 
den röda slamfärgen på övriga byggnader och lertegeltaken samt de hamlade askarna och 
fruktträdgården. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Björkbacken byggdes ursprungligen för två familjer, men är numera ett enbostadshus. 

76. Björkbacken, Häggebylund 1:3, Häggebylundsvägen 4 
Intill den sydöstra infarten till Häggeby by ligger Björkbacken, ett egnahem som ursprungligen 
rymde två lägenheter. Huset byggdes av Sven Karlsson som arbetade som fraktare av grus på 
Mälaren. Björkbacken representerar ett antal egnahem som uppfördes under 1900-talets första 
årtionden kring Häggeby by.  

Björkbacken har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då bostadshuset har bevarat sin 
ursprungliga och tidstypiska karaktär som egnahem. Tidstypisk är även den grusade gången 
kantad av rabatter. Värdebärande egenskaper är den asymmetriska planen, det branta sadeltaket 
med lertegelpannor, den murade skorstenen, den liggande fasspontpanelen, de vita snickerierna 
och de höga fönstren med korspost samt den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är en förlängd sidokammarstuga från slutet av 1800-talet. 2. Den vänstra boden är samtida med bostads-
huset. Under 1900-talets första hälft byggdes ytterligare ett litet uthus intill den äldre boden. 

77. Häggeby 1:2, Häggebylundsvägen 23   
Intill Häggebylundsvägen ligger en välbevarad torpmiljö som består av en förlängd 
sidokammarstuga från 1800-talets slut, en matkällare och två sammanbyggda uthus.  

Torpet är en viktig del av Häggeby bys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är det äldre 
uthuset och matkällaren, timmerstommen, locklistpanelen, de spröjsade fönstren, lertegeltaken 
och den röda slamfärgen samt den småskaliga trädgården. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig 
bebyggelse.  
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1. Häggeby 2:6 är en välbevarad torpmiljö. 2. Häggeby 2:6 är en viktig del av Häggeby by. I bakgrunden syns Häggeby 
kyrka och skolmuseet. 

78. Häggeby 2:6, Häggeby kyrkväg 8 
Intill Häggeby kyrkväg ligger en välbevarad torpmiljö som består av en timrad torpstuga från 
1800-talets slut, en källare och ett uthus. Torpet var ursprungligen en backstuga. 

Torpet har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det utgör en välbevarad 
bebyggelsemiljö och är ett viktigt inslag i Häggeby bys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är 
uthuset och källaren, timmerstommen, locklistpanelen, de spröjsade fönstren, den ockrafärgade 
ytterdörren, lertegeltaken och den röda slamfärgen samt den småskaliga trädgården. Det är 
betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Nederhasslas bytomt har medeltida rötter. T.v. Nederhassla 3:2 och t.h. det numera nedbrunna komministerbostället. 

Nederhassla och Överhassla  
Byarna Nederhassla och Överhassla ligger väster om Häggeby by vid Hasslaviken med dess 
sankängar. Odlingslandskapet, som är småskuret och kuperat, sluttar ned mot viken. I söder 
avgränsas området av Rölundaåsen och i norr av Sandviksåsen. 

Hasslaområdet hade en etablerad bosättning och var en utvecklad bygd redan under 
järnåldern. Detta framgår av de många fornlämningarna, som gravfält och stensättningar i 
höjdlägen kring byarna, storhögar och en runsten i Överhassla samt fornborgen på Sandviksåsen. 
Mer sentida lämningar som husgrunder, stenmurar, vägbankar, väghållningsstenar och 
gränsstenar berättar om bygdens bebyggelsekontinuitet och utveckling. En runsten står på 
Hasslavägens östra sida, utmed vägen mellan Häggeby och Överhassla. Runstenen flyttades 1945 
ca 20 meter mot sydost från den tidigare placeringen vid Hassla gärde.  

Området kring vägkorset där vägen från Häggeby by delar sig mot Nederhassla respektive 
Överhassla kallas Korsbacken och har en kuperad och blockig terräng, vilket bland annat har 
avsatt sig som stenmurar upplagda i ägogränserna. Bebyggelsemässigt har Korsbacken varit ett 
utkantsområde till Nederhassla by och här uppstod en torpbebyggelse under 1800-talet. Av dessa 
torp återstår endast en sidokammarstuga. I övrigt karaktäriseras Korsbacken av en tidstypisk 
egnahemsbebyggelse från 1900-talets första årtionden, med inslag av villabebyggelse från senare 
år. Karaktäristiskt för egnahemsbebyggelsen är nyttoträdgårdarna med fruktträd och bärbuskar. 
Egnahemsbebyggelsen visar på en ny epok i byns historia, då nya yrkesgrupper som småföre-
tagare och tjänstemän kom att bosätta sig i Häggeby.   

Häggeby kyrkväg slingrar sig ned mot Nederhassla by som har bevarat en tät bymiljö med 
inslag av nyare villabebyggelse. Den geometriska kartan från 1708 över Nederhassla by visar en 
radby med fyra gårdar. I samband med laga skiftet 1884–1885 flyttades två av gårdarna ut från 
bytomten.  

Överhassla bestod i början av 1700-talet av tre gårdar och ett soldattorp. Det lilla hemmanet 
Sandvik låg också på byns ägor. En gård ägdes av Ekolsund och de tre övriga av Finsta säteri i 
Finnstaholm. Femtio år senare hade byn minskat till två gårdar och ett soldattorp. En backstuga 
hade tillkommit vid Sandvik och en vid byn. Kring 1880, vid tiden för laga skifte, fanns endast en 
gård kvar i Överhassla. 
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1. Mangårdsbyggnaden från 1886 är förlängd och tillbyggd några år in på 2000-talet. 2. Ladugård, loge och lider längs 
med bygatan ned mot Hasslaviken. De är numera ersatta av nya uthus. 3. Magasin från 1920-talet och hamlade askar.  

79. Nederhassla 3:2, Häggeby kyrkväg 48 
Nederhassla 3:2 påverkades inte av laga skifte utan fick ligga kvar på sin ursprungliga gårdstomt 
i radbyn. De flesta av gårdens byggnader är uppförda under 1880-talet. Ekonomibyggnaderna 
med ladugård, loge, lider och magasin som tidigare låg på rad efter bygatan, vilken leder ned mot 
Hasslaviken, är sedan en tid rivna och ersatta av nya uthus. Längs bygatan finns flera hamlade 
askar. Gården har under en period sambrukats med kaplansgården som tidigare låg granne. 

Mangårdsbyggnaden är ursprungligen uppförd med femdelad planlösning. Huset byggdes ut 
i anslutning till bägge gavlarna några år in på 2000-talet. Samtidigt revs och återuppbyggdes den 
öppna verandan på långsidan mot sydost. Långsidan mot Hasslaviken kompletterades i samband 
med detta med en glasad veranda och byggnaden försågs med ytterligare två skorstenar. Om-
byggnaden har lett till att bostadshuset har fått ett mer ståndsmässigt utseende än det ursprung-
ligen har haft. Magasinet från 1920-talet har nyligen restaurerats och byggts om interiört. Ett 
rivet uthus har dessutom lämnat rum för ett till platsen flyttat timrat bostadshus. Utöver kom-
pletteringarna har bebyggelse- och gårdsstrukturen bibehållits liksom kulör- och materialval.  

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den utgör en central bebyggelsemiljö 
i en värdefullt landskapsavsnitt. Värdebärande egenskaper är gårdsstrukturen med ekonomi-
byggnaderna längs bygatan, byggnadernas timmerstommar, de spröjsade fönstren, den röda 
slamfärgen, lertegeltaken och de hamlade träden. Det är betydelsefullt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig be-
byggelse.
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Häggeby 

 
Parstuga från tidigt 1800-tal eller sent 1700-tal, med revetering på timmerstomme och tillbyggd förstuga. 

80. Nederhassla 1:17, Häggeby kyrkväg  
Vid Nöjet på utmarken sydväst om Nederhassla by och gränsande mot Vreta by ligger en välbe-
varad torpmiljö. Torpet har tidigare lytt under Nederhassla by och representerar den torpbebyg-
gelse som uppfördes på byarnas utmarker under 1700- och 1800-talen. Bostadshuset har en plan-
lösning som liknar parstugans, men där kammaren normalt ligger finns murstocken. Huset är 
förmodligen byggd vid 1800-talets början eller tidigare. Den timrade byggnaden har en revete-
ring med vit spritputs på långsidan mot nordväst och på gavlarna, slätputsade knutar, små 
kvadratiska spröjsade fönster och ett sadeltak med trekupiga röda och gula lertegelpannor. Lång-
sidan mot sydost har en vit locklistpanel. Den panelade förstugan på långsidan mot nordväst 
utgör en senare tillbyggnad. Till torpet hör ett uthus från omkring 1900.  

Torpet är en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är den låga skalan, den vita 
reveteringen, de små fönstren och det trekupiga lerteglet. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig be-
byggelse. 
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Häggeby 

 
1. Det nya bostadshuset har ett modernt formspråk, men ansluter väl till de äldre omgivande byggnaderna p.g.a. att man 
har använt traditionella material. 2. och 3. Uthuset, som ursprungligen var ett kombinerat magasin och vagnslider, har 
byggts om till en gäststuga. 

81. Nederhassla 3:9, Häggeby kyrkväg 36 
I början av 1990-talet byggdes ett nytt bostadshus på en tomt som hade avstyckats från Neder-
hassla 3:1. I och med avstyckningen kom ett kombinerat magasin och vagnslider från 1909 att 
tillhöra den nya fastigheten. Uthusets södra sida har fått en helt ändrad karaktär då det har 
byggts om till en gäststuga. På den norra sidan har dock de ursprungliga portarna bevarats. Det 
nya bostadshuset ansluter väl till den äldre bebyggelsen genom traditionella materialval samti-
digt som det har ett nutida formspråk. Det är ett gott exempel på har nya byggnader i en känslig 
miljö kan utformas.  

Bostadshuset och framför allt uthuset är viktiga delar av Nederhasslas kulturmiljö. Värde-
bärande egenskaper är locklistpanelen, de spröjsade fönstren, lertegeltaken och den röda slam-
färgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Häggeby 

 
1. Bostadshuset präglas idag i hög grad av trapphuset som byggdes på 1920-talet. 2. Den f.d. arrendatorsbostaden byggdes 
på 1910-talet. 3. Ekonomibyggnaderna är samtliga uppförda decennierna kring sekelskiftet 1900. 

82. Nederhassla 3:1, Häggeby kyrkväg 32 och 34 
I ett höjdläge norr om de övriga gårdarna i den ursprungliga radbyn ligger Nederhassla 3:1. 
Mangårdsbyggnaden, som har brutet tak, byggdes i mitten på 1800-talet. På 1920-talet byggdes 
huset till med ett trapphus. Norr om manbyggnaden ligger en före detta arrendatorsbostad som 
är uppförd på 1910-talet och öster om denna ligger gårdens ekonomibyggnader. Den södra delen 
av gårdstomten styckades av i början av 1990-talet. Ett kombinerat magasin och vagnslider kom 
därefter att tillhöra den avstyckade fastigheten. 

Byggnaderna är alla viktiga delar av Nederhasslas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är 
byggnadernas timmerstommar, de spröjsade fönstren, mangårdsbyggnadens brutna tak och den 
röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshusen 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Häggeby 

 
1. Mangårdsbyggnaden från 1921 har en femdelad planlösning. 2. Tvättstuga från 1931, ladugård och lada från 1909 
samt fruktträd innanför stenmur. 

83. Nederhassla 2:3, Häggeby kyrkväg 31 
Gården flyttades ut från bytomten till dess nuvarande läge någon gång mellan storskifte 1808 
och laga skifte 1884. Den utgör en välbevarad gårdsmiljö med de flesta byggnaderna uppförda 
under 1900-talets första decennier, då John och Edla Rosling brukade gården.  

Bostadshuset som är i ett och ett halvt plan är uppfört 1921 och har en femdelad planlösning. 
Grusvägen upp mot gården kantas av en vällagd stenmur och intill denna står en väghållnings-
sten med inskriptionen AGS 1870. Innanför stenmuren ligger tvättstugan från 1930-talet och den 
vinkelbyggda ladugården och ladan från 1909. Både ladugård och lada är uppförda med timmer-
stomme. Till gården hör även ett timrat magasin från 1800-talets slut. Gården karaktäriseras av 
en omfattande fruktodling som illustrerar den trädgårdskultur som har präglat områdena runt 
Mälaren, där klimatet var särskilt gynnsamt för fruktodling. På gårdens södersluttning står 
främst äppelträd placerade i täta rader. De äldsta delarna av äppelodlingen anlades 1922 av John 
Rosling och utvecklades under sonen Olof Rosling som arrenderade gården från 1940-talet och 
sedan övertog den. Frukten såldes bland annat på Fyris torg i Uppsala.  

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde i den välbevarade gårdsstrukturen och i 
de tidstypiska byggnaderna från decennierna kring sekelskiftet 1900. Värdebärande egenskaper 
är fruktodlingen som bör värnas, byggnadernas timmerstommar, bostadshusets pardörr och två 
skorstenar, de spröjsade fönstren, den röda slamfärgen, de vita snickerierna, lertegeltaken, sten-
muren och väghållningsstenen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Häggeby 

 
1. På 1960-talet byggdes en förstuga i falsk locklist. 2. På baksidan finns en mindre utbyggnad. 

84. Nederhassla 3:5, Hasslavägen 3 
Bakom Korsbacken ligger en timrad sidokammarstuga från 1800-talets mitt, med en förstuga 
tillbyggd på 1960-talet. Stugan är opanelad förutom en gles locklistpanel på gaveln mot öster. 
Torpet har varit i familjen Haglinds ägo från 1893, och användes som helårsbostad in på 1950-
talet. Interiört har stugan bevarat inredningen från när den användes som bostadshus under 
1900-talets första hälft. I tomtgränsen löper en stenmur mot Korsbacken. 

Torpet är en viktig del av kulturmiljön vid Korsbacken. Värdebärande egenskaper är timmer-
stommen, locklistpanelen på den östra sidan, de spröjsade fönstren, lertegeltaket och den röda 
slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Häggeby 

 
1. Nordtäppan renoverades varsamt under 2009. 2. Glasverandan vetter mot fruktträdgården och vattnet. 

85. Nordtäppan, Nederhassla 3:4, Hasslavägen 9 
Nordtäppan byggdes 1924 som sommarbostad. Den uppfördes av Erik Hanson, som var lärare 
vid Manilla dövstumsskola i Stockholm. På långsidan mot väster finns en glasad veranda. Väster 
om villan sluttar fruktträdgården med rader av äppelträd ned mot Hasslaviken. Infartsvägen 
avgränsas av en stenmur mot Överhassla. Denna utgör en av de många stenmurar som karaktäri-
serar Överhassla, och som utgör resultatet av omfattande stenröjningar under 1910-talet. Under 
2009 renoverades villan. 

Nordtäppan har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en mycket välbevarad 
sommarvilla med en tidstypisk arkitektur. Villan är uppförd under en tid då det blev allt vanli-
gare att även medelinkomsttagare hade möjlighet att skaffa sig ett sommarboende. Värdebärande 
egenskaper är det branta lertegeltaket, den murade skorstenen, de ursprungliga spröjsade fönst-
ren, den ljusgula locklistpanelen, den glasade verandan, stenmuren och fruktträdgården. Det är 
betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Häggeby 

 
1. Huvudbyggnaden på Hassla gård färdigställdes 1912.   2. Bostadshus från 1920-talet med gulmålad fasspontpanel. 
3. Stall och lider uppförda 1946. 4. Stall, f.d. arrendatorsbostad, magasin och lada. 

86. Hassla gård/Storgården, Överhassla 7:1, Hasslavägen 15 och 17 
Hassla gård, även kallad Storgården, utgör den enda kvarvarande gården i Överhassla by. Fram 
till slutet av 1800-talet hade byn två gårdar – som båda lydde under Ekolsund – och ett soldat-
torp. Väster om huvudbyggnaden och i sluttningen ned mot Hasslaviken ligger ett bygravfält 
från yngre järnåldern som består av ca 50 gravar varav två är storhögar. 

Den nuvarande huvudbyggnaden från 1912 ligger högt placerad ovanför sluttningen ned mot 
Hasslaviken. Den två våningar höga byggnaden med suterrängplan är uppförd i sten och har en 
vit slätputsad fasad och svart falsat plåttak. I vinkel med huvudbyggnaden ligger ett bostadshus 
med gulmålad fasspontpanel och ett valmat tak med tvåkupigt lertegel uppfört under 1920-talet.  

Intill uppfarten till huvudbyggnaden ligger stall och lider, bägge uppförda 1946. På Hasslavä-
gens östra sida ligger en lada från 1915 och en ladugård från 1920-talet. De välbevarade ekono-
mibyggnaderna är alla faluröda, med sadeltak med tvåkupigt lertegel. Norr om huvudbyggnaden 
ligger gårdens före detta arrendatorsbostad, ursprungligen en parstuga från 1800-talets mitt som 
numera är om- och tillbyggd. Intill denna ligger ett magasin från slutet av 1800-talet. Väster om 
dessa ligger den före detta trädgårdsmästarbostaden från 1938, även den om- och tillbyggd. Sö-
der om bostadshusen ligger resterna av de tidigare tre växthusen som hörde till gårdens handels-
trädgård. Förutom växthus fanns bänkgård och friland.  

Hassla gård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Gården är välbevarad, är ett viktigt 
inslag i landskapsbilden och berättar om en tidsperiod då handelsträdgårdar var karaktäristiska 
för socknarna runt Mälaren. Handelsträdgården vid Hassla gård var under denna tid den största 
i Häggeby socken. Värdebärande egenskaper är huvudbyggnadens falsade plåttak, korspostföns-
ter och putsade fasad, ekonomibyggnadernas lertegeltak, röda slamfärg och vita snickerier. Vi-
dare är ekonomibyggnadernas dominerande läge i anslutning till Hasslavägen och de fullvuxna 
lövträden vid uppfarten viktiga. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Häggeby 

 
1. Korsbacken har återfått sin ursprungliga färgsättning. 2. Solsidan (f.d. Gårda), egnahem från 1936. 

87. Korsbacken, Nederhassla 3:3, Hasslavägen 1 
Intill vägkorset mellan vägarna mot Nederhassla respektive Överhassla ligger Korsbacken, ett 
egnahem byggt 1921, som ursprungligen rymde två lägenheter. Huset fick under 2009 tillbaka 
sin ursprungliga röda kulör. 

Korsbacken har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det har bevarat sin ursprungliga 
karaktär som egnahem. Värdebärande egenskaper är den liggande fasspontpanelen, de vita snick-
erierna, den röda slamfärgen, det branta lertegeltaket, den murade skorstenen, de höga korspost-
fönstren, den öppna verandan med sin tidstypiska snickarglädje och trädgården med dess inslag 
av fruktträd och bärbuskar. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underord-
nas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

88. Solsidan (f.d. Gårda), Nederhassla 1:7, Gårdavägen 7 

Solsidan uppfördes som egnahem 1936 av Gustav Landstedt. Det har bevarat mycket av sin tids-
typiska karaktär med bland annat. det branta brutna taket, men har ändrat kulör under tid. Vissa 
ombyggnader av till exempel förstukvist och balkong har gjorts 2007.  

Solsidan har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det har bevarat mycket av sin ur-
sprungliga karaktär som egnahem. Värdebärande egenskaper är den stående locklistspanelen, de 
vita snickerierna, det branta brutna lertegeltaket, den murade skorstenen, de spröjsade fönstren 
och trädgården med dess inslag av fruktträd och bärbuskar. Det är betydelsefullt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Häggeby 

 
Lindsmyrans östra flygelbyggnad, byggd 1932, fungerade 1938-1954 som Häggebys poststation. 

89. Lindsmyran, Överhassla 1:16, Häggeby kyrkväg 18 och 20 
Lindsmyran intar ett dominerande läge i bymiljön med sina karaktäristiska byggnader och sin 
omfattande fruktträdgård. Fastigheten har en något herrgårdspräglad bebyggelsestruktur, med 
en villa flankerad av flygelbyggnader och uthus mot norr. Huvudbyggnaden började byggas 1919 
av folkskolläraren och kantorn Gunnar Kjellbom, som ägde fastigheten fram till 1969. År 1932 
byggdes den östra flygelbyggnaden och 1938 den västra. Kjellbom arbetade hela sin yrkesverk-
samma tid i Häggeby, med början 1902. Vid sidan av lärar- och kantorstjänsterna var han byns 
poststationsföreståndare. Poststationen var inrymd i den östra flygelbyggnaden mellan åren 1938 
och 1954. Byggnaderna omges av en stor fruktträdgård med äpplen, päron, körsbär och sviskon, 
alla katalogiserade och skyltade i enlighet med Hushållningssällskapets ursprungliga plan.  

Lindsmyran har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den utgör en välbevarad bebyg-
gelsemiljö. Även trädgården med sina skyltade fruktträd besitter ett stort värde. Värdebärande 
egenskaper är den herrgårdspräglade bebyggelsestrukturen, bostadshusets och flygelbyggnader-
nas brutna valmade lertegeltak, murade skorstenar, gula liggande fasspontpanel och småspröj-
sade fönster. Vidare är sadeltaken och den röda slamfärgen på uthusen viktiga inslag. Det är be-
tydelsefullt att tomten inte styckas av och att eventuella till- och nybyggnader underordnas bo-
stadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Häggeby 

 
Bodarna med bodlänga, bostadshus och huvudbyggnad samlade kring gårdstunet. 

Bodarna 
Bodarna ligger på en höjdplatå i det öppna odlingslandskapet nordväst om Finnstaholm, ovanför 
viken Bondkroken. Liksom Finnstaholm hörde gården på medeltiden till ärkebiskopsstolen i 
Uppsala, men kom efter reformationen på 1500-talet i Vasaättens ägo. År 1621 donerade kronan 
egendomen till överstelöjtnant William Grey och gården kom att brukas som säteri under den-
nes änka Brita Tott. I samband med reduktionen på 1680-talet blev egendomen boställe åt rege-
mentskvartermästaren vid Sigtuna kompani. Från 1833 disponerades gården som kaptensboställe 
av kompanichefen.  

Under 1600-talet hade Bodarna en kringbyggd mangård, med två parallellställda längor och 
två mindre byggnader som flankerade infarten till gården. Avskild från mangården låg ladugår-
den och söder om mangården trädgården. Mangården har bevarat den kringbyggda formen, med 
huvudbyggnad, ett mindre bostadshus i vinkel med denna och en bodlänga. Huvudbyggnaden är 
en långsträckt framkammarstuga i en våning. Den har under delar av 1900-talet inrymt handels-
bod och Häggebys telefonväxel. Av fägårdens byggnader återstår endast ladugården som numera 
är ombyggd till kontor. 
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Häggeby 

 
1. Huvudbyggnaden är från 1829. 2. Ett mindre bostadshus uppfördes vid mitten av 1800-talet. 3. Spannmålsboden 
byggdes 1874. 4. Bodarnas äldsta hus är troligtvis denna bod. 

90. Bodarna 1:6, Bodarnavägen 1 och 2 
År 1829 uppfördes en ny huvudbyggnad i vinkel med den tidigare som vid denna tid var starkt 
förfallen. Det nya bostadshuset är en parstuga som senare byggdes till så att det idag är en fram-
kammarstuga. Den före detta huvudbyggnaden revs först på 1850-talet och på dess plats uppför-
des senare ett mindre bostadshus. Under denna byggnad finns en äldre källare. Mitt emot hu-
vudbyggnaden ligger en spannmålsbod som är uppförd 1774. Intill spannmålsboden ligger en 
mindre bod som sannolikt är Bodarnas äldsta byggnad då den är uppförd under den tidigare de-
len av 1700-talet. Den enda byggnad som finns kvar av fägården är ladugården som numera är 
ombyggd till kontor. 

Bodarna har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyggelsekonti-
nuitet och välbevarade bebyggelsemiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadernas placering och 
timmerstommar, den äldre källaren under det mindre bostadshuset, de olika husens bräddörrar, 
lertegeltaken och den röda slamfärgen. Även kransen av fullvuxna lövträd är viktiga för upplevel-
sen av bebyggelsemiljön. Det är mycket angeläget att eventuella till- och nybyggnader underord-
nas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. Respektavståndet till gården bör hål-
las, så att den även i fortsättningen tillåts dominera i det öppna landskapet. Behövs förändringar 
göras bör dessa utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Häggeby 

 
Landskapet vid Finnstaholms gård med mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader, ett bostadshus som är uppfört några år 
in på 2000-talet och två f.d. arbetarbostäder. 

Finnstaholm 
Finnstaholms gård ligger innanför Mälarviken Bondkroken och den en gång strategiskt viktiga 
vattenfarleden mellan Uppsala och Sigtuna. Finnstaholm är känt under namnet Finsta sedan slu-
tet av 1300-talet. Namnet innehåller mansnamnet Finn och efterledet –sta. Efterledet -sta är fö-
remål för olika tolkningar såsom plats, ställe eller som gränsområde, utkantsområde. Ortsnamn med 
efterledet -sta är vid sidan av namn med efterledet –by den vanligast förekommande typen av 
sammansatta bebyggelsenamn, med sin största utbredning i Mälarlandskapen och Östergötland. 
Dessa namn har bildats under lång tid, från århundradena e.Kr. till vikingatiden på 900-talet.  

Finsta var biskopsgods på 1300-talet. Under 1500-talet bestod Finsta av tre lika stora gårdar 
och fem torp som alla ägdes av biskopen. Efter reformationen på 1520-talet kom Finsta i Vasaät-
tens ägo. Gården donerades 1577 av Gustav I:s dotter Sofia till Johan III:s hovmarskalk Hans 
von Depken. Dotterdottern Sofia, gift med översten Gustaf Planting-Gyllenbåga, ärvde senare 
Finsta. Under åren 1669–1682 ägdes gården av generalmajor Anders Planting-Berglood. Efter 
dennes död påverkades gården av reduktionen och blev ett berustat säteri inom kavalleriet. Den 
geometriska kartan från 1687 återger en betydande gård med allé upp mot huvudbyggnaden, 
väster om denna en kringbyggd fägård, trädgård med körsbärsträd och äppelträd samt träd-
gårdsmästarbostad. Öster om mangården låg ruddammar och brygghus. På moränhöjden öster 
om gården låg tre torp samt ett ödetorp. Torpen har bland annat tjänat som dragontorp och fis-
kartorp. På moränhöjden finns idag en blandad bebyggelse med torp, före detta arbetarbostäder 
och några större villor samt fritidshus, alla inbäddade i en gles vegetation. Jordbruksmarken som 
tillhör Finnstaholm arrenderas numera av Håtunaholms gård. 

I Finnstaholm återfinns ett värdefullt landskapssammanhang med ett öppet odlingslandskap 
som sluttar ned mot viken Bondkroken. Det är viktigt att det öppna landskapet värnas. Förtät-
ning bör undvikas och eventuell ny bebyggelse bör förläggas intill befintlig och anpassas i ge-
staltning och material- och kulörval. 
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Häggeby 

 
1. Finnstaholms huvudbyggnad som uppfördes 1909 flankeras av de två flygelbyggnaderna från omkring 1700. 2. Östra 
flygelbyggnaden. 3. F.d. mejeri och brygghus samt källarbyggnad. 

91. Finnstaholms gård, Finnstaholm 2:1, Finnstaholmsvägen 7, 9 och 11 
År 1909 köptes Finnstaholms gård av E. Norrman, som lät riva den gamla huvudbyggnaden och 
uppföra en ny ritad av arkitekt Tor Thorén. Byggnaden flankeras mot söder av två flygelbyggna-
der, uppförda omkring 1700. De är sedan 2009 vitmålade med ljust grå snickerier, vilket tros 
vara den ursprungliga färgsättningen.  

Söder om den östra flygeln står ett falurött timrat magasin med brutet tak, även det en bygg-
nad tillhörande 1700-talets herrgårdsanläggning. Öster om gården och närmast Bondkroken 
ligger byggnader som rymt mejeri och brygghus, källare och smedja, alla byggda före 1897. 
Byggnaderna är uppförda med timmerstomme, har faluröd locklistpanel och sadeltak med en-
kupigt lertegel. Övriga ekonomibyggnader ligger sydväst om mangården, och utgörs av stall från 
1920-talet, redskapslider och lider med hötork. I parken nordväst om huvudbyggnaden står en 
runsten som tidigare stått på Finnstaholms gärde. Nära denna finns en trefaldighetskälla, den så 
kallade Margaretakällan. 

Finnstaholms gård har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyg-
gelsekontinuitet och välbevarade bebyggelsemiljö från 1700-talet kompletterat med ett tidsty-
piskt jugendhus. Värdebärande egenskaper är huvudbyggnadens höga brutna, halvvalmade ler-
tegeltak, de småspröjsade fönstren, pardörren och de två murade skorstenarna. Vidare flygel-
byggnadernas placering, timmerkonstruktioner, spröjsade fönster, färgsättning, pardörrar och 
brutna halvvalmade lertegeltak samt ekonomibyggnadernas röda slamfärg och lertegeltak. Det är 
mycket angeläget att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker 
i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  
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1. Finnstaholm 2:5, f.d. arbetarbostad från 1909, 2. Finnstaholm 2:3, f.d. arbetarbostad från 1890-talet. 3. och 4. Uthus 
och svinhus tillhörande Finnstaholm 2:3. 

92. Finnstaholm 2:5, Finnstaholmsvägen 8 
I ett exponerat läge på moränhöjden öster om Finnstaholms gård ligger två före detta arbetarbo-
städer, vilka tidigare har hört till gården. Det yngre av dessa bostadshus uppfördes 1909.  

Fastigheten har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en till det yttre välbevarad 
arbetarbostad. Huset är också viktigt för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är byggna-
dens regelstomme, det tidstypiska brutna halvvalmade taket och den liggande fasspontpanelen, 
de två skorstenarna, den röda slamfärgen och lertegeltaket. Det är betydelsefullt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

93. Finnstaholm 2:3, Finnstaholmsvägen 10 
Bostadshuset uppfördes på 1890-talet som arbetarbostad under Finnstaholms gård, och rymde 
ursprungligen flera mindre arbetarbostäder. Möjligen utgörs stommen av en äldre byggnad som 
har flyttats till platsen. Söder om bostadshuset ligger en timrad uthuslänga på stenplint, med 
pulpettak med svart plåttäckning. Intill denna ligger en faluröd timrad byggnad som möjligen 
har brukats som svinhus, samt ett uthus med regelstomme och brädfasad. Uthuslängan och svin-
huset brukades gemensamt av de boende i de båda arbetarbostäderna.  

Fastigheten har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en till det yttre välbevarad 
arbetarbostad med bevarade uthus. Byggnaderna är också viktiga för landskapsbilden. Värdebä-
rande egenskaper är byggnadernas timmerstommar, stensockeln, de spröjsade fönstren, den äldre 
gröna pardörren, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är betydelsefullt att eventuella till- 
och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
 

183



Häggeby 

 
1. Stenvillan är uppförd 1906. 2. På tomten finns även ett uthus från 1910-talet och ett mindre bostadshus.  

94. Stenvillan, Finnstaholm 1:4, Finnstaholmsvägen 14 
Stenvillan byggdes 1906. Byggnadens utformning är inspirerad av tidens jugendarkitektur och är 
av en typ som vanligtvis förekommer i villaförstäder. Villan har tegelstomme, rosafärgad slätput-
sad fasad, ett brant brutet och valmat tak samt vindskupor. År 1931 byggdes en glasad veranda på 
den östra gaveln. Villan styckades av från Finnstaholms gård 1932. Stenvillan har liksom Trävil-
lan brukats för pensionatsrörelse under delar av 1900-talet, men är sedan länge privatbostad. 
Sydväst om bostadshuset ligger ett mindre, timrat bostadshus som är uppfört vid sekelskiftet 
1900. På tomten ligger även ett uthus som är uppfört i regelstomme på stenplint, med liggande 
faluröd fasspontpanel. 

Stenvillan har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är en god representant för de 
jugendinspirerade hus som uppfördes kring sekelskiftet 1900. Som före detta pensionatsrörelser 
berättar den något om de fritidsmönster som växte fram under 1900-talet. Värdebärande egen-
skaper är byggnadens tegelstomme, den ljusrosa slätputsen, det brutna och valmade lertegeltaket, 
samt vindskuporna. Ytterligare värdebärande egenskaper är de två murade skorstenarna, de ur-
sprungliga fönstren med korsposter och ytterdörren samt den röda slamfärgen och lertegeltaken 
på uthusen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Trävillan är uppförd under 1880-talet. 2. F.d. fähus och avträde, uppförda under 1880-talet. 

95. Trävillan, Finnstaholm 1:2, Finnstaholmsvägen 23 
Trävillan uppfördes i början av 1880-talet. År 1933 styckades fastigheten av från Finnstaholms 
gård. Den hade då fungerat som sommarhus sedan 1917 för familjen Hein, men blev nu perma-
nentbostad. Trävillan har liksom Stenvillan brukats för pensionatsrörelse under delar av 1900-
talet, men är sedan länge privatbostad. Byggnaden har en sexdelad planlösning, och har senare 
kompletterats med en låg tillbyggnad i anslutning till den norra gaveln. I vinkel med bostadshu-
set ligger ett timrat fähus med avträde intill den västra gaveln, uppförda samtidigt med bostads-
huset. En lada som tidigare tillhört fastigheten ligger nu under Finnstaholm 1:5. 

Trävillan har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin tidstypiska träarkitektur. 
Som före detta pensionatsrörelser berättar den något om de fritidsmönster som växte fram under 
1900-talet. Värdebärande egenskaper är timmerstommen, den tidstypiskt gulmålade stående 
fasspontpanelen, de vita snickerierna, de spröjsade fönstren och de två skorstenarna. Ytterligare 
egenskaper är det före detta fähusets timmerstomme, röda slamfärg och byggnadernas lertegel-
tak. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Finnstaholm 2: 1 är ritat av arkitekt John Sjöström. 2. Finnstaholm 2:4 har brutet lertegeltak och röd locklistpanel. 

96. Finnstaholm 2:1, Finnstaholmsvägen 6 
97. Finnstaholm 2:4, Finnstaholmsvägen 3 
På Finnstaholms gård har under det första decenniet på 2000-talet uppförts två enbostadshus 
som i gestaltning och materialval anknyter till äldre byggnadstraditioner. Bägge bostadshusen 
saknar tillägg som verandor, garage och avgränsande staket, varför de på ett naturligt sätt har 
infogats i den befintliga bebyggelsemiljön och den värdefulla landskapsbilden. 

Finnstaholm 2:1 utgörs av ett enplanshus med faluröd locklistpanel, ockragula och grå snick-
erier samt sadeltak med lertegelpannor och takkupa. Bostadshuset, modell Sörby, är ritat av arki-
tekt John Sjöström, White arkitekter. På Finnstaholm 2:4 har en torpmiljö med sidokammar-
stuga från 1800-talets mitt lämnat plats för ett bostadshus med faluröd locklistpanel, ockragula 
och grå snickerier, brutet tak med lertegelpannor och takkupa.  

Båda husen kan ses som ett tillskott till kulturmiljön då de utmärks av en hög arkitektonisk 
kvalitet och omsorgsfullt utformade detaljer. Viktiga komponenter är det välgjorda plåtslageri-
arbetet, de smäckra takfötterna, skorstenarnas utformning, de spröjsade fönstren, färgsättningen 
i rött, grått och ockra, locklistpanelerna, slamfärgen och lertegeltaken. 
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Viksjö 
Viksjö ligger högt beläget på Sko-
klostervägens västra sida. Områ-
det mellan Viksjö by och Tall-
backen är rikt på fornlämningar, 
bland annat gravfält från yngre 
järnålder. Vid Viksjö gärde, nord-
väst om Viksjö by och väster om 
Galgbacken står en runsten från 
1000-talet e Kr, flyttad något från 
ursprunglig plats 1974. Ristningen 
är tydlig och välbevarad på den 
nästan 2,5 m höga stenen. Runin-
skriften i runslingan uttyds Bjärt 
och Bysir och Kylfa de läto resa denna 
sten efter Assur, sin broder. Dessa voro 
Vitulfs arvingar. Namnet Vitulf var 
ovanligt. Det är därför troligt att 
det är denne som har gett upphov 
till gårdsnamnet Vikulfs saetr, det 
nutida Viksjö.  

På 1600-talet var Viksjö en 
radby som bestod av sju gårdar, 
vilket gjorde den till socknens 
största by. Av de sju gårdarna var 
tre frälsehemman under Sjöö, ett 
skattehemman under Gransäters 
säteri i Kungsängen, ett härads-
skrivarboställe (nr 100), ett akade-
mihemman (nr 99) och ett hem-
man under Skokloster.  

Av 1690 års karta framgår att 
de under byn liggande torpen låg 
på byns utmarker nordost om 
bytomten. Förutom dagsverkstorp 
och backstugor låg här ett soldat-
torp och smedens torp. Under 
1800-talet uppkom även en torp-

bebyggelse nordväst om Viksjö, vid Tallbacken och Gråtvreten under Viksjö och Skadevi byar. 
Efter laga skifte år 1844 slogs de tre gårdarna i byn som ägdes av Banér på Sjö samman med Ska-
devi. Av socknens största by återstod efter skiftet endast tre hemman, eftersom fyra stycken hade 
upphört som egna brukningsenheter. Byn har trots detta behållit sin gamla radbykaraktär, och 
karaktäriseras av ekonomibyggnadernas placering närmast vägen med bostadshusen innanför 
och på sluttningen ovanför dessa. Förändringar inom jordbruket och därmed förändrade krav på 
ekonomibyggnader påverkar den befintliga bebyggelsestrukturens karaktär.  

Runskriften på runstenen vid Viksjö gärde namnger föregångaren till 
det nutida Viksjö. 
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1. Bostadshuset är byggt 1945. 2. Det finns även ett äldre bostadshus från 1860-talet. 3. Ekonomibyggnaderna ligger 
längs med Skoklostervägen. 4. Såghuset. 

98. Bondkrokens gård, Viksjö 7:1, Skoklostervägen 9 m.fl. 
Bondkrokens gård är den södra gården i Viksjö. Den ligger kvar på ursprunglig plats. Fastigheten 
har en spridd bebyggelse med två bostadshus och ekonomibyggnaderna öster och söder om 
dessa. Den nuvarande huvudbyggnaden som byggdes 1945 är nyligen varsamt renoverad. Intill 
denna ligger ett bostadshus byggt omkring 1860, med brutet tak och tillbyggt trapphus. Till eko-
nomibyggnaderna hör bland annat en lada och en ladugård från 1919. Dessutom finns ett såghus 
och en förfallen smedja, som båda är från 1910-talet.  

Bondkrokens gård är en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är bostadshu-
sens brutna lertegeltak, det yngre bostadshusets ljusa locklistpanel, det äldre bostadshusets gamla 
locklistpanel och äldre spröjsade fönster, ekonomibyggnadernas lertegeltak och röda slamfärg. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. och 2. Bostadshuset är från början av 1800-talet. 3. Tvättstugan. 4. Ekonomibyggnaderna hör inte längre till gården. 

99. F.d. akademigård, Viksjö 2:25 (f.d. Viksjö 3:1), Skoklostervägen 15 
Gården donerades 1624 av Gustaf II Adolf som akademigård till Uppsala universitet. Den var 
kvar i universitetets ägo till början av 1980-talet då den förvärvades av ägarna till intilliggande 
Viksjö 2:2, som sedan tidigare hade arrenderat gården. Det välbevarade bostadshuset från 1800-
talets första hälft samt en tvättstuga från 1930-talet ligger högt placerade på åskanten. Det tim-
rade bostadshuset står på en hög stenfot med underliggande källare, och vänder en öppen ve-
randa mot öster. Ekonomibyggnaderna, stall, ladugård och magasin, ligger nedanför bostadshu-
set placerade längs med Skoklostervägen. De är numera avstyckade från gården.  

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyggelsekontinuitet 
och historia som akademigård samt sitt välbevarade bostadshus. Värdebärande egenskaper är 
mangårdens läge uppe på åsryggen, bostadshusets timmerstomme och stenfot, de spröjsade 
fönstren, locklistpanelen, de lertegeltäckta sadeltaken och den röda slamfärgen. Det är betydelse-
fullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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1. Ladugård, magasin och stall hörde tidigare till den f.d. akademigården Viksjö 2:25. 2. Mangårdsbyggnaden som 
tidigare var häradsskrivarboställe är troligen byggd under 1700-talet. 3. En ny ekonomibyggnad har under 2009 ersatt 
den tidigare ladugården intill Skoklostervägen.  

100. Viksjö 2:2, Skoklostervägen 17 och 19 
Den norra gården i Viksjö by har varit boställe för häradsskrivaren och var i kronans ägo fram till 
1913. På åsryggen norr om gården ligger ett gravfält från yngre järnålder med två storhögar och 
fem runda stensättningar. Gravfältet hade vid anläggandet ett strategiskt läge, exponerat mot 
öster och nordost mot det sund som vid gravfältets anläggande skilde Skoön från landet söder 
om denna.   

Mangårdsbyggnaden, som är en timrad byggnad med sexdelad plan, är troligen byggd under 
1700-talet. Bostadshuset har förändrat karaktär då det byggts till och om under olika skeden, 
med bland annat tillägg som frontespis, tvåluftsfönster och lägre tillbyggnader. I vinkel med hu-
vudbyggnaden ligger ett bostadshus från 1922, med sentida röd plåtfasad.  

Den timrade ladugården från 1866 som tidigare låg i vinkel med Skoklostervägen har under 
2009 ersatts av en ny maskinhall som ligger parallellt med vägen. Stall, ladugård och magasin, 
alla uppförda omkring 1910, hörde tidigare till den före detta akademigården Viksjö 2:25. Intill 
och norr om huvudbyggnaden står några askar med spår efter hamling.  

Viksjö 2:2 karaktäriseras inte av en välbevarad bebyggelsemiljö, men har ett kulturhistoriskt 
värde som en av de ursprungliga gårdarna i radbyn och med dess historiska funktion som härads-
skrivarboställe. Befintliga traditionella material- och kulörval bör värnas, liksom de tidigare 
hamlade askar.  
 

190



Häggeby 

 
1. och 2. Bostadshuset ligger i ett enskilt läge med utsikt över dalen. 

101. Viksjö 6:1, Skoklostervägen 21 
Strax norr om Viksjö by ligger ett torp, uppfört i mitten av 1800-talet efter laga skifte.  
Stugan, som är välbevarad, har en senare tillbyggd förstuga och en mindre tillbyggnad på baksi-
dan. 

Torpet är en viktig del av kulturmiljön kring Viksjö. Värdebärande egenskaper är timmer-
stommen, locklistpanelen, de spröjsade fönstren, lertegeltaket och den röda slamfärgen. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. och 2. Viksjö 4:1 har en välbevarad sidokammarstuga som är uppförd vid mitten av 1800-talet. 

102. Viksjö 4:1, Skoklostervägen 8 
Den välbevarade sidokammarstugan ligger på åsryggens sluttning, i ensamt läge öster om 
Skoklostervägen. Torpet uppfördes som backstuga i mitten av 1800-talet efter laga skifte. En 
förstuga har senare byggts till. Den till torpet hörande ladugården är sedan länge riven.  

Torpet är en viktig del av kulturmiljön kring Viksjö. Värdebärande egenskaper är timmer-
stommen, den äldre locklistpanelen, de sexrutiga fönstren, lertegeltaket och den röda slamfärgen. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Torpet Tallbacken är uppfört efter laga skifte 1844–1851. 2. Även torpet Gråtvreten är uppfört efter laga skifte. 

103. Tallbacken, Viksjö 4:1, Gråtvretsvägen 2 
Torpet Tallbacken tillhör den torpbebyggelse som växte fram nordväst om Viksjö by efter laga 
skifte 1844–1851. Torpet ligger i en igenväxande skogsglänta, omgiven av syren, äppel- och körs-
bärsträd. Av torpets bebyggelse återstår endast torpstugan, som är en timrad enkelstuga.  

Tallbacken är en viktig del av kulturmiljön kring Viksjö. Värdebärande egenskaper är tim-
merstommen, locklistpanelen, lertegeltaket, den höga skorstenen, dörren med fiskbenspanel och 
den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

104. Gråtvreten, Skadevi S 1, Gråtvretsvägen 4 
Torpet Gråtvreten är uppfört vid 1800-talets mitt efter laga skifte. Av torpets bebyggelse återstår 
en torpstuga, som är tillbyggd med en förstuga, och en källarbod. Torpets ladugård är sedan 
länge riven. 

Gråtvreten är en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är källarboden, tim-
merstommen, locklistpanelen, lertegeltaket, skorstenen och den röda slamfärgen. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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Skadevis huvudbyggnad ligger norr om Skoklostervägen. 

Skadevi 
Skadevi ligger vid Skadeviviken i den norra delen av Häggeby, som gränsar till Skoklosters sock-
en. Ursprungligen hade Skadevi två gårdar. Redan under medeltiden uppges en av dem ha varit 
säteri. I början av 1600-talet lydde båda gårdarna under Ekenäs säteri som låg strax nordväst om 
Skadevi. Under 1650-talet fick gårdarna i sambruk med Ekenäs förnyad sätesfrihet. I slutet av 
1600-talet lade Johan Gabriel Stenbock de båda Skadevihemmanen under sitt gods Sjöö i Holms 
socken, till vilket Skadevi fortfarande hör.  

Skadevi gård ligger med mangårdens byggnader, samt underlydande före detta torp och ar-
betarbostäder på Skoklostervägens östra sida, medan ekonomibyggnaderna ligger på dess västra 
sida. Bostadshusen ligger i kanten av en hög åsrygg, lummigt bevuxen med ädellövträd som ek, 
ask, alm och hassel. På en moränhöjd intill gårdens ekonomibyggnader finns ett gravfält och 
några enstaka stensättningar av yngre järnålderstyp. 

Vid bäckravinen söder om Skadevi gård har kvarnverksamhet bedrivits åtminstone från 
1600-talets slut till en bit in på 1900-talet. Kvarnbyggnaden i två respektive tre våningar bygg-
des omkring 1900 och är uppförd med timmerregelstomme, med panel på förvandring. Kvarn-
byggnaden har en källare med två stenkistor. Vattnet leddes i en ränna genom bottenvåningen. 
Kvarnbyggnaden står öde och den stenlagda vattenrännan och kvarndammen är numera igen-
vuxna. 

Skadevi gård med underlydande före detta torp och arbetarbostäder är ett viktigt inslag i 
landskapsbilden. Ädellövträden har stor betydelse för bebyggelsemiljöns herrgårdslika karaktär. 
Sammanhanget mellan huvudbyggnad, före detta torp och arbetarbostäder bör värnas, liksom 
traditionella material- och kulörval.  
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1. Mangårdsbyggnaden från 1927. 2. Intill huvudbyggnaden ligger en bod från slutet av 1800-talet. 3. Ladugården från 
1930-talet har en liggande panel på förvandring. 4. Vid Ekenäsvägen 3 ligger en sidokammarstuga från 1800-talets slut. 

105. Skadevi gård, Skadevi S:1, Skoklostervägen 16 
Huvudbyggnaden, som är byggd 1927, har karaktären av en mindre herrgårdsbyggnad. Fasaden 
är funktionalistiskt avskalad, men en framskjuten frontespis med underliggande veranda bär 
tydliga drag av tjugotalsklassicism. Huset, som tidigare var vitt, har numera en gul slätputsad 
fasad. Intill bostadshuset finns en faluröd timrad bod från slutet av 1800-talet. De kvarvarande 
ekonomibyggnaderna ligger på andra sidan av Skoklostervägen och utgörs av en ladugård från 
1930-talet och en maskinhall från 1970-talet. Närmast vägen ligger resterna av en fruktträdgård 
med äppel- och körsbärsträd, samt en tennisbana med tillhörande byggnad. Sydväst om ekono-
mibyggnaderna ligger en timrad sidokammarstuga, uppförd i slutet av 1800-talet. De spröjsade 
fönstren har på senare år bytts mot tvåluftsfönster. 

Gården är en viktig del av Häggebys kulturmiljö.. Värdebärande egenskaper är den timrade 
boden, bostadshusets putsade fasad, de smårutiga fönstren, den framskjutna frontonen och den 
öppna verandan, bodens och sidokammarstugans timmerstommar, den röda slamfärgen och ler-
tegeltaken. Det ärönskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. och 2. Strax sydöst om Skadevi gårds huvudbyggnad ligger två f.d. arbetarbostäder från slutet av 1800-talet. 

106. Skadevi S:1, Skoklostervägen 10 och 12 
Sydöst om mangårdsbyggnaden och på åsryggens sluttning ligger två före detta arbetarbostäder, 
en bostadslänga uppförd på 1880-talet och en torpstuga från slutet av 1800-talet. 

De före detta arbetarbostäderna är en viktig del av Skadevis kulturmiljö. Värdebärande egen-
skaper är husens timmerstommar, locklistpanelerna, de äldre spröjsade fönstren, den röda slam-
färgen och lertegeltaken. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas husen 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
Grindtorp är en parstuga som är uppförd omkring 1860. 

107. Grindtorp, Skadevi S:1, Skoklostervägen 31 
Norr om Skadevi gård och på Skoklostervägens västra sida ligger Grindtorp med en parstuga 
uppförd omkring 1860. Stugan har något förändrat karaktär genom en senare tillbyggd förstuga 
och byte av fönster till tvåluftsfönster. 

Grindtorp är en viktig del av kulturmiljön kring Skadevi. Värdebärande egenskaper är tim-
merstommen, locklistpanelen, den röda slamfärgen och lertegeltaket. Det är önskvärt att eventu-
ella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 
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1. Värsta gård. 2. Vägen mot Värsta gård kantas på dess norra sida av en 575 m lång stenmur. 

Värsta 
Värsta gård (nr 108) ligger öster om Rölunda gård, i den östra delen av ett sammanhängande 
öppet dalgångslandskap. Odlingslandskapet i anslutning till Värsta, Rölunda och Nyborgs gårdar 
karaktäriseras av alléer mellan gårdarna och av kraftledningen som skär genom området.  

Värsta gård är känd sedan 1400-talet, då den ägdes av Olof Ingemundsson. Under Jakob 
Clous ledning blev den säteri på 1660-talet. Sätesfriheten upphävdes dock redan på 1680-talet 
eftersom gården inte ansågs vara ståndsmässigt bebyggd. Värsta ingick under delar av 1800-talet 
i Nyborgs stora godskomplex, med huvudgården i Håtuna socken. Sedan slutet av 1990-talet 
sambrukas Värsta och Rölunda gårdar. 

Vägen från Finnstaholm mot Värsta kantas på dess norra sida av en 575 m lång kallmurad 
stenmur. Vid korsningen mellan Västra gårds väg och Sigtunavägen låg tidigare Torget eller 
Värsta Torg, en torpmiljö med ett torp på vägens norra sida och två torp på den södra sidan. De 
senare kallades för Avunden och Dumheten. De tre torpen är idag ersatta med moderna enbo-
stadshus.  

Den äldre vägsträckningen mellan Värsta gård och Vreta by löper mellan det öppna odlings-
landskapet i dalgången och de högre belägna hag- och skogsmarkerna. Efter vägsträckningen 
ligger några välbevarade torpmiljöer som har legat under Värsta gård. Hit hör torpen Tullen (nr 
110) och Vetters (nr 112) samt det före detta soldattorpet Raskens (nr 111). I höjdlägena i an-
slutning till torpmiljöerna finns flera gravfält från yngre järnålder.  

Strax öster om Tullen låg byn Kolsta, vars jord lades under Värsta 1852, och byns gårdar kom 
därefter att brukas som arbetarbostäder. En runsten står söder om vägen. Den hittades inmurad i 
källarbyggnaden tillhörande Södergården.  

Värsta gårds välbevarade och värdefulla bebyggelse- och brukningsmiljö med dess uttryck 
och herrgårdslandskapets karaktäristika bör värnas. De till gården hörande torpmiljöerna är vik-
tiga för förståelsen av den betydelse dagsverkstorparna hade för driften på den stora gården. Re-
spektavståndet till gården bör värnas, så att den även i fortsättningen tillåts dominera i det 
öppna landskapet. 
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1. Huvudbyggnaden på Värsta gård. 2. Västra flygelbyggnaden är ett f.d. brygghus med källare. 3. Den östra flygelbygg-
naden var tidigare inspektorsbostad. 4. Värsta gårds många ekonomibyggnader har ett stort kulturvärde. 

108. Värsta gård, Värsta 1:12, Värsta gårds väg 16 m.fl. 
Mangårdens välbevarade byggnader ligger exponerade i ett höjdläge ovanför dalgången mot väs-
ter. Runt en grusad gårdsplan ligger huvudbyggnaden och två flygelbyggnader. Den östra är en 
före detta inspektorsbostad och den västra ett före detta brygghus med källare. Huvudbyggna-
dens bottenvåning tillhör ett äldre byggnadsskede än övervåningen, vilken tillkom vid 1800-
talets mitt. De låga gavelpartierna uppfördes 1915. Troligen är bägge flygelbyggnaderna byggda 
på 1700-talet, men brygghuset bevarar en äldre karaktär än inspektorsbostaden, med flera tids-
typiska detaljer såsom dörrarnas gångjärn.  

Värsta gårds knappt 15 ekonomibyggnader ligger nedanför mangården. Söder om mangården 
ligger magasin och redskapslider, bägge byggda under 1800-talets senare del. De större ekonomi-
byggnaderna, ladugård från 1894, lider från 1940-talet och smedja från 1920, ligger nedanför och 
sydväst om gården. Den stora ladugården i tegel är ritad av ingenjören och lantbruksarkitekten 
Wilhelm Steinholtz. På grund av senare ombyggnader har den delvis förlorat sin ursprungliga 
karaktär. Steinholtz har ritat många av de storskaliga ekonomibyggnader som under sent 1800-
tal uppfördes på storgårdarna i Håbo kommun. 

Värsta gård har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är en mycket välbeva-
rad storgård med en lång bebyggelsekontinuitet. Värdebärande egenskaper är bebyggelsestruk-
turen med mangården skild från övrig bebyggelse, mangårdsbyggnadernas ljusgula locklistpanel 
och ljusgrå snickerier samt de äldre fönstren och dörrarna. Ytterligare värdebärande egenskaper 
är samtliga timmerstommar, den röda slamfärgen på ekonomibyggnaderna och ladugårdens te-
gelstomme samt samtliga lertegeltak. Det är mycket angeläget att eventuella till- och nybyggna-
der underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
Behövs förändringar göras bör dessa utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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1. Vid sekelskiftet 1900 uppfördes en arbetarbostad i anslutning till mangården. 2. Arbetarbostaden Skrattbacken är 
byggd på 1880-talet. 3. Arbetarbostaden Björkbacken har fortfarande två ingångar. 4. Den f.d. arbetarbostaden vid 
Värsta gårds väg 14 var ursprungligen en bagarstuga. 

109. F.d. arbetarbostäder, Värsta 1:12, Värsta gårds väg 10, 12, 14 och 18 
Väster om mangården ligger en före detta arbetarbostad, som är byggd omkring 1900. Den har 
samma färgsättning som huvud- och flygelbyggnaderna. Ytterligare arbetarbostäder ligger nord-
väst om mangården. Skrattbacken är från 1880-talet och Björkbacken uppfördes på 1930-talet. 
Dessutom finns en äldre bagarstuga som har blivit ombyggd till arbetarbostad. På de tre bostä-
derna har knutbrädor och foder under senare tid målats svarta.  

Arbetarbostäderna är en viktig del av Värstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är färg-
sättningen på bostaden som ligger i anslutning till mangården, lertegeltaken och den röda slam-
färgen. Vid en framtida renovering bör knutbrädor och foder helst återföras till deras ursprung-
liga vita färgsättning. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Torpet Tullen har två bostadshus som båda är uppförda under 1800-talet. 

110. Tullen, Värsta 1:9, Kolstavägen 3 
På Tullen finns två bostadshus. Den östra är byggd i mitten av 1800-talet som en sidokammar-
stuga. Den har senare byggts till med ett trapphus och en mindre utbyggnad bakåt. Den västra 
stugan byggdes i slutet av 1800-talet och har en liten öppen veranda. 

Tullen är en viktig del av kulturmiljön kring Värsta. Värdebärande egenskaper är byggnader-
nas timmerstommar, de spröjsade fönstren, den utanpåliggande trappan, den röda slamfärgen 
och lertegeltaken samt trädgårdens fruktträd och äldre trädgårdsväxter. Det är önskvärt att even-
tuella till- och nybyggnader underordnas bostadshusen och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 

 
1. och 2. Soldattorpet Raskens bostadshus och uthus är båda från slutet av 1800-talet. 

111. Raskens, Värsta 1:12, Kolstavägen 9 
Soldattorpet Raskens har en sidokammarstuga och ett uthus som båda är byggda vid 1800-talets 
slut. Bostadshuset har en inbyggd förstukvist och en lofttrappa på gaveln mot öster. 

Raskens är en viktig del av kulturmiljön kring Värsta. Värdebärande egenskaper är byggna-
dernas timmerstommar, de spröjsade fönstren, den utanpåliggande trappan, den röda slamfärgen 
och lertegeltaken samt trädgårdens fruktträd och äldre trädgårdsväxter. Det är önskvärt att even-
tuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 
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Torpet Vetters har en sidokammarstuga som är byggd under slutet av 1800-talet. 

112. Vetters, Värsta 1:12, Kolstavägen 11 

Bostadshuset är en sidokammarstuga som är uppförd vid 1800-talets slut.  
Vetters är en viktig del av kulturmiljön kring Värsta. Värdebärande egenskaper är byggna-

dens timmerstomme, de spröjsade fönstren, den röda slamfärgen och lertegeltaken samt trädgår-
dens fruktträd och äldre trädgårdsväxter. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Torpet Plåtens ligger återigen öppet exponerat sedan granskogen under senare år har avverkats. 

Vreta 
I Vreta by förrättades storskifte 1763. Byns två hemman ägdes då av greve Pontus de la Gardie på 
Sjöö gods i Holms socken och greve Gerhard Drufva på Nyborg i Håtuna socken. Under 1700- 
och 1800-talen fanns två gårdar i Vreta by. De låg på ömse sidor av vägen mellan Häggeby by 
och Rölunda. Intill byn har ett område med småskaliga fritidshus byggts på 1960-talet. På plat-
sen för Vretas bytomt ligger torpet Mårds och en byggnad uppförd omkring 1900 som var i bruk 
som lanthandel fram till slutet av 1960-talet. På byns utmarker, Vretamark, ligger två före detta 
torp. Det ena kallas för Plåtens efter en tidigare boende som var plåtslagare (nr 113). Öster om 
Plåtens ligger ett före detta torp med en sidokammarstuga som är byggd omkring 1900. Bo-
stadshuset har byggts till och kompletterats med ett modernt enbostadshus samt ett garage. Sö-
der om Plåtens finns en stenmur och några husgrunder i sten. De tidigare öppna åkervretarna 
söder om torpen planterades igen med granskog vid 1900-talets mitt. Skogen avverkades om-
kring 2007 och torpen ligger nu åter öppet exponerade.  

Den kvarvarande torpmiljön kring Vreta bör värnas. Speciellt bör ett respektavstånd hållas 
till torpet Plåtens. 
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I Plåtens bodde tidigare en plåtslagare. Därför har bostadshuset ett plåttak, vilket annars är väldigt ovanligt på torp. 

113. Plåtens, Vreta 2:7, Vretamarksvägen 1
Torpet Plåtens ligger på Vretas utmarker. Det är en enkelstuga som troligen är byggd under 
1700-talet. Husets baksida är delvis ingrävd i sluttningen. Enligt uppgift ska plåttaket ha lagts av 
den plåtslagare, kallad Plåten, som bodde i stugan. Torpet står numera öde.  

Plåtens har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då bostadshuset har en ålderdom-
lig prägel och ett – för torp – mycket ovanligt tak. Värdebärande egenskaper är den låga skalan, 
timmerstommen, den putsade skorstenen, den vita locklistpanelen, de små liggande fönstren 
med fönsterluckorna och framför allt takets skivtäckning med falsad plåt. Det är viktigt att 
byggnaden används och underhålls. Det är mycket angeläget att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Rölunda gårds bebyggelse ligger på ömse sidor av Sigtunavägen. 

Rölunda  
Häggeby sockens södra delar karaktäriseras av ett öppet sammanhängande odlingslandskap do-
minerat av de stora gårdarna Rölunda och Värsta. Rölunda gård ligger i den sydvästra delen, i 
anslutning till den gamla häradsvägen mellan Varpsund i söder och Häggeby by i norr.  

Området kring Rölunda är rikt på fornlämningar. Väster om Rölunda gård finns äldre åker-
terrasser. I hagmarkerna och på Rölundaåsens krön och sluttningar ligger bronsåldersrösen i 
karaktäristiska krönlägen, samt flera spridda järnåldersgravfält. Intill Rölunda gård återfinns en 
magnifik fornlämningsmiljö – ett gravfält med fyra storhögar som dateras till yngre järnålder, se 
bild s. 20. De mäter ca 20 m i diameter och är 3–4 m höga. Med sin storlek avviker högarna från 
tidens gängse begravningsskick, och bör därmed vara resta över människor som hörde till byg-
dens övre sociala skikt. En av högarna kröns av en runsten som ursprungligen stod i anslutning 
till Rölunda södra gärde. Efter att länge ha varit försvunnen och senare hittats i jorden restes 
stenen på sin nuvarande plats på 1860-talet. Friherre Hans Henrik von Essen på Biskops-Arnö 
gods lät restaurera gravhögen, försåg den med kantkedja, och gav runstenen dess sekundära pla-
cering. I anslutning till gårdens huvudbyggnad och en av gravhögarna står ytterligare en runsten, 
även denna i sekundärt läge. Runstenen är känd sedan 1600-talet, men återfanns 1930 på ladu-
gårdsbacken med ristningsytan neråt.  

Rölunda omnämns så tidigt som på 1100-talet, i ett av de äldsta skriftliga dokumenten som 
nämner enskilda ortnamn i Uppland. Vid denna tid ägdes godset Rölunda av kungen. År 1275 
skänkte kung Magnus (Ladulås) Rölunda till Uppsala domkyrka och på 1340-talet vet man sä-
kert att ärkebiskopen hade en huvudgård där. Skötseln av godsets jordbruk var, som på många 
medeltida huvudgårdar, uppdelat på en så kallat bryte som brukade hälften av jorden, medan den 
andra hälften brukades av landbor och tre torpare. På 1500-talet verkar huvudgården ha lagts 
ned och Rölunda bestod därefter av åtta lika stora så kallade landbogårdar.  

På 1600-talet blev de åtta gårdarna Rölunda säteri, som brukades av fyra stycken så kallade 
hälftenbrukande bönder. Vid denna tid fanns sannolikt en säteribyggnad och fyra bondgårdar på 
bytomten. Det fanns också åtta torp utspridda på godsets marker bland andra Boråstorpet, 
Löfhagstorpet (nr 115) och Roslundstorpet. I torpen bodde bland andra en fiskare, spögubben i 
Häggeby kyrka och färjkarlen vid Varpsund. 

Vid reduktionen 1685–86 drogs Rölunda in till Kronan och blev boställe för Livregementet 
till häst och var så kallad ladugård under överstebostället Biskops-Arnö.  

Det är viktigt att ett respektavstånd hålls till gården så att den kan fortsätta att dominera 
landskapsbilden. 
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1. Mangårdsbyggnaden på Rölunda gård är byggd 1842.  2. Den f.d. rättarbostaden är en parstuga från sent 1700-tal 
eller tidigt 1800-tal. 3. Magasin med vällingklocka, från sekelskiftet 1900. 4. Hönshus från 1900-talets första hälft. 

114. Rölunda gård, Rölunda 1:1, 1:11, Rölunda gårds väg 7 m.fl. 
Rölunda gårds bebyggelse ligger på båda sidor av landsvägen. En kort allé av ekar, planterad på 
1960-talet, leder från vägen upp till bostadshusen. Gårdens nuvarande huvudbyggnad byggdes 
1842, men uppges ha en äldre timmerstomme. Byggnaden har förändrats genom åren, bland 
annat med en vinkelställd tillbyggnad mot väster. Den byggdes även om exteriört och interiört 
1966–1967, då den tidigare glasade verandan på östra sidan ersattes av ett entréparti som är flan-
kerat av profilerade pilastrar och krönt av en fronton.  

I gårdens södra del ligger den före detta rättarbostaden som är en parstuga uppförd under 
sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Den långsträckta byggnaden har en faluröd locklistpanel, sa-
deltak med lertegel och höga putsade skorstenar. Sannolikt har huset utgjort manbyggnad på en 
av de tidigare bondgårdarna, vars byggnader i övrigt sedan länge är rivna. Norr om allén ligger 
en torpstuga som har flyttats in till gården. Byggnaden renoverades 2009 med ny faluröd lock-
listpanel och svarta snickerier. Söder om huvudbyggnaden ligger ett magasin med vällingklocka, 
uppfört vid sekelskiftet 1900, stall och ladugård från 1800-talets senare del, samt två vitputsade 
hönshus från 1920–1940-talen. Öster om vägen ligger ett magasin från 1930, en lada från 1890 
och en maskinhall från 1980-talet. I maskinhallen finns bland annat gårdskontoret. 

Rölunda gård har ett kulturhistoriskt värde då den har en intressant och lång historia bland 
annat som ladugård under överstebostället Biskops-Arnö. Flera av byggnaderna har ett arkitek-
turhistoriskt värde. Gården utgör dessutom en mycket värdefull del av kulturlandskapet. Värde-
bärande egenskaper är byggnadernas placering på båda sidor av landsvägen, byggnadernas tim-
merstommar, de utkragade skorstenarna, de spröjsade fönstren, den röda slamfärgen, lertegelta-
ken, allén och vällingklockan. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Lövhagens bostadshus är från slutet av 1800-talet. 2. Jordkällaren och boden är från samma tid som bostadshuset. 

115. Lövhagen, Rölunda 1:13, Nyborgsvägen 1 
Lövhagen etablerades troligen på 1600-talet. På Lövhagen återfinns bostadshus, bod och källar-
byggnad, alla uppförda under 1800-talets slut.  

Lövhagen är en viktig del av Rölundas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnader-
nas timmerstommar, bostadshusets locklistpanel, spröjsade fönster och murade skorsten, jordkäl-
larens naturstensgrund, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 

 
1. Ängstorpets bostadshus är uppfört 1866. 2. Ladugård och torrdass från omkring 1900.  

116. Ängstorpet, Rölunda 1:13, Nyborgsvägen 2 
Ängstorpets bostadshus är en parstuga som enligt en inskription är från 1866. På tomten finns en 
ladugård och ett uthus från omkring sekelskiftet 1900. Bostadshuset har faluröd locklistpanel, 
tvåkupiga lertegelpannor, skorstenar med profilerade krön och en sekundärt tillkommen för-
stukvist. 

Ängstorpet är en viktig del av Rölundas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggna-
dernas timmerstommar, bostadshusets locklistpanel, spröjsade fönster, murade skorsten och ler-
tegeltak samt den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Chicagos bostadshus är från andra hälften av 1800-talet. 2. Källarstugan är samtida med bostadshuset. 

117. Chicago, Rölunda 1:2, Sigtunavägen 2 
Chicago ligger längst ut på udden vid Varpsund. Bostadshuset är uppfört under andra hälften av 
1800-talet. På tomten finns även en källarstuga från samma tid. År 1918 avstyckades tomten och 
den tidigare hyresgästen fanjunkaren C.F. Söderström fick köpa fastigheten för 600 kr.  

Chicago är en viktig del av Rölundas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
restimmerstomme och reveterade fasad, källarstugans liggtimmerstomme, tunnvalv och röda 
slamfärg samt båda husens lertegeltak. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Sjönäs bostadshus är från andra hälften av 1800-talet. 2. Uthuset är troligen uppfört runt sekelskiftet 1900.  

118. Sjönäs, Rölunda 1: 3, Sigtunavägen 4 
Sjönäs ligger intill Chicago vid Varpsund. Bostadshuset är uppfört under andra hälften av 1800-
talet. På tomten finns ett uthus som troligen är uppfört vid sekelskiftet 1900. År 1918 avstycka-
des tomten och den tidigare hyresgästen byggmästaren L. J. Andersson fick köpa fastigheten för 
700 kr. Bostadshuset har byggts till på vardera gaveln under 1900-talets andra hälft. Byggnaden 
används idag som behandlingshem. 

Sjönäs är en viktig del av Rölundas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadernas 
timmerstommar, bostadshusets liggande panel och det delvis valmade plåttaket med dess 
smäckra takfot, samt uthusets lertegeltak och röda slamfärg. Det är önskvärt att eventuella till- 
och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig 
bebyggelse. 
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Dansrotundan på Varpsunds festplats. 

119. Varpsunds festplats, Rölunda 1:12, Sigtunavägen 3 
Söder om Rölunda ligger Varpsunds festplats, med dansrotunda och serveringspaviljong. Den 
uppfördes av Häggeby skytteförening som festplats och skjutbana. Från och med 1934 hade 
Bålsta ortens JUF den som samlingsplats. Verksamheten bedrivs idag av Bålsta Finska Förening. 

Varpsunds festplats är en viktig del av kulturmiljön. Festplatser och dansbanor var ofta bety-
delsefulla inslag i landsbygdens sociala miljöer under framför allt mitten av 1900-talet. 
Varpsunds festplats var och är allt jämnt en central träffpunkt i Häggeby socken. 
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Det storskaliga och flacka odlingslandskapet mellan Brunnsta by och Nyckelby gård. 

Övergrans socken 
Övergrans socken, som har en landareal på ca 55 km², utgör den västligaste delen av Håbo 
kommun. Socknen avgränsas i väster av Ekolsundsviken och i öster av Ryssviken, Varpsund och 
Stora Ullfjärden. I söder och sydväst gränsar Övergran till Yttergrans och Kalmars socknar. 
Övergran karaktäriseras av en öppen flack dalgångsbygd, med en strandnära, kuperad och 
barrskogsbevuxen åsterräng i dess västra och östra delar. En utlöpare av Uppsalaåsen löper i 
nordsydlig riktning längs strandlinjen i öster.  

Sockennamnet nämns för första gången i skrift år 1298, då tillsammans med Yttergran, som 
ecclesie Ytrugren respektive Ecclesie mee parochali (till min kyrka) Øffrogræn. Som grund för 
sockennamnet ligger en bildning till ordet gran, troligen med kollektiv betydelse och syftande på 
granvegetation. Förleden Över- har lagts till i särskiljande syfte, och syftar på läget längre upp 
från Mälaren i förhållande till Yttergran.  

Övergrans många runstenar berättar om strategiskt viktiga kommunikationsleder, där de 
förbiresande skulle kunna ta del av runskriftens budskap. Mest känd är Varpsundsstenen som 
står i ursprungligt och exponerat läge på det smala näset mellan Ryssviken och Stora Ullfjärden 
där vägen korsar Varpsund. Runstenen utgör en av de ca trettio så kallade Ingvarsstenar som 
återfinns i Mälarlandskapen.  

Övergran utgör ett utpräglat jordbrukslandskap, ett herrgårdslandskap karaktäriserat av 
jordbruksnäringar och tidigare av trädgårdsnäringar. De större gårdarna har dominerat och gör 
så fortfarande. Brunnsta by utgör den enda mer omfattande bymiljön. Byn har bevarat den 
medeltida radbyns struktur i dess centrala delar.  

Det är viktigt att jordbrukslandskapets öppna vidder värnas. Bebyggelse bör ej tillåtas på 
öppna oexploaterade ställen. 
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Övergrans kyrka och den före detta prästgården ligger med utsikt över Ryssviken mot Varpsund.  

Övergrans by 
Övergrans by ligger vackert belägen ovanför Ryssviken. När kyrkan byggdes på 1100-talet fick 
den en strategisk placering intill de viktiga land- och vattenfarlederna. Under 1700-talet bestod 
Övergrans by av prästgården – som hade ett stort markinnehav – och en skattegård av normal 
storlek. Vid slutet av 1810-talet delades skattegården i två gårdar. Kring kyrkan samlades olika 
sockenfunktioner, såsom skola och fattigstuga. Övergrans by har fortfarande kvar karaktären av 
sockencentrum där den före detta prästgården(nr 121), den före detta kyrkskolan – som idag 
kallas för Övergransgården (nr 126)– och Klockargården (nr 128) finns kvar. Intill Övergrans-
gården ligger numera Jan Fridegård – statarmuseet (nr127). Byggnaden, som är hitflyttad från 
gården Dyarne i Kalmars socken, invigdes 1974. Runt de äldre byggnaderna finns en blandad 
bebyggelse, som i huvudsak består av egnahem och villor från 1900-talet. 

Det är angeläget att helhetsintrycket av sockencentrum bevaras och värnas. Ny bebyggelse 
och förändringar av befintliga byggnader ska varsamt anslutas till bebyggelsemiljöns karaktär. 
Nya hus bör byggas i anslutning till befintliga bostäder. Placering av ny bebyggelse på öppen 
åker- eller ängsmark bör undvikas. Det är viktigt att den nuvarande markanvändningen med det 
öppna landskapet runt byn bevaras på ett sådant sätt så att dess kulturhistoriska värden består. 

 

210



Övergran 

 
Övergrans kyrka, uppförd i romansk stil under slutet av 1100-talet, med västtorn byggt omkring 1200. 

120. Övergrans kyrka, Övergran 6:15, Katrinedalsvägen 2 
Övergrans kyrka intar ett centralt läge i sockencentrum. Kyrkan uppfördes under slutet av 1100-
talet som en tornlös romansk stenkyrka med långhus och ett smalare, troligen absidförsett, kor. 
Tornet i väster, också det i romansk stil, byggdes omkring 1200. Koret revs under 1200-talets 
andra hälft, och kyrkan utvidgades mot öster. Norr om det nya koret byggdes en sakristia. Den 
valvslogs med ett så kallat gratvalv, ett flackt valv av gotländsk typ som är sällsynt i Uppland. 
Under 1400-talets senare del välvdes kyrkorummet med tegelvalv. Valven dekorerades på 1470-
talet med kalkmålningar av Albertus Pictor och hans verkstad. Dessa utgör de äldsta kända mål-
ningarna av hans hand. Liksom andra medeltida sockenkyrkor i Uppland byggdes kyrkan under 
1400-talet till med ett vapenhus mot söder. Därmed hade kyrkan fått sin nuvarande planform.  

På 1780-talet restaurerades kyrkan och fönstren förstorades. Vid samma tid gjordes även 
stora invändiga förändringar, bland annat överkalkades de medeltida målningarna på valv och 
väggar. År 1829 fick tornet sitt nuvarande utseende, då den korskrönta lanterninen, ritad av arki-
tekten J. W. Gerss, ersatte den tidigare barockhuven. Kyrkklockorna flyttades in i tornet och 
klockstapeln från 1628 revs. Med tiden spritputsades kyrkobyggnadens fasader vita, med slätput-
sade omfattningar och smygar. En äldre ockragul slätputs har kunnat dokumenteras under den 
vita spritputsen. Sadeltaken på långhus, sakristia och vapenhus har en täckning med tjärade spån. 
Kyrkorummet nås via en port på tornets västra sida, vilken togs upp 1718 och fick sin nuvarande 
utformning i samband med en restaurering under ledning av arkitekt Gustaf Améen 1905. Den 
äldre ingången finns på vapenhusets södra sida.  

År 1956 frilades Albertus Pictors kalkmålningar i vapenhuset. Arbetet utfördes av kon-
servator Sven Carlsson. År 1972 genomfördes en invändig restaurering under ledning av arkitekt 
Ove Hidemark. I samband med denna frilades även de bitvis svårt skadade kalkmålningarna i 
långhuset. Arbetena utfördes av konservator Gösta Lindström.  

Övergrans kyrka är ett mycket viktigt inslag i bebyggelsemiljön. Det är av yttersta vikt att ett 
respektavstånd hålls till kyrkan. 
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1. Prästgården är uppförd på 1700-talet och påbyggd under 1800-talet. 2. och 3. Brygghuset och magasinet är de enda 
ekonomibyggnader som fortfarande hör till fastigheten. De är båda uppförda på 1800-talet.  

121. Övergrans f.d. prästgård, Övergran 6:16, Övergrans kyrkväg 20 
Den före detta prästgården ligger omedelbart norr om Övergrans kyrka. Bostadshuset har tidi-
gare använts både som prästgård och pastorsexpedition, men är numera i privat ägo. Byggnaden 
uppfördes vid mitten av 1700-talet med sexdelad plan. Huset byggdes under 1800-talet på med 
en våning till dess nuvarande höjd. Att huset har byggts på märks bland annat genom att det är 
större fönster på övervåningen. Under 1950-talet byggdes huset till med ett garage. På tomten, 
som sluttar ner mot Ryssviken, ligger ett brygghus och ett magasin. Båda timmerbyggnaderna är 
uppförda någon gång under 1800-talet. Det ursprungliga prästboställets jordbruk är numera 
avstyckat och kallas idag för Övergrans gård (nr 122).  

Övergrans prästgård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den utgör en typisk re-
presentant för de herrgårdsliknande mangårdsbyggnader som uppfördes på kyrkoherdeboställen 
under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Värdebärande egenskaper är den sexdelade 
planen, sadeltaket, knutlådorna, den gula locklistpanelen, de två skorstenarna och de spröjsade 
fönstren, samt samtliga byggnaders timmerstommar, brygghusets och magasinets röda slamfärg 
och lertegeltak. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material.  
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1. Den f.d. arrendatorsbostaden har under senare år byggts till. 2. Magasinet är byggt kring sekelskiftet 1900 och är 
därmed gårdens äldsta ekonomibyggnad. 3. Ekonomibyggnaderna ligger samlade öster om Övergrans kyrkväg. 

122. Övergrans gård, Övergran 1:11, Övergrans kyrkväg 5 
Prästboställets jordbruksbyggnader och den före detta arrendatorsbostaden är numera avstyck-
ade från prästgården och hör idag till samma fastighet som Jennyberg. På gården bedrivs idag 
jordbruk, konferensverksamhet och konceptet Bo på Lantgård.  

Bostadshuset är uppfört 1935 och tillbyggt under slutet av 1900-talet. Nedanför arrendators-
bostaden ligger ekonomibyggnaderna, som i huvudsak är uppförda under första hälften av 1900-
talet.  

Övergrans gård är en viktig del av kulturmiljön i Övergrans by. Det är värdefullt att den före 
detta prästgårdens jordbruk finns kvar, om än i annan regi. Värdebärande egenskaper är byggna-
dernas placering med bostadshus och ekonomibyggnader på ömse sidor om Övergrans kyrkväg, 
lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Jennyberg byggdes 1936. 

123. Jennyberg, Övergran 1:11, Övergrans kyrkväg 1 
Egnahemsvillan Jennyberg är uppförd 1936. Huset har en kubisk form, flackt pyramidtak och 
avskalade fasader helt enligt den för tiden rådande funktionalismen, men även kvardröjande 
klassicistiska drag såsom de spröjsade fönstren. Huset har en välbevarad exteriör som dock 
kommer lite i skymundan av den dominerande garagebyggnaden som ligger intill. 

Jennyberg är en viktig del av kulturmiljön i Övergrans by. Värdebärande egenskaper är hu-
sets kubiska form, flacka pyramidtak, tegelstomme, ljusa putsade fasad och de spröjsade fönstren. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Övergran 1:9 är byggd på 1950-talet. 2. Övergran 4:2 är uppförd 1942.  

124. Övergran 1:9, Övergrans kyrkväg 3 
Omedelbart söder om Övergrans kyrka ligger en välbevarad villa från 1950-talet. 

Huset är en viktig del av Övergrans bys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är tegel-
stommen, spritputsen, tvåluftsfönstren, den ljusa färgsättningen och lertegeltaket. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material. 

125. Övergran 4:2, Övergrans kyrkväg 8 
Intill Övergrans gård ligger en välbevarad villa från 1942. Det är ett tidstypiskt hus med en i det 
närmaste kubisk form. Till vänster om bostadshuset ligger ett garage. 

Villan är en viktig del av Övergrans bys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är den ku-
biska formen, det flacka pyramidtaket, locklistpanelen, tvåluftsfönstren och den ljusa färgsätt-
ningen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material. 
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1. Övergransgården byggdes 1894 som kyrkskola. 2. Jan Fridegård – statarmuseet. Byggnaden är flyttad från gården 
Dyarne i Kalmar socken. 

126. Övergransgården, Övergran 6:3, Klockargårdsvägen 6 
Övergrans kyrkskola byggdes 1894 och var i bruk fram till 1958. Byggnaden, som numera kallas 
för Övergransgården och används som samlingslokal, bevarar fortfarande sin ursprungliga karak-
tär. Typiskt för skolbyggnader är de höga, tätt satta fönstren som skulle garantera eleverna en 
god arbetsbelysning.  

Övergransgården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en välbevarad skol-
byggnad från slutet av 1800-talet. Värdebärande egenskaper är byggnadens läge nära Övergrans 
kyrka, liksom timmerstommen, den huggna stengrunden, fönstrens form och placering. Lock-
listpanelen, den öppna verandan med sitt plåttak, den röda slamfärgen och lertegeltaket bidrar 
också till huset kulturhistoriska värde. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas huset och inte avviker i stil, skala och material. 

127. Jan Fridegård – statarmuseet, Övergran 6:3, Klockargårdsvägen 6 
På 1970-talet flyttades en flygelbyggnad från gården Dyarne i Kalmar socken till Övergrans by 
för att inrymma ett museum över författaren Jan Fridegård. Byggnaden har tidigare inrymt en 
arbetarbostad. Museet, som invigdes 1974, visar dels Fridegårds personliga ägodelar från hans 
arbetsrum, dels en utställning om hans författarskap. Jan Fridegård, som är en av Sveriges mest 
kända arbetarförfattare, växte upp i Övergran. Han kom som sexåring till Katrinedals gård, som 
ligger i närheten av Övergrans by, och stannade där tills han blev 23 år. I sitt författarskap enga-
gerade han sig stark för statarnas situation. 

Byggnaden är en viktig del av kulturmiljön i Övergrans by. Värdebärande egenskaper är den 
synliga timmerstommen, de spröjsade fönstren, den röda slamfärgen och lertegeltaket. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas byggnaden och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Klockargården är byggd 1946. 2. Den f.d. lärarbostaden är uppförd kring sekelskiftet 1900.  

128. Klockargården, Övergran 3:3, Klockarvägen 10 
På den gamla klockargårdstomten nedanför Övergransgården ligger den före detta klockargår-
den. Huset är uppfört 1946 och har under en kortare period använts som lärarbostad. Byggnaden 
är idag en privatbostad. 

Huset är en viktig del av Övergrans bys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är sadeltaket, 
träpanelen, den öppna verandan, den röda slamfärgen och lertegeltaket. Det är önskvärt att 
eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 

129. F.d. lärarbostad, Övergran 3:2, Klockarvägen 12 
Byggnaden har tidigare hört till klockargårdens fastighet. Huset är uppfört kring sekelskiftet 
1900 och har använts som lärarbostad. Av de två ingångarna kan man sluta sig till att byggnaden 
har haft två lägenheter. 

Huset är en viktig del av Övergrans bys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är timmer-
stommen, den tunna takfoten med profilerade taktassar och utsmyckade vindskivor samt de två 
ingångarna. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Den f.d. småskolan ligger nära Enköpingsvägen. 2. Verandan har en tidstypisk utformning med dekorerade pelare.  

130. Tallbo f.d. skola, Övergran 6:8, Tallbovägen 1 
Intill Enköpingsvägen i Tallbo intill Övergrans by ligger en före detta småskola som är uppförd 
1904. Byggnaden är numera helt ombyggd inuti och används numera som café.  

Huset är en viktig del av kulturmiljön kring Övergrans by. Det har även en intressant histo-
ria som småskola. Värdebärande egenskaper är frontespisen, de låga fönstren i övervåningen, den 
utkragade skorstenen och den tunna takfoten med profilerade taktassar. Värdebärande egen-
skaper är även den öppna verandan med utsirade pelare och lertegeltaket. Det är önskvärt att 
eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material. 

 
1. Prästänkebostaden har förlängts under 1900-talet. 2. Källarstugan är uppförd under 1800-talets senare hälft. 

131. Hemmet/f.d. prästänkeboställe, Säby 1:6, Katrinedalsvägen 8 
Strax norr om Övergrans kyrka och prästgård ligger det före detta prästänkebostället. År 1859 
donerade prosten Andreas Berg fastigheten för att änkan efter Övergrans förre präst skulle få bo 
där. Bostadshuset är uppfört samma år och var ursprungligen en sidokammarstuga. Under 1900-
talet har huset förlängts till sin dubbla storlek, panelen har bytts ut och tvåluftsfönster har satts 
in. På tomten finns även en källarstuga från 1800-talets senare del. 

Prästänkebostället är en viktig del av kulturmiljön i Övergrans by. Värdebärande egenskaper 
är bostadshusets och källarstugans timmerstommar, lertegeltak och den röda slamfärgen samt 
källarbodens spröjsade fönster. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Så sent som på 1950-talet byggdes speciella arbetarbostäder. I detta fall en kyrkvaktmästarbostad. 

132. F.d. kyrkvaktmästarbostad, Säby 1:3, Katrinedalsvägen 10 
Strax norr om Övergrans kyrka och prästgård ligger den före detta kyrkvaktmästarbostaden. 
Bostadshuset är uppfört av betongsten 1955 i en tidstypisk stil. På senare år har huset byggts till 
mot baksidan.  

Kyrkvaktmästarbostaden är en viktig del av kulturmiljön i Övergrans by. Värdebärande 
egenskaper är det flacka sadeltaket, tvåluftsfönstren, spritputsen och färgsättningen i gult och 
vitt. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte av-
viker i stil, skala och material. 
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1. Bostadshuset är uppfört 1865. 2. På tomten finns en jordkällare som är murad av natursten. 3. Två mindre uthus står 
vid tomtgränsen. 

133. F.d. barnmorskeboställe, Gåvan 1:1, Katrinedalsvägen 11 
Intill Katrinedals två före detta dagsverkstorp ligger ett före detta barnmorskeställe. Bostadshu-
set är uppfört 1865, men präglas idag av senare renoveringar. På tomten finns en jordkällare, två 
mindre uthus och en större garagebyggnad av yngre datum.  

Barnmorskebostället är en viktig del av kulturmiljön i Övergrans by. Värdebärande egen-
skaper är bostadshusets timmerstomme, att det finns flera uthus på tomten och den röda slam-
färgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Katrinedals ekonomibyggnader ligger på en höjd omgivna av ett öppet, kuperat landskap.  

Katrinedal 
Strax norr om Övergrans by ligger Katrinedals gård. Bebyggelsen, som är vackert belägen vid 
Ryssvikens västra strand, omges av ett karaktäristiskt herrgårdslandskap med långa alléer, 
ädellövträd och en stor trädgård som ramar in bebyggelsen.  

Området är rikt på fornlämningar, bland annat två gravfält från yngre järnåldern med ett 40-
tal gravar i form av runda och rektangulära stensättningar. Det finns även enstaka älvkvarnar 
som visar att området var bebott redan under bronsåldern.  

Katrinedals gård är känd sedan 1500-talet, men då under namnet Skiämma. Gården har under 
årens lopp haft många olika ägare. Mellan 1772 och 1805 ägdes gården av landshövding Reuter-
holm. Efter flera ägarskiften kom Katrinedal 1903 i släkten Silverhielms ägo. Idag ägs gården av 
släkten Bonde.  

Katrinedal har hört till en av de mest omfattande lantegendomarna i trakten och har sam-
brukats med Eneby, Säby och Muranbo. Eneby var under 1600-talet ladugård under Biskops-
Arnö, men kom sedan att ingå i Katrinedals egendom. Byborna avhystes varefter bebyggelsen 
har försvunnit. Efter laga skifte lades även Säby by under Katrinedal. På Säbys gamla bytomt 
finns idag endast lämningar efter vissa husgrunder kvar. 

På Kvarnbacken väster om gårdens ekonomibyggnader har det tidigare funnits en väderkvarn 
och nere vid vattnet har det legat en ångbåtsbrygga. Den senare användes flitigt när gården un-
der 1900-talets första hälft bedrev en omfattande handelsträdgårdsverksamhet. På 1940-talet var 
även ett cementgjuteri, som tillverkade så kallad Polsten, knutet till gården. 

Katrinedals välbevarade och värdefulla bebyggelsemiljö och herrgårdslandskapets karaktä-
ristika bör värnas. De till gården hörande torpmiljöerna är viktiga för förståelsen av den bety-
delse dagsverkstorparna hade för driften på den stora gården. Respektavståndet till gården bör 
värnas, så att den även i fortsättningen tillåts dominera i det öppna landskapet. 
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Övergran 

 
1. Katrinedals huvudbyggnad byggdes efter att det tidigare huset brann ner 1706. 2. Flygelbyggnaden är uppförd 1856.  
3. Det äldre stallet är från 1890-talet. 4. Magasinet, som är samtida med stallet,  vilar på höga stenar.  

134. Katrinedals gård, Katrinedal 3:39, Katrinedalsvägen 38 och 40 
Bebyggelsen på Katrinedals gård utgör en välbevarad herrgårdsstruktur. Ekonomibyggnaderna 
ligger uppe på en höjd och nedanför dem, närmare vattnet ligger mangården. Huvudbyggnaden, 
som är uppförd i senkarolinsk stil, är antagligen byggd i början på 1700-talet strax efter att den 
tidigare huvudbyggnaden brann ner 1706. Mittpartiet – som utgörs av stenväggar – är eventuellt 
en rest från det gamla huset. Sidopartierna är uppförda av återanvänt timmer. Som flygelbygg-
nad, vid huvudbyggnadens vänstra sida, står ett större bostadshus som är uppfört 1856. Det hade 
ursprungligen ett flackt sadeltak, men fick vid en ombyggnad på 1930-talet sitt nuvarande brutna 
tak. 

Fägården låg i början av 1800-talet mitt emot huvudbyggnaden. Ekonomibyggnaderna kom 
senare successivt att förläggas till den plats där de ligger idag. Till de äldsta ekonomibyggnaderna 
hör ett magasin och ett stall, som båda är uppförda under 1800-talets slut. Övriga ekonomibygg-
nader härstammar framför allt från mitten och slutet av 1900-talet. 

Katrinedal har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är en välbevarad stor-
gård med en lång bebyggelsekontinuitet. Det är framför allt mangården som har det största kul-
turhistoriska värdet. Värdebärande egenskaper är bebyggelsestrukturen med mangården skild 
från övrig bebyggelse, mangårdsbyggnadernas ljusgula putsfasader och gröna snickerier, liksom 
de äldre fönstren och dörrarna. Huvudbyggnadens plåttak och flygelbyggnadens lertegeltak, 
samtliga timmerstommar och den röda slamfärgen på ekonomibyggnaderna är också värdebä-
rande egenskaper. Det är mycket angeläget att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
huvudbyggnaden och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Behövs föränd-
ringar göras bör dessa utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är uppfört vid mitten av 1800-talet. 2. På tomten finns ett uthus från mitten av 1900-talet. 

135. F.d. arbetarbostad, Katrinedal 3:27, Katrinedalsvägen 19 
Strax väster om mangården ligger en före detta arbetarbostad. Intill den låg tidigare den före 
detta inspektorsbostaden, men den har nyligen ersatts med ett nytt bostadshus. Arbetarbostaden 
är uppförd under 1800-talets slut och har en senare tillbyggnad på den ena gaveln. På tomten 
finns ett mindre uthus från 1940-talet. 

Arbetarbostaden är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, lertegeltak och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset har kvar sin ursprungliga planform. 2. På tomten finns ett uthus. 

136. F.d. arbetarbostad, Katrinedal 3:44, Katrinedalsvägen 80 
Arbetarbostaden, som är uppförd under 1800-talets slut, har kvar sin ursprungliga planform. På 
tomten finns ett uthus från 1940-talet. 

Arbetarbostaden är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, planformen och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Arbetarbostaden är uppförd vid mitten av 1800-talet.  

137. F.d. arbetarbostad, Katrinedal 3:26, Katrinedalsvägen 44 
Väster om Katrinedals ekonomibyggnader ligger en före detta arbetarbostad. Bostadshuset, som 
är uppfört vid mitten av 1800-talet, är tillbyggt mot baksidan.  

Arbetarbostaden är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är 
timmerstommen, den huggna stensockeln, de spröjsade fönstren, lertegeltaket och den röda 
slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material. 
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Övergran 

 
1. Grindstugan ligger vid infarten till Katrinedals ägor. 2. Uthuset är uppfört på 1930-talet. 

138. Grindstugan, Katrinedal 3:42, Katrinedalsvägen 16 
Torpet Grindstugan etablerades under 1800-talets senare del. Bostadshuset, som är en sidokam-
marstuga, är uppförd vid denna tid. På tomten finns ett enklare uthus från 1930-talet.  

Grindstugan är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, lertegeltak och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse.  

 
1. Fågelsångens bostadshus är uppfört på 1910-talet. 2. På tomten finns en friggebod. 

139. Fågelsången, Katrinedal 3:15, Katrinedalsvägen 18 
Intill Grindstugan ligger Fågelsången, som är ett bostadshus uppfört under 1910-talet. På tomten 
finns ett uthus av yngre datum.   

Fågelsången är en viktig del av kulturmiljön kring Katrinedal. Värdebärande egenskaper är 
bostadshusets timmerstomme, den tidstypiska asymmetriska planformen med två vinkelställda 
sadeltak, glasverandan och den reveterade fasaden. Det är önskvärt att eventuella till- och ny-
byggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är uppfört vid mitten av 1800-talet. 2. På tomten finns ett uthus från början av 1900-talet. 

140. F.d. dagsverkstorp, Katrinedal 3:43, Katrinedalsvägen 5 
Intill det före detta barnmorskestället ligger två före detta dagsverkstorp. Bostadshuset på Katri-
nedalsvägen 5 är uppfört i mitten av 1800-talet och senare tillbyggt med ett större bakbygge, en 
mindre hall och en inglasad veranda. På tomten finns ett mindre uthus från 1900-talets början. 

Torpet är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
timmerstomme, lertegeltak och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och ny-
byggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyg-
gelse. 

 
1. Bostadshuset har kvar sin ursprungliga planform. 2. På tomten finns ett enklare uthus. 

141. F.d. dagsverkstorp, Katrinedal 3:43, Katrinedalsvägen 7 
Bostadshuset på Katrinedalsvägen 7, som är uppfört i slutet av 1800-talet, har en välbevarad ex-
teriör. På tomten finns ett enklare uthus. 

Torpet är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
planform, timmerstomme, de äldre fönstren, lertegeltaket och den röda slamfärgen. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Hagelvikens bostadshus har en pärlspåntfasad. 2. Fönstrens beslag är tillverkade under andra hälften av 1800-talet. 

142. Hagelviken, Katrinedal 3:53, Katrinedalsvägen 50 
Torpet Hagelviken, som ligger i skogsområdet norr om Katrinedals gård, finns utsatt på Härads-
kartan från 1860-talet. De äldre fönstren har platta fönsterbeslag av en typ som tillverkades på 
1860- och 1870-talen.  

Hagelviken är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme, pärlspåntpanelen, de äldre fönstren med sina platta beslag, den röda 
slamfärgen och trädgårdstomten med sina typiska inslag av buskar och fruktträd. Det är önskvärt 
att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 

 
Torpet Tre hus har ett bostadshus med en mindre tillbyggnad på den ena gaveln. 

143. Tre hus, Katrinedal 3:52, Lövhagsvägen 4 
Torpet Tre hus, som ligger i skogsområdet norr om Katrinedals gård, finns utsatt på Häradskar-
tan från 1860-talet. I närheten av huset finns flera stengrunder efter andra hus. 

Tre hus är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshu-
sets timmerstomme och stensockel, pärlspåntpanelen, de äldre fönstren, den röda slamfärgen och 
trädgårdstomten med sina typiska inslag av buskar och fruktträd. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Lövhagens bostadshus är utbyggt på båda gavlarna. 

144. Lövhagen, Katrinedal 3:51, Lövhagsvägen 6 
Torpet Lövhagen, som ligger i skogsområdet norr om Katrinedals gård, finns utsatt på Härads-
kartan från 1860-talet. I närheten av huset finns flera stora ädellövträd. 

Lövhagen är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme och stensockel samt locklistpanelen. Värdefullt är även de äldre fönstren, 
den utkragade skorstenen, lertegeltaket och den röda slamfärgen samt trädgårdstomten med sina 
typiska inslag av buskar och fruktträd. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Fönstren och dörren är viktiga för bostadshusets karaktär. 2. Småfähuset brukas idag som duvslag. 3. Ladan. 

145. Hällen, Katrinedal 3:50, Katrinedalsvägen 56 
Torpet Hällen, som ligger i skogsområdet norr om Katrinedals gård, finns utsatt på Häradskar-
tan från 1860-talet. Bostadshuset är en sidokammarstuga med en större utbyggnad mot baksi-
dan. På tomten finns ett småfähus och en lada samt en numera raserad uthuslänga bestående av 
tre timrade byggnader. Författaren Jan Fridegård, uppvuxen i en statarfamilj på Katrinedal, 
hyrde Hällen som fritidsbostad under 1950- och 1960-talen. 

Hällen är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
timmerstomme och stensockel, liksom pärlspontpanelen, de äldre fönstren, bräddörren, den röda 
slamfärgen och trädgårdstomten med sina typiska inslag av buskar och fruktträd. Ladan, med sin 
gamla breda panel, och småfähuset, med sitt tegeltak, är viktiga inslag i miljön. Det är önskvärt 
att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bastängens välbevarade sidokammarstuga har en pärlspåntfasad. 2. Källarstugan har ingång till källaren från sidan.         
3. Fähuset är troligen uppfört vid mitten på 1900-talet. 4. Boden har pulpettak. 

146. Bastängen, Katrinedal 3:49, Katrinedalsvägen 60 
Torpet Bastängen, som ligger i skogsområdet norr om Katrinedals gård, finns utsatt på Härads-
kartan från 1860-talet. Bostadshuset, som enligt uppgift är uppfört 1845, är en välbevarad sido-
kammarstuga med en äldre förstuga. Till torpet hör en källarstuga, ett mindre fähus och en en-
klare bod. Byggnaderna ligger på ömse sidor av Katrinedalsvägen. Intill bostadshuset står en 
mycket stor ask. 

Bastängen har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är ett välbevarat torp, som 
tydligt visar hur en torpmiljö med sitt månghussystem såg ut under 1800-talet. Värdebärande 
egenskaper är bostadshusets och källarstugans timmerstommar, bostadshusets pärlspåntpanel 
och de äldre fönstren samt lertegeltaken. Den utkragade skorstenen, den röda slamfärgen, asken 
och trädgårdstomten med sitt typiska inslag av buskar och fruktträd är också värdebärande. Det 
är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset har kvar sin ursprungliga planform. 2. På tomten finns ett förfallet uthus. 

147. F.d. torp i Grönlund, Katrinedal 3:48, Katrinedalsvägen 64 
I Grönlund ligger fyra torp på rad. Under första hälften av 1800-talet fanns här endast ett torp. 
De övriga har uppförts efter 1860. På tomten finns en sidokammarstuga och ett förfallet uthus. 

Torpet är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
timmerstomme, stensockel och locklistpanel. Andra värdebärande egenskaper är de äldre fönst-
ren, den röda slamfärgen och trädgårdstomten med sina typiska inslag av buskar och fruktträd. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset har en äldre farstu. 2. På tomten finns ett uthus av timmer. 

148. F.d. torp i Grönlund, Katrinedal 3:47, Katrinedalsvägen 66 
I Grönlund ligger fyra torp på rad. Under första hälften av 1800-talet fanns här endast ett torp. 
De övriga har uppförts efter 1860. På tomten finns en sidokammarstuga och ett uthus. 

Torpet är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
och uthusets timmerstommar, samt bostadshusets stensockel och locklistpanel. De äldre fönst-
ren, den utkragade skorstenen, den röda slamfärgen och lertegeltaken samt trädgårdstomten 
med sina typiska inslag av buskar och fruktträd är också värdebärande egenskaper. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset har en äldre farstu. 2. De platta fönsterbeslagen är av en typ som tillverkades under 1860- och 1870-
talen. 3. Uthuset är uppfört i timmer. 4. På tomten finns även ett enklare uthus. 

149. F.d. torp i Grönlund, Katrinedal 3:46, Katrinedalsvägen 68 
I Grönlund ligger fyra torp på rad. Under första hälften av 1800-talet fanns här endast ett torp. 
De övriga har uppförts efter 1860-talet. Bostadshuset vid Katrinedalsvägen 68 har fönsterbeslag 
av en typ som tillverkades under 1860- och 1870-talen, vilket gör det troligt att fönstren är ur-
sprungliga. Utöver bostadshuset finns två uthus på tomten. 

Torpet är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
timmerstomme, stensockel och locklistpanel samt de äldre fönstren med fönsterbeslag. Den röda 
slamfärgen och lertegeltaken samt trädgårdstomten med sina typiska inslag av buskar och frukt-
träd är andra värdebärande egenskaper. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Huset har kraftiga knutlådor vilket ger det ett ålderdomligt utseende. 

150. F.d. torp i Grönlund, Katrinedal 3:45, Katrinedalsvägen 70 
I Grönlund ligger fyra torp på rad. Under första hälften av 1800-talet fanns här endast ett torp. 
De övriga har uppförts efter 1860-talet. Torpet vid Katrinedalsvägen 70 är eventuellt det ur-
sprungliga torpet i Grönlund. Bostadshuset är större än de övriga och är det enda som har kraf-
tiga knutlådor, vilket tyder på att det är äldre. Tyvärr har huset försetts med plåttak och plåt-
skorsten.  

Torpet är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
timmerstomme, stensockel och locklistpanel, de äldre fönstren och den röda slamfärgen. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är en sidokammarstuga med tillbyggd farstu. 2. Uthuset innehåller loge och snickarbod. 

151. Muranbo, Katrinedal 3:22, Katrinedalsvägen 74 
Mellan Katrinedals gård och Grönlund ligger torpet Muranbo eller Muhrboda som det även har 
hetat. År 1710 gjordes en ägomätning av torpet. Av den framgår att en herr Jöran Åkesson av-
stått torpet 1542. Det betyder troligen att han har fått lämna det till staten. När ägomätningen 
utfördes på 1700-talet låg torpet under Friberg i Fittja socken i nuvarande Enköpings kommun. 
Muranbo har senare kommit att tillhöra Katrinedal. På häradskartan från 1860-talet är ett bo-
stadshus och tre stora uthus utsatta. Idag finns ett bostadshus och ett större uthus på platsen. 
Uthuset har tidigare använts som snickarbod och loge. 

Torpet är en viktig del av Katrinedals kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
och uthusets timmerstomme, bostadshusets spontpanel, de äldre fönstren, dropplisterna och 
konsolerna ovanför fönstren och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig be-
byggelse. 

 

233



Övergran 

 
Biskops-Arnös huvudbyggnad uppfördes på 1730-talet som översteboställe för Kungliga Livregementet till häst.  

Biskops-Arnö 
Biskops-Arnö omfattar öarna Arnö och den norr därom liggande Skegarn i Mälarviken Oxen. 
Arnö nås via en vägbank från fastlandet söder om ön. Bebyggelsen ligger samlad i närheten av 
bron. Den obebyggda marken består bland annat av jordbruksmark i form av åkrar på öns södra 
och norra del samt ängsmark och hagmark på öns kuperade sydvästra del. I hagmarken finns 
inslag av ek, alm, ask och hassel. Arnös norra och centrala del utgörs av barr- och blandskog. 
Karaktäristiskt för Biskops-Arnö är alléerna, en del med inslag av hamlade träd. 

Namnet Biskops-Arnö nämndes första gången i skrift 1375 som Biscops Arnø. I namnet ingår 
det fornsvenska ordet för örn samt efterleden ö. Förleden Biskops- har lagts till för att skilja 
Biskops-Arnö från Bond-Arnö som ligger i Arnö socken i Enköpings kommun.  

Arnö nämns första gången i ett köpebrev från 1288, vilket är undertecknat av ärkebiskop 
Magnus Bosson och Birger Jarls son Greger Birgersson. Enligt brevet förvärvade Uppsala stift 
egendomen några år tidigare från Birgersson. Biskopsborgen, som började uppföras 1325, rymde 
bostadshus, sal och kapell. Egendomen drevs under medeltiden som storjordbruk och utgjorde 
ett viktigt centrum för biskoparnas förvaltning. Vid reformationen drogs godset in till kronan 
och blev kungsgård. År 1622 kom Arnö i adlig ägo då riksrådet Filip Scheiding köpte godset. 
Tjugo år senare blev riksmarsken Jakob De la Gardie ny ägare. Han lät utföra en genomgripande 
renovering av det medeltida huset till en modern slottsliknande byggnad.  

I samband med reduktionen blev Arnö 1686 militärt boställe för översten vid Kungliga 
Livregementet till häst. Egendomens nuvarande omfattning och utseende speglar den period den 
var översteboställe. År 1878 drogs överstebostället in och fem år senare tog Domänstyrelsen över 
förvaltningen av Arnö varpå egendomen blev arrendegård. Biskops-Arnö förklarades som statligt 
byggnadsminne 1935 och förvaltas idag av Fastighetsverket. Sedan 1956 används byggnaderna av 
Föreningen Norden, som 1958 startade det som idag heter Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. 
I samband med detta moderniserades det befintliga äldre byggnadsbeståndet och nya byggnader 
såsom undervisningslokaler och personal- och elevbostäder tillkom.  

Bebyggelsen på Biskops-Arnö är statligt byggnadsminne och ön är utpekat som ett Natura-
2000 område. Det är viktigt att ett respektavstånd hålls till bebyggelsen för att den ska behålla 
sitt höga kulturhistoriska värde. 
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Övergran 

 
1. Huvudbyggnaden är uppförd 1731. 2. F.d. ridhus och vagnsbod från 1740-talet. 3. Den norra flygeln är några år äldre 
än huvudbyggnaden och användes ursprungligen som munkkyrka. 4. Södra flygelbyggnaden. 5. Medeltidshuset.  

152. Biskops-Arnös mangård, Biskops-Arnö 1:1, Biskops-Arnövägen 24 m.fl. 
På 1720-talet förstördes den gamla huvudbyggnadens tak i en storm. Huset kom därför att rivas 
och ett nytt hus uppfördes mellan 1729 och 1731 efter ritningar av arkitekten Erik Dahlberg. 
Byggnaden uppfördes i två våningar med murar av sten och tegel. År 1813 fick taket sitt 
nuvarande utseende med en fronton över huvudentrén. Den norra flygelbyggnaden, som är 
uppförd kring sekelskiftet 1700, fick stå kvar och för symmetrins skull uppfördes en pendang på 
den södra sidan på 1740-talet. Den är uppförd över medeltida källarvalv, vilka ursprungligen 
hörde till biskopsborgens bostadsdel. På 1810-talet byggdes båda flyglarna på med en våning.  

Intill södra flygeln ligger Medeltidshuset, som i sina äldsta delar är från tidigt 1300-tal. I 
undervåningen finns Gotiska salen, som med sina åtta tegelslagna kryssvalv är ett av Sveriges 
bäst bevarade höggotiska profana rum (se bild s. 30). Salen användes ursprungligen som 
ekonomivåning och på 1730-talet inrättades ett brygghus i lokalen. Efter att i många år ha stått 
ouppvärmt renoverades rummet på 1960-talet och används idag som samlingslokal. Intill den 
norra flygeln ligger en byggnad som är uppförd på 1740-talet. Den har ursprungligen använts 
som ridhus och vagnsbod. Därefter har den bland annat tjänstgjort som tvättstuga och garage. 
Huvudbyggnaden och flygelbyggnaderna med sina sidobyggnader omsluter en gårdsplan som är 
planterad med åtta rader symmetriskt placerade lindar. 

Mangården har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en välbevarad 1700-
talsanläggning av hög arkitektonisk klass. De medeltida källarvåningarna är därtill mycket vär-
defulla. Värdebärande egenskaper är byggnadernas symmetriska placering, de valvslagna källar-
våningarna, byggnadernas sten- och tegelmurar samt de ljusputsade fasaderna. Ytterligare egen-
skaper är de äldre fönstren, huvudbyggnadens fronton och pardörr som har en omsorgsfullt de-
korerad omfattning, södra flygelbyggnadens klocka, lertegeltaken och de utkragade skorstenarna 
samt lindplanteringen. Det är mycket angeläget att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
huvudbyggnaden och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  

235



Övergran 

 
Vasastugan uppfördes som officersbostad i slutet av 1600-talet.  

153. Vasastugan, Biskops-Arnö 1:1, Biskops-Arnövägen 20 
Intill mangården ligger Vasastugan. I samband med att Biskops-Arnö blev översteboställe på 
1680-talet byggdes Vasastugan som officersbostad. Huvudbyggnaden ansågs nämligen vid denna 
tid vara obeboelig. Byggnaden, som är en parstuga, har en hög stengrund mot söder. 

Vasastugan har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en välbevarad par-
stuga från slutet av 1600-talet. Värdebärande egenskaper är byggnadens planform, timmerstom-
men, stensockeln, de putsade skorstenarna, lertegeltaket och den röda slamfärgen. Med tanke på 
byggnadens höga ålder och att den inte är tillbyggd är det angeläget att huset inte byggs till. 
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Övergran 

 
1. Ladugården används idag bl.a. som konferenslokal. 2. Stallet är från 1800-talets mitt. 3. Magasinet är högt belägen 
vid infarten till anläggningen. 4. Storängsladan och delar av den omgivande ängen restaurerades på 1990-talet. 

154. Biskops-Arnös ekonomibyggnader, Biskops-Arnö 1:1,  
Biskops-Arnövägen 15 m.fl. 
Väster om mangården ligger ekonomibyggnaderna som består av magasin, ladugård, vagnslider 
och stall. Den vinkelbyggda ladugården och vagnslidret är uppförda under senare delen av 1800-
talet. Stallet, som ligger mitt emot huvudbyggnaden, byggdes vid 1800-talets mitt och söder om 
ladugården ligger magasinet som uppfördes på 1860-talet. Ingen av de nämnda byggnaderna har 
kvar sitt ursprungliga användningsområde utan nyttjas idag av folkhögskolan. Storängsladan, 
som ligger på öns östra del, uppfördes på 1700-talet. Den timrade ladan restaurerades på 1990-
talet efter att ha befunnit sig i ett långt framskridet förfall och fick då bland annat ett nytt 
vasstak. I samband med detta restauerades även vissa delar av ängsmarken. Biskops-Arnös 
åkermark brukas numera av Skrikjärda gård. 

Ekonomibyggnaderna har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de visar på den tid då 
Biskops-Arnö var ett storjordbruk. Värdebärande egenskaper är byggnadernas timmerstommar, 
stolpkonstruktioner och stenplintar, liksom magasinets och stallets lertegeltak, ängsladans vass-
tak samt den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader inte av-
viker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 

1. Skolans huvudbyggnad byggdes på 1960-talet. 2. Elevbostäderna med sin låga, långa form och röda slamfärg ansluter 
till de äldre ekonomibyggnaderna. 3. Norr om övriga byggnader ligger fem elevbostäder som är individuellt utformade 
som villor. 4. På 1980-talet kompletterades anläggningen med tre ytterligare längor som innehåller elevbostäder. 

155. Folkhögskolan Norden Biskops-Arnö,  
Biskops-Arnö 1:1, Biskops-Arnövägen 30 m.fl. 
Sedan 1956 använder Föreningen Norden de äldre byggnaderna på Biskops-Arnö. År 1958 
bildades en folkhögskola och ett kulturinstitut. I samband med detta byggdes nya undervisnings-
lokaler och personal- och elevbostäder. Direkt norr om mangården ligger en stor, låg spritputsad 
byggnad från 1960-talet, som innehåller merparten av folkhögskolans undervisningslokaler. Mitt 
emot ligger tre längor med elevbostäder som tillsammans med folkhögskolans huvudbyggnad 
sluter sig kring en gård. Elevbostäderna är uppförda i slutet av 1950-talet. Norr om denna gårds-
bildning ligger fem mindre elevbostäder på rad längs med åkerkanten. De är alla byggda under 
1960-talet. På 1980-talet utökades folkhögskolans verksamhet varpå tre ytterligare bostadslängor 
uppfördes.  

Undervisningslokalerna och elevbostäderna fungerar väl i Biskops-Arnös känsliga miljö. 
Genom den låga skalan och den återhållsamma arkitekturen konkurrerar de inte med mangårds-
byggnaderna utan kan snarast ses som ett komplement till de äldre ekonomibyggnaderna. Trots 
den underordnade roll folkhögskolans byggnader spelar har de alla ett eget arkitektoniskt 
uttryck av god kvalitet. Värdebärande egenskaper är den låga skalan och byggnadernas placering 
i gårdsformationer samt undervisningslokalernas ljusa spritputs och elevbostädernas vita slätputs 
respektive röda slamfärg. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader utformas och 
placeras utifrån samma principer som de äldre skolbyggnaderna. 
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Övergran 

 

Färjestaden är ett torp vars bostadshus är uppfört i slutet av 1800-talet. 

156. Färjestaden, Biskops-Arnö 1:1, Biskops-Arnövägen 18  
Vid brofästet söder om Biskops-Arnö ligger torpet Färjestaden. Innan vägbanken anlades gick 
det båtskjuts härifrån ut till Biskops-Arnö. Torpet har tidigare haft ett par uthus, men idag 
återstår endast bostadshuset, som är uppfört i slutet av 1800-talet. Huset, som är en enkelstuga, 
har en tillbyggd farstu och en mindre tillbyggnad mot baksidan. 

Färjestaden är en viktig del av Biskops-Arnös kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, stengrund, äldre fönster, murade skorsten, locklistpanel, lertegeltak 
och röda slamfärg. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshu-
set och inte avviker i stil, skala och material. 
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Övergran 

 
Bostadshuset och den före detta tvättstugan ligger på en höjd med ekonomibyggnaderna nedanför. 

Skrikjädra 
Skrikjädra ligger i Övergrans nordligaste delar i närheten av Bälsunda, i Enköpings kommun. 
Landskapet är kuperat och småbrutet. Under slutet av 1600-talet hade Skrikjädra by två gårdar, 
men dessa har senare slagits samman till en. Sammanslagningen har troligen skett under 1700-
talet för Skrikjädra har aldrig skiftats.  

Mangården ligger uppe på en höjd med ekonomibyggnaderna nedanför. Idag bedrivs svin-
uppfödning och spannmålsodling på gården. De två stora moderna svinhusen ligger i åkerkanten 
och döljer därmed de övriga byggnaderna sett från den intill liggande dalgången. För spannmåls-
odlingen arrenderar Skrikjädra gård åkermark från bland andra Biskops-Arnö. 

Skrikjädra har tidigare haft två underliggande torp, varav det ena – som numera kallas Wire-
borg (nr 158)– finns kvar. 
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Övergran 

 
1. De två skorstenarna är karaktäristiska för parstugor. 2. Uthuset användes tidigare som tvättstuga och slöjdbod.           
3. Intill skogsbrynet ligger ett f.d. fähus. 4. Ladugården till vänster i bild byggdes till med en loge i slutet på 1940-talet. 

157. Skrikjädra gård, Skrikjädra 1:1, Skrikjädra gårds väg 1 
Bostadshuset är en parstuga, som i sina äldsta delar kan vara från 1700-talet. Under en del av 
huset finns en källare. I vinkel med bostadshuset ligger ett timrat uthus som tidigare har använts 
som tvättstuga och slöjdbod. I skogsbrynet bakom bostadshuset ligger en mindre ladugård eller 
ett småfähus med murad undervåning. Det är sammanbyggt med ett vagnslider. Nedanför man-
gården ligger ladugården, ett lider och ett före detta hönshus runt en gård. Ladugården som tro-
ligen är från början av 1900-talet byggdes till 1949 med en loge. Hönshuset har på senare år by-
ggts om till ett bostadshus. 

Skrikjädra är en viktig del av kulturmiljön i norra Övergran. Värdebärande egenskaper är 
byggnadernas placering som i hög grad överensstämmer med den mellansvenska gårdens upp-
byggnad, bostadshusets och den före detta tvättstugans timmerstommar, bostadshusets brutna 
tak, de två murade skorstenarna på bostadshuset, de äldre fönstren på uthusen, lertegeltaken och 
den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset har byggts till i flera omgångar. 2. Ladugården är troligen uppförd i början av 1900-talet. 3. Uthus med 
f.d. tvättstuga och sommarrum. 4. Byggnaden har använts för honungstillverkning. 

158. Vireborg, Vireborg 1:1, Biskops-Arnövägen 1 
Vid korsningen mellan Biskops-Arnövägen och Hjälstaleden ligger Vireborg. På platsen har det 
sedan åtminstone slutet av 1600-talet legat ett torp som har hört till Skrikjädra. På 1600-talet 
kallades det för Smedstorp. På Häradskartan från 1860-talet är torpet benämnt Ekensberg. Tor-
pet avstyckades från Skrikjädra 1912 och fick därefter namnet Vireborg. Under 1900-talets första 
hälft avstyckades en mindre tomt från Vireborg där ett egnahem uppfördes. 

Bostadshuset är troligen uppfört i slutet av 1800-talet. Det har därefter byggts till i flera om-
gångar, bland annat förlängdes huset mot norr på 1970-talet. På tomten ligger flera uthus. Ladu-
gården och den före detta tvättstugan, som även innehåller två mindre bostadsrum, är troligen 
uppförda kring sekelskiftet 1900. Det finns även en mindre byggnad som antagligen är byggd vid 
mitten av 1900-talet. Den har ursprungligen används för honungstillverkning. Tidigare fanns 
bikupor inne i ett långsmalt rum. Flustren satt som små öppningar direkt i fasaden. Bakom 
bikuperummet finns ytterligare ett rum där honungen slungades. 

Vireborg är en viktig del av Skrikjädras kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshu-
sets timmerstomme och stengrund, de äldre fönstren på samtliga hus, lertegeltaken och den röda 
slamfärgen på uthusen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bo-
stadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset uppfördes 1936 och har därefter byggts till. 2. Ett enklare garage ligger vid sidan av bostadshuset. 

159. Vireborg 1:2, Biskops-Arnövägen 3 
Ägaren till Vireborg lät på 1930-talet stycka av en tomt till en av sina anställda i det bussbolag 
som han vid denna tid drev. Bostadshuset är uppfört 1936 och på tomten finns två enklare uthus 
som är byggda årtiondet efter. 

Byggnaderna är en viktig del av Skrikjädras kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets locklistpanel och lertegeltak samt den röda slamfärgen på samtliga byggnader. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Till vänster syns Stor-Kumla och till höger Dan-Kumla. 

Kumla by 
Kumla by ligger strax nordväst om Övergrans by. Byn har åtminstone sedan 1700-talet bestått av 
tre gårdar – Stor-Kumla (nr 160), Dan-Kumla och Lill-Kumla (nr 161). Deras nuvarande bebyg-
gelselägen sträcker sig minst tillbaka till början av 1800-talet. Stor- och Dan-Kumla ligger i en 
södersluttning i övergångszonen mellan ett skogsområde och öppen åkermark medan Lill-Kumla 
ligger ute på slätten söder om Enköpingsvägen.  

Det finns rikligt med fornlämningar i anslutning till bebyggelsen. På hällar och stenblock på 
flera ställen finns hällristningar i form av cirkelformade figurer. Dessutom har sammanlagt drygt 
300 älvkvarnar och avlånga fördjupningar hittats. Att koncentrationen av hällristningar är så 
pass hög kan förklaras med att Kumla ligger i utkanten av det centrala uppländska hällristnings-
området som utgörs av socknarna kring Enköping. I närliggande skogsområden och på åkerhol-
mar finns några gravfält från järnåldern. Intill Enköpingsvägen står flera runstenar som sanno-
likt markerar att en forntida väg har haft en liknande sträckning som dagens landsväg har. 

Stor-Kumla har varit Fänriksboställe för Sigtuna kompani av Upplands regemente. På en 
backhöjd öster om Stor-Kumla ligger ett torp med en sidokammarstuga från 1800-talets senare 
del. Byggnaden är idag i mycket dåligt skick. I skogen norr om gården finns även grundläm-
ningar efter flera andra torp. Dan-Kumlas bebyggelse består främst av byggnader uppförda under 
1900-talet utan större kulturhistoriskt värde. På tomten finns dock ett mindre bostadshus från 
mitten av 1800-talet som är kulturhistoriskt intressant. Det är värdefullt att huset inte har byggts 
till. 

Kumla bys tre gårdar ligger väl synliga i landskapet. Framför allt Stor-Kumlas ekonomibygg-
nader är mycket viktiga för landskapsbilden. Det är därför viktigt att ett respektavstånd hålls till 
gården så att byggnaderna kan fortsätta att dominera landskapet. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är i sina äldsta delar från 1700-talet. Huset präglas idag av en ombyggnad som skedde på 1940-talet.      
2. Den högra flygelbyggnaden är en parstuga från 1700-talet som är tillbyggd med en källarbod. 3. Den andra flygel-
byggnaden är ett magasin från 1800-talet. 4. Stallet från 1901 är uppfört i timmer och har en huggen stensockel. 

160. Stor-Kumla, Kumla 4:2, Kumlavägen 5 m.fl. 
Fänriksbostället Stor-Kumla ligger väl exponerat i kanten mellan skog och åkermark. Mangår-
den ligger på en liten höjd ovanför fägården. Bostadshuset är troligen i sina äldsta delar från mit-
ten av 1700-talet, men präglas idag helt av en ombyggnad som skedde under 1940-talet. Vid re-
noveringen byttes bland annat fönstren ut till moderna tvåluftsfönster och fasaden reveterades. 
Till höger om bostadshuset ligger en parstuga som troligen även den är från 1700-talet. Huset 
har tidigare använts som drängstuga och tvättstuga. Vid den norra gaveln finns en vidbyggd 
källarbod som troligen är uppförd vid 1800-talets mitt. Mitt emot parstugan ligger ett magasin 
som är uppfört under andra hälften av 1800-talet. Gårdens övriga ekonomibyggnader, som ligger 
nedanför mangården, är byggda under 1900-talets första hälft. På gården finns även en före detta 
arbetarbostad från 1930-talet som idag helt präglas av ombyggnader som har skett under 1900-
talets senare del. 

Stor-Kumla gård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad 
gårdsstruktur och en intressant historia som fänriksboställe. Värdebärande egenskaper är bygg-
nadernas placering med mangården skild från övriga ekonomibyggnader liksom mangårdsbygg-
nadernas och stallets timmerstommar, bostadshusets revetering och öppna veranda. Parstugans 
äldre fönster, parstugans och magasinets skorstenar, stallets huggna stensockel och äldre fönster, 
lertegeltaken och uthusens röda slamfärg samt vita dekorativa lister är också värdebärande egen-
skaper. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är byggt vid mitten av 1800-talet, men präglas idag av senare ombyggnader. 2. En stor del av ekonomi-
byggnaderna är sammanbyggda. 3. Det äldre magasinet ligger väl synligt från Enköpingsvägen. 4. Garage och uthus.  

161. Lill-Kumla, Kumla 2:15, Åbyvägen 6 m.fl. 
Lill-Kumla ligger intill Enköpingsvägen på dess södra sida. Bostadshuset är uppfört på 1850-
talet, men präglas idag av ombyggnader som har skett under 1900-talet. Väster om bostadshuset 
ligger ladugård, loge och magasin i en U-formation som är uppförd i början av 1900-talet. Ladu-
gården har en undervåning av huggen sten. På tomten finns bland annat ett ytterligare bostads-
hus och ett magasin. Det senare är troligen uppfört under 1800-talets senare del. 

Lill-Kumla är en viktig del av Kumla bys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme och stensockel, magasinets skorsten och lertegeltak, ladugårdens stens-
tomme och den röda slamfärgen på uthusen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Åby by ligger ute på slätten väster om Övergrans by. 

Åby 
Åby, som har en välbevarad och tät bymiljö, ligger i ett fritt läge på slätten väster om Övergrans 
by. De tre gårdarna ligger på rad och delar av de gamla bygatorna mellan och runt bytomterna är 
bevarade. Byn har antagligen varit täbunden, det vill säga varit omgiven av en ringgata. By-
tomterna avgränsas av spjälstaket och det finns gott om stora ädellövträd såsom kastanj, alm och 
lönn.  

På en karta från 1685 syns det vattendrag som har gett byn dess namn. Ån löpte då längs med 
byns södra sida. Vid denna tid hade byn tre gårdar, som alla hade jämnstora långsmala bytomter. 
Vid mitten av 1700-talet skedde en sammanslagning av den mellersta och östra gården. Den nya 
större gårdens tomt fick samma utsträckning som det före detta kopralsbostället har idag. Under 
början av 1900-talet tillkom en ny gård i den västra delen av Åby, varför byn återigen har tre 
gårdar. 

I skogsbrynet i moränmarkerna sydväst om Åby har byns torp legat. Idag finns endast ett 
före detta torp – Lill-Åby – kvar. Bostadshuset är en sidokammarstuga från 1800-talets slut som 
har byggts om och till kraftigt, varför det idag inte har något större kulturhistoriskt värde. 

Åby har ett kulturhistoriskt värde då det är en radby med en välbevarad bebyggelsestruktur. 
Det är mycket värdefullt att byvägarna längs med byns norra sida och delar av den södra samt 
mellan kopralsbostället och den mellersta gården finns kvar. Den senare vägen fortsätter rakt 
söderut och var tidigare huvudväg ner till byns torp. Åby besitter stora miljövärden och är ge-
nom sitt öppna läge på slätten viktigt för landskapsbilden. Det är därför betydelsefullt att ett 
respektavstånd hålls till byn. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset. 2. Den västra flygelbyggnaden. 3. Magasinet. 4. Källaren. 5. Fägårdens byggnader. 

162. F.d. kopralsboställe, Åby 1:5, Åbyvägen 15 och 17 
Gården var tidigare kopralsboställe för Livregementets dragoner. Gårdsstrukturen liknar herr-
gårdarnas med en mangård med huvudbyggnad och två flygelbyggnader. Fägården ligger skild 
från mangården på den plats som ursprungligen var den östra gårdens bytomt. Den gamla hu-
vudbyggnaden från 1788 revs vid mitten av 1960-talet och ersattes med ett nytt hus. På senare år 
har det nya huset byggts till på den ena gaveln. Den östra flygelbyggnaden är ett bostadshus från 
1790-talet. Huset har nyligen genomgått en renovering varpå de gamla fönstren, pardörren och 
locklistpanelen har bytts ut. Detta har lett till att delar av det kulturhistoriska värdet har gått 
förlorat. Den västra flygelbyggnaden är ett magasin som troligen är från slutet av 1800-talet. 
Intill magasinet ligger en källare som är byggd av gråsten 1783. Överbyggnaden i trä tillkom på 
1820-talet. Fägårdens byggnader är uppförda under 1900-talets första decennier. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad gårdsstruktur 
och en intressant historia som kopralsboställe. Värdebärande egenskaper är gårdsstrukturen med 
fägården skild från mangården, det äldre bostadshusets timmerstomme och stengrund, magasi-
nets äldre fönster, bräddörr och äldre locklistpanel, källaren, de stora ädellövträden, lertegelta-
ken och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshus. 2. Brygghus och källare. 3. Svinhus. 4. Ekonomilänga. 5. Staket mellan mangård och fägård. 6. Bygata. 

163. Åby 2:5, Åbyvägen 19 
Den mellersta gården har kvar sin ursprungliga långsmala tomt med mangården skild från fägår-
den av ett spjälstaket. Intill tomten går den gamla bygatan genom byn. Bostadshuset, som tidi-
gare har varit reveterat, är uppfört på 1830-talet. På 1930-talet byggdes huset till med ett trapp-
hus. På mangården ligger även ett brygghus och en källare, som båda är uppförda på 1800-talet 
samt en snickarbod från 1910-talet. Fägården domineras av en ekonomilänga från 1884 som in-
nehåller stall, ladugård, lider och loge. Längan, som är i stort behov av underhåll, är uppförd 
under en tid då man i allt högre utsträckning gick ifrån månghussystemet och i stället byggde ett 
hus som täckte flera behov. Strax söder om tomten ligger en smedja från 1920-talet.  

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad gårdsstruktur 
med äldre byggnader. Värdebärande egenskaper är spjälstaketet som avgränsar tomten och man-
gård från fägård, fruktträdgården, de stora ädellövträden, byggnadernas timmerstommar och 
stengrunder, de äldre fönstren och dörrarna på uthusen, lertegeltaken och den röda slamfärgen. 
Smedjor är en hustyp som sällan finns kvar, varför det är önskvärt att den bevaras. Det är bety-
delsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 

249



Övergran 

 
1. Bostadshuset är uppfört på 1920-talet. 2. Ekonomibyggnaderna används numera av Håbo Buss. 3. I den södra delen 
av tomten ligger ett mindre bostadshus. 4. Till det mindre bostadshuset hör ett uthus. 

164. Åby 1:3, Åbyvägen 21 och 23 
Den västra gården i Åby etablerades först i början av 1900-talet. Bostadshuset är uppfört på 
1920-talet och de flesta ekonomibyggnaderna härrör från 1900-talets första hälft. På tomtens 
södra del ligger ett mindre bostadshus och ett uthus som båda är uppförda på 1910-talet. Detta 
bostadshus har på senare tid byggts till. Båda bostadshusen omgärdas av småskaliga trädgårdar 
rika på blommor och fruktträd. Ekonomibyggnaderna, som delvis ligger mellan de båda bostads-
husen, används numera av det bussbolag som drivs på gården. 

Gården är en viktig del av Åbys kulturmiljö och värdefull för landskapsbilden. Värdebärande 
egenskaper är det äldre bostadshusets timmerstomme och skorsten, de äldre fönstren på uthusen 
och det äldre bostadshuset, de småskaliga trädgårdarna, lertegeltaken och den röda slamfärgen. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshusen och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Segerstas mangård skymtar till vänster i bild. Till höger syns den gamla tegelladugården som är ombyggd till bostad. 

Segersta 
Segersta utgör ett centralt inslag i det herrgårdslandskap som präglar området kring Ekol-
sundsviken. Marken består av ett kuperat odlingslandskap med inslag av ädellövträdsrika backar 
och skogsbryn. Huvuddelen av jordbruksmarken ligger i ett flackt område söder om bebyggelsen. 
Mangården ligger högt med utsikt över vattnet och därifrån sluttar terrängen ned mot 
Ekolsundsvikens sankängar i väster.  

På uppstickande moränhöjder i hagmarkerna längs stranden och i de höglänta skogspartierna 
öster och söder om gårdsbebyggelsen finns gott om fornlämningar från järnåldern. Den äldsta 
bosättningen bör ha legat i sluttningen ned mot Ekolsundsviken. Även ortnamnet Segersta visar 
att området var bebott under järnåldern. Förleden i Segersta är omdiskuterad, men det kan vara 
ett mansnamn Sighar. Efterleden -sta är föremål för olika tolkningar, som ’plats, ställe’ eller som 
’utkantsområde’. Ortnamn med denna efterled brukar härröra från järnåldern. 

Segersta gård är känd sedan 1300-talet, då Magnus Knutsson Blå ägde gården. År 1542 kom 
Ekolsund i Gustav Vasas ägo och samma år övertog han även Segersta. Den sistnämnda kom 
sedan, med undantag för åren 1701–1716, att brukas som ladugård under Ekolsund fram till 1912. 
År 1630 förlänades Ekolsund och Segersta till Åke Tott. Under hans tid fick Segersta en 
ståndsmässig bebyggelse med en manbyggnad av herrgårdsprägel. År 1912 blev Segersta en 
självständig gård och under 1900-talet har en omfattande handelsträdgårdsverksamhet bedrivits. 
År 1947 förvärvades Segersta av föreningen för sinnesslöa barns vård. Mangården och den 
närmaste marken avstyckades från jordbruksfastigheten 1980 och båda är numera i privat ägo. 
Mangården kallas idag för Segersta säteri och jordbruksfastigheten för Segersta gård.  

Under Segersta gård har det tidigare funnits ett femtontal torp och mindre gårdar. Av dessa 
finns endast två torp och en gård kvar. Det ena torpet, Tjäderleken, är idag inte tillgängligt då 
det ligger mitt i ett vilthägn. Herrgårdslandskapet har till viss del ändrat karaktär och innehåll då 
det numera präglas av hästhållning och vilthägn. Segerstas välbevarade och värdefulla bebyggel-
semiljö och herrgårdslandskapets karaktäristika bör värnas. De bevarade torpmiljöerna är viktiga 
för förståelsen av den betydelse dagsverkstorparna hade för driften på den stora gården. 
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Övergran 

 
1. Segerstas huvudbyggnad sedd från baksidan. 2. Norra flygelbyggnaden. 3. Södra flygelbyggnaden.  

165. Segersta mangård, Segersta 1:64, Segersta gårds väg 11 m.fl. 
Mangården utgör en typisk medelstor herrgård med huvudbyggnad och två lägre flankerande 
flygelbyggnader. Huvudfasaden är vänd ut mot Ekolsundsviken och mitt på gården står ett stort 
vårdträd. Huvudbyggnadens bottenvåning är troligen från 1600-talet. På 1820-talet byggdes den 
på med ytterligare en våning och huset fick vid detta tillfälle sin nuvarande klassicistiska prägel. 
Flygelbyggnaderna är daterade till sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. De är uppförda i en utpräg-
lad karolinsk stil med en närmast kvadratisk planform och helvalmade tak. Under den södra fly-
gelbyggnaden finns en källare som möjligen är från 1500-talet. Den leder i sin tur till en stor käl-
lare, med fyra långa tunnvalv, som ligger under gårdsplanen mellan flygelbyggnaderna. Troligen 
är källaren en rest av den tidigare sätesbyggnaden som har legat på platsen.  

Mangården på Segersta har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa be-
byggelsekontinuitet och välbevarade bebyggelsemiljö som är av hög arkitektonisk klass. Värde-
bärande egenskaper är byggnadernas symmetriska placering, huvudbyggnadens stenstomme och 
putsade fasad med slätputsade lisener, det brutna taket, frontonerna, de äldre spröjsade fönstren 
och verandan med de massiva kolonnerna. Andra värdebärande egenskaper är flygelbyggnader-
nas planform, timmerstommar, helvalmade tak, träpaneler, äldre fönster och dörrar, de valv-
slagna källarvåningarna samt gårdsplanen med sitt vårdträd. Det är mycket angeläget att eventu-
ella till- och nybyggnader underordnas huvudbyggnaden och inte avviker i stil, skala och materi-
al från övrig bebyggelse. Behövs förändringar göras bör dessa utformas i samråd med antikvarisk 
expertis. 
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Övergran 

 
1. Borgmästarhuset var ursprungligen en arbetarbostad. 2. Magasinet är uppfört på 1700-talet. 

166. Borgmästarhuset och magasinet, Segersta 1:64, Segersta gårds väg 17 
Söder om mangården ligger ett magasin och en före detta arbetarbostad, som numera kallas för 
Borgmästarhuset. De är båda uppförda under 1700-talet. 

Byggnaderna har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de välbevarade husen är viktiga 
för förståelsen av Segerstas historia som storgård. Värdebärande egenskaper är timmerstommar-
na, stengrunderna, de brutna takfallen, magasinets vällingklocka, bostadshusets spröjsade föns-
ter, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybygg-
nader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Torpet i närheten av Segersta mangård är flyttat från Bålsta. 2. I början av 2000-talet uppfördes ett stort ridhus. 

167. Torp och ridhus, Segersta 1:64, Segersta gårds väg 9 
Under senare år har flera nya byggnader uppförts på Segersta säteris mark. Snett norr om man-
gården ligger ett 1800-talstorp som flyttades från Bålsta på 1980-talet. Öster om mangården låg 
tidigare en handelsträdgård. På platsen finns idag bland annat ett stort ridhus, ritat av Ulf Nel-
son Arkitekter AB i början av 2000-talet.  

Byggnaderna är en viktig del av Segerstas kulturmiljö då de visar på den pågående utveck-
lingen av miljön. Stallet har en utformning som ansluter till den äldre miljön samtidigt som det 
har ett modernt uttryck. Värdebärande egenskaper är torpets timmerstomme, lertegeltak, ut-
kragade skorsten och röda slamfärg. Andra egenskaper är stallets stora volym, plåttaket, de run-
dade fönstren, pardörren och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och ny-
byggnader inte avviker i stil, skala och material. 
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Övergran 

 
1. Tegelladugården från 1822 byggdes om till bostadshus på 1990-talet. 2. Ladugården är uppförd på 1930-talet. 

168. Segersta gårds ekonomibyggnader, Segersta 1:3, Segersta gårds väg 10 
Nedanför mangården ligger det som en gång var gårdens ladugård. Den uppfördes 1822 i tegel 
och var då en del av en kringbyggd fägård. På 1990-talet byggdes ladugården om till bostadshus 
efter ritningar av arkitekt Jan Hardenborg på Ettelva Arkitekter AB. Den röda tegelfasaden vit-
putsades och försågs med nya fönster och dörrar och har därmed helt ändrat karaktär. En stor 
ladugård och lada från 1930-talet ligger i ett dominerande läge norr om övrig gårdsbebyggelse.  

Byggnaderna är en viktig del av Segerstas kulturmiljö. Framför allt ladugården från 1930-
talet är viktig för förståelsen av Segerstas historia som storgård. Värdebärande egenskaper är 
byggnadernas tegelstommar, det brutna takfallet på 1930-talsladugården, det branta sadeltaket 
på den ombyggda ladugården som visar att byggnaden tidigare har haft halmtak, den vita putsen 
och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Inspektorsbostaden är uppförd under andra hälften av 1800-talet. 2. Två mindre uthus ligger på tomten. 

169. F.d. inspektorsbostad, Segersta 1:3, Segersta gårds väg 2 A och B 
Norr om mangården ligger den före detta inspektorsbostaden som är från senare delen av 1800-
talet. Den är alltjämt ett tvåbostadshus. På tomten ligger två uthus från 1900-talets början. 

Inspektorsbostaden är en viktig del av Segerstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är 
timmerstommen, stengrunden och de två ytterdörrarna samt uthusens lertegeltak och röda slam-
färg. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte av-
viker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Trädgårdsmästarbostaden uppfördes under 1930-talet. 

170. F.d. trädgårdsmästarbostad, Segersta 1:3, Segersta gårds väg 5 
Strax nordöst om mangården ligger den före detta trädgårdsmästarbostaden från 1930-talet. 

Trädgårdsmästarbostaden är en viktig del av Segerstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper 
är den röda slamfärgen och lertegeltaket. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

 
1. Bostadshuset var ursprungligen en arbetarbostad 2. Smedjan är ombyggd till stall, men används idag som förråd.  

171. F.d. arbetarbostad, Segersta 1:67, Segersta gårds väg 16 
Väster om mangården ligger en smedja, som idag är ombyggd till stall. Bakom smedjan ligger två 
före detta arbetarbostäder som numera är avstyckade till egna fastigheter. De båda arbetarbostä-
derna byggdes på 1930-talet. Den vänstra är återuppbyggd efter en brand som inträffade under 
andra hälften av 1900-talet. Det gör att det kulturhistoriska värdet inte är så högt på denna 
byggnad. Den högra har under senare år byggts till med en veranda och en farstu. 

Husen är en viktig del av Segerstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
brutna tak, de spröjsade fönstren, de utkragade skorstenarna och lertegeltaket. Andra egenskaper 
är smedjans tegelstomme och höga skorsten – som båda visar på byggnadens ursprungliga funkt-
ion – samt äldre fönster, dörrar och lertegeltak. Det är önskvärt att eventuella till- och nybygg-
nader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Huset från slutet av 1800-talet inreds nu till åretruntbostad. 2. Vissa gångjärn är av 1600-talstyp. 3. Det äldre bo-
stadshuset är från 1700-talet. 4. Stolpboden är flyttad till platsen.  

172. Smedstorp, Segersta 1:6, Smedstorpsvägen 2 och 4 
I skogen sydväst om Segersta gård och högt över Ekolsundsviken ligger Smedstorp. Torpet är 
utmärkt på en karta från 1688 och har någon gång under årens lopp bebotts av en smed. På tor-
pet finns två bostadshus. Det äldre är en timrad framkammarstuga med underliggande källare, 
uppförd under 1700-talet. Byggnadens ålderdomliga karaktär har bevarats trots exteriöra föränd-
ringar såsom fönsterbyten. Det yngre bostadshuset är uppfört under 1800-talets slut. Innanför 
gaveln mot söder har ett fähus tidigare funnits. Flera av dörrarna har smidda gångjärn och beslag 
av hög ålder. Även ytterdörren är äldre än huset. Efter att ha brukats som fritidsbostad sedan 
1930-talet tillvaratas byggnaden nu för helårsboende. På tomten finns en ditflyttad stolpbod. 
Byggnaden, som är från 1700-talet, har blyinfattade fönster. 

Gården är en viktig del av Segerstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadernas 
timmerstommar, 1700-talshusets kraftiga knutar, äldre locklistpanel, pardörr, putsade skorstenar 
och rörspisar. Ytterligare egenskaper är 1800-talshusets dörr, gångjärn och utkragade skorstenar, 
stolpbodens blyinfattade fönster, den röda slamfärgen på bostadshusen samt lertegeltaken. Det 
är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshusen och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Svannäs källarbyggnad är i sina äldsta delar från medeltiden. 2. Bostadshuset har tidigare även varit lanthandel.     
3. Det f.d. bageriet. 4. Det äldre bostadshuset är uppfört i början av 1900-talet. 

173. Svannäs, Segersta 1:34, Enköpingsvägen 147 och 149 
Svannäs är högt beläget på en moränhöjd vid Hjälsta kanal. Under medeltiden utgjordes området 
av en holme, helt kringfluten av vatten. I detta strategiska läge uppfördes en befäst sätesgård, 
troligen omkring 1300. Holmen hörde till Segerstas utmarker, då den by som ägde stranden även 
ägde vattnet med de holmar som fanns där, i enlighet med Upplandslagen. På holmen låg 
Ekolsunds gård ända fram till 1630-talet. I en skrivelse från 1634 omnämns huvudbyggnaden, det 
så kallade Kungshuset, samt tretton ytterligare byggnader. När det nya Ekolsund började anläg-
gas 1636 på västra sidan av nuvarande Ekolsundsviken övergavs det gamla läget.  

De idag synliga spåren av den medeltida kungsgården utgörs av en källare, men andra läm-
ningar kan finnas under mark. Källaren är uppförd med väggar i sten och valv slaget i rött tegel. 
Den har en kvadratisk plan och rymmer två rum och ett förrum. Hur överbyggnaden har sett ut 
förr är obekant, men den befintliga är liggtimrad, med sadeltak med lertegel. Källaren restaure-
rades 2004 efter att ha varit starkt förfallen.  

Det bostadshus som idag finns på platsen har tidigare rymt en lanthandel, Svannäs Handel. 
Byggnaden är uppförd 1925. På krönet söder om bostadshuset ligger en vitputsad tegelbyggnad 
med profilerade vulster ovanför dörrar och fönster. Byggnaden har tidigare inrymt Ekolsunds 
Bageri. På tomten finns även ett bostadshus från början av 1900-talet, samt tre uthus av varie-
rande ålder. Byggnaderna är i behov av renovering. 

Svannäs är en viktig del av Segerstas kulturmiljö. Den medeltida källaren är av stort kulturhi-
storiskt värde. Värdebärande egenskaper är källarens stenväggar och tegelvalv, samtliga timmer-
stommar, bostadshusets liggande fasspontpanel och brutna tak, bageriets tegelstomme, puts och 
vulster, de äldre fönstren i samtliga byggnader, lertegeltaken och den röda slamfärgen på övriga 
byggnader. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  
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Övergran 

 
1. och 2. Jaktvillans torn och många takfall präglar dess utseende. 3. Köksingången är rekonstruerad efter ett fotografi.   
4. Glasverandan är vänd mot Hjälstaviken.  

174. Jaktvillan/Tornvillan, Segersta 1:33, Enköpingsvägen 150 
Jaktvillan, eller Tornvillan som den idag kallas för, ligger invid kanalen mellan Hjälstaviken och 
Ekolsundsviken. Den har ett torn som utgör ett festligt landmärke för de förbipasserande på väg 
263. Byggnaden är uppförd 1881 som jaktvilla under Ekolsunds slott. Den användes framför allt 
vid fågeljakt, bland annat svanjakt. Hovjägmästaren Patric B. Seton står upptagen som den förste 
i ägarlängden. Den välbevarade villan är uppförd i en tidstypisk panelarkitektur och byggnaden 
omges av en trädgård med höga lövträd och fruktträd. Den nuvarande ägaren har rekonstruerat 
den ursprungliga köksingången efter ett fotografi.  

Jaktvillan har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är mycket välbevarad 
och håller hög arkitektonisk klass. Den har även en intressant historia som jaktvilla. Värdebä-
rande egenskaper är den asymmetriska planen, tornet, restimmerstommen och den höga stenfo-
ten. Vidare är den liggande fasspontpanelen med dekorativa listverk, plåttaket med sina olika fall 
och den smäckra takfoten med profilerade taktassar av stort värde. Andra värdebärande egen-
skaper är de två skorstenarna, glasverandan och köksingången, färgsättningen i ockragult, grått, 
rött och grönt och de äldre fönstren samt trädgården. Det är mycket angeläget att eventuella till- 
och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. Behövs 
förändringar göras bör dessa utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Övergran 

 
1. Hukans bostadshus är uppfört på 1880-talet. 2. Redskapslider från 1940-talet och ladugård/lada från 1910-talet.  

175. Hukan, Segersta 1:29, Kvarnbergsvägen 7 
Segersta gård anlade under 1600-talet flera torp vid Hjälstavikens östra strand i syfte att ta till-
vara de goda betesmarkerna på strandängarna. Ett av dessa torp var den nuvarande gården Hu-
kan, som ligger på Hjälstavikens östra sida och sydväst om förkastningsbranten med Kvarnber-
get som högsta punkt. Gården friköptes från Segersta 1914. Mangårdsbyggnaden är uppförd med 
tegelstomme under 1880-talet. Fasaden har en ljust ockragul slätputs. Vindskuporna är sekun-
dära och togs upp av den nuvarande ägaren samtidigt som vinden inreddes. Bostadshuset omges 
av en trädgård med äldre sortskyltade äppelträd. Till gården hör ladugård/lada från 1910-talet 
och redskapslider från 1940-talet. 

Hukan en viktig del av Segerstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets te-
gelstomme och putsade fasad samt färgsättningen i ljusgult och grönt. Ytterligare egenskaper är 
de spröjsade fönstren och ytterdörrarna, skorstenarna, den smäckra takfoten, lertegeltaken och 
den röda slamfärgen på ekonomibyggnaderna. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggna-
der underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Stämsvik med motorvägsbron över Ekolsundsviken i bakgrunden.  

Stämsvik 
I början av 1900-talet uppfördes en del sommarvillabebyggelse längs med Ekolsundvikens strän-
der. I Krägga fanns en järnvägsstation, vilket fick till följd att många sommarbostäder byggdes i 
Krägga och Stämsvik. Idag präglas de två områdena av detaljplanelagda fritidshusområden med 
byggnader från framför allt 1950-talet och framåt. I den norra utkanten av Stämsvik finns dock 
två välbevarade sommarvillor från 1900-talets början kvar. 

På 1990-talet drogs järnvägen om så att den nu går norr om Krägga och korsar Ekolsundsvi-
ken mellan Krägga och Stämsvik. Strax norr om platsen för den gamla järnvägsbron korsar idag 
E18:s två vägbroar vattnet. 
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1. Ellensvik uppfördes i början av 1900-talet som sommarvilla. 2. På tomten finns en uthuslänga som är samtida med 
bostadshuset.  

176. Ellensvik, Stämsvik 1:37, Stämsviksvägen 27 
Sommarvillan Ellensvik, som ligger högt över Ekolsundsvikens strand, uppfördes 1906 i en ut-
präglad nationalromantisk stil. På tomten, som till stor del består av naturtomt, finns en uthus-
länga som är samtida med bostadshuset. 

Ellensvik har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Bostadshuset är ett fint exempel på 
de sommarvillor som välbeställda stadsbor byggde åt sig kring sekelskiftet 1900. Byggnaden är av 
god arkitektonisk klass och är, åtminstone exteriört, välbevarad. Värdebärande egenskaper är det 
stora taket med fall åt flera olika håll, den bruna fjällpanelen och de småspröjsade fönstren. Yt-
terligare värdebärande egenskaper är burspråket med de målade fönstren, ytterdörren, verandan 
med de snidade stolparna och den huggna stensockeln. Även uthuset med sina bräddörrar, ler-
tegeltak och spröjsade fönster är av värde. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggna-
der underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Den kvadratiska villan har en stor veranda som vetter mot vattnet. 2. På tomten finns ett mindre uthus från början 
av 1900-talet. 3. Under 2010 har villan byggts till med en stor tillbyggnad. 

177. Stämsvik 1:39, Stämsviksvägen 29 
Intill Ellensvik, nära E18, ligger en före detta sommarvilla som troligen är uppförd under 1920-
talet. Villan, som ligger i slänten ner mot Ekolsundsviken, var ursprungligen kvadratisk med ett 
tälttak klätt i tegel. Under det senaste året har villan byggts till med en stor länga som binds ihop 
med huset genom en passage. I samband med tillbyggnadens tillkomst har det ursprungliga hu-
sets tak klätts in med bandplåt. På tomten finns ett samtida uthus. 

Huset är en viktig del av Stämviks kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är det ursprungliga 
husets kvadratiska form, den höga stenfoten, den putsade fasaden och verandan med sina svar-
vade pelare samt uthuset med sina spröjsade fönster. Det är önskvärt att eventuella till- och ny-
byggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyg-
gelse. 
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Huvudbyggnaden är uppförd under 1830-talet. Några flygelbyggnader fanns ursprungligen inte, utan de nuvarande är 
byggda på 1980-talet i samband med att Krägga blev konferenshotell. 

Krägga 
Krägga gård ligger vid Ekolsundsvikens östra strand och är omgiven av ett småkuperat odlings-
landskap med skogsbackar rika på ädellövträd. Områdets södra del – där det tidigare har legat ett 
tegelbruk – utgörs av barrskogsbevuxen moränmark. I hagmarkerna runt gården finns spridda 
forntida gravlämningar och i områdets södra del ligger ett större gravfält av järnålderskaraktär. 
Krägga gård var under förhistorisk tid strategiskt placerad nära flera viktiga farleder. Vid denna 
tid utmynnade farleden mot Västmanland, Fröjdsdiket, vid den västra stranden av Boviken 
mittemot Krägga. Den andra farleden, som är farbar ännu idag, sträcker sig från Hjälstaviken ner 
mot Arnöviken.  

Krägga nämns för första gången i skriftliga källor 1344 och tillhörde då Uppsala domkyrkas 
egendomar. Drygt 40 år senare, 1386, skänktes gården till Vadstena kloster av Heliga Brigittas 
son, Birger Ulfsson. Till följd av Västerås recess 1527 drogs klostrets egendomar, inklusive 
Krägga, in till kronan. År 1630 donerades gården till Åke Tott. Han hade en kort tid dessförinn-
an även fått fyra kronohemman i Ekolsund som förläning. Sonen Claes Tott brukade Krägga 
som ladugård under Ekolsund. Olof Strömskiöld kom därefter att ta över Krägga, som 1683 re-
ducerades till berustat säteri. Under de följande 150 åren hade Krägga flera olika ägare. År 1832 
lades gården åter under Ekolsund, när Patrik Seton köpte Krägga. Gården kom under några år 
att arrenderas av Setons svärson, John Julius Engelhard. Den nuvarande huvudbyggnaden lär 
vara en brudgåva åt Engelhards fru Agnes Seton och bör därmed vara uppförd i början av 1830-
talet. År 1840 skildes Krägga åter ifrån Ekolsund när löjtnanten Einar Morén köpte gården. Un-
der 1860-talet tillkom torpet Marstrand i de allra sydligaste delarna av området.  

Sedan 1985 fungerar Krägga gård som konferenshotell. Huvudbyggnaden kompletterades 
med två flyglar i samband med att gården fick ny funktion. I närheten av mangården finns flera 
arbetarbostäder och före detta ekonomibyggnader. Det är av vikt att dessa byggnader bevaras. 
Den lantliga miljön kring Krägga gård kommer dock att förändras kraftigt under de närmaste 
åren då ett femtiotal villor är planerade att byggas i området. 
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1. Huvudbyggnaden är mycket tidstypisk med sin strama klassicistiska fasad. 2. Under senare år har en verkstad från 
mitten av 1900-talet ersatts av en byggnad i klassicistisk stil. 3. Ladugården uppfördes i tidstypisk putsarkitektur på 
1870-talet. 4. De ädellövträdsrika skogsdungarna är en viktig del av Kräggas kulturmiljö. 

178. Krägga gård, Krägga 1:202, 1:209 och 1:211,  
Krägga gårds väg 6 m.fl. 
Huvudbyggnaden uppfördes på 1830-talet som bröllopsgåva till Agnes Seton av hennes far Patrik 
Seton. Det tidstypiska huset är i en och en halv våning med ett förhöjt mittparti. Bostadsvåning-
ens fasad är ljusputsad och dekorerad med vita lisener medan källaren har en gråputsad rustice-
ring. I backen bakom huvudbyggnaden finns några ekonomibyggnader från 1900-talets första 
hälft, bland annat ett hönseri som idag är ombyggt till festlokal. Strax väster om huvudbyggna-
den ligger en gulputsad ladugård som är uppförd på 1870-talet. Även den är numera ombyggd 
för konferensändamål. I samband med att Krägga omvandlades till konferenshotell i mitten av 
1980-talet byggdes två stora flygelbyggnader på sjösidan av huvudbyggnaden. På senare år har en 
verkstad från mitten av 1900-talet ersatts av en konferensbyggnad som väl ansluter till de äldre 
husens byggnadsstil.  

Krägga har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyggelsekontinuitet 
och välbevarade huvudbyggnad. Gårdsbilden är starkt förändrad i och med att flera stora bygg-
nader har uppförts under 1900-talets slut. Dessa ansluter dock väl till den befintliga miljön. Vär-
debärande egenskaper är huvudbyggnadens placering med utblick mot vattnet, dess tegelstomme 
och putsade fasad med lisener, kraftiga fönsteromfattningar och rusticerade undervåning. Tegel-
ladugårdens tidstypiska putsarkitektur och de lundartade backarna med stor andel ädellövträd är 
också värdebärande egenskaper. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas huvudbyggnaden och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Byggnaden vid Brukets väg 20 ligger i ett vackert läge intill strandkanten. 2. Byggnaden vid Brukets väg 18 uppfördes 
troligtvis som gäststuga under 1900-talets första decennier. 

179. F.d. arbetarbostad, Krägga 1:208, Brukets väg 20  
Bostadshuset är uppfört under senare delen av 1800-talet och har troligen använts som arbetar-
bostad. Den nyklassicistiska timmerbyggnaden ligger i ett vackert läge invid sjön.  

Byggnaden är en viktig del av Kräggas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är husets tim-
merstomme, den gula locklistpanelen med vita lister och omfattningar, liksom pardörren, de 
spröjsade fönstren, den tunna takfoten med profilerade taktassar och lertegeltaket. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 

180. F.d. gäststuga, Krägga 1:212, Brukets väg 18  
Byggnaden är uppförd någon gång under 1900-talets två första decennier och har troligen an-
vänts som gäststuga. Huset har en uttalad nationalromantisk stil, som kännetecknas av den ut-
kragade övervåningen, den liggande panelen i undervåningen och de smårutiga fönstren.  

Byggnaden används idag av hotellverksamheten på Krägga gård och är en viktig del av kul-
turmiljön. Värdebärande egenskaper är placeringen invid vattnet, den utkragade övervåningen, 
de smårutiga fönstren, den varierade träpanelen, den röda slamfärgen och lertegeltaket. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas huset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 
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1. Krägga 1:206. Den f.d. arbetarbostaden har nyligen byggts till. 2. Krägga 1:207. Bostadshuset är uppfört på 1700-talet 
och har troligen använts som manbyggnad innan den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1830-talet. 

181. F.d. arbetarbostad, Krägga 1:206, Brukets väg 14 
Söder om Kräggas mangård ligger två före detta arbetarbostäder i vinkel med varandra. Huset 
närmast mangården är en reveterad timmerbyggnad, som är uppförd på 1870-talet. Huset, som 
är i två våningar, har ljusputsad fasad med vita fönsteromfattningar och knutar. Under senare år 
har huset byggts till med en glasad veranda på den norra gaveln. På den nuvarande fastigheten 
ligger två uthus uppförda under 1900-talets första hälft. De har tidigare nyttjats av invånarna i 
både denna arbetarbostad och den intilliggande. 

Byggnaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Trots att det ursprungligen är en 
arbetarbostad har huset getts ett ståndsmässigt yttre med en välproportionerad fasad. Värdebä-
rande egenskaper är byggnadens timmerstomme och ljusa, reveterade fasad, de spröjsade fönst-
ren och det djupa taksprånget med de profilerade taktassarna. Det är betydelsefullt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 

182. F.d. arbetarbostad, Krägga 1:207, Brukets väg 16 
Söder om Kräggas mangård ligger två före detta arbetarbostäder i vinkel med varandra. Huset 
längst söderut är ett timmerhus som troligen är uppfört på 1700-talet. Eventuellt har byggnaden 
använts som manbyggnad innan den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes. Därefter har den 
använts som arbetarbostad.  

Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är den äldsta bevarade byggnaden 
som har hört till Krägga gård. Värdebärande egenskaper är byggnadens timmerstomme och 
huggna stensockel, de spröjsade fönstren, locklistpanelen och den röda slamfärgen. Det är bety-
delsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. 
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Den f.d. inspektorsbostaden är byggd omkring 1890 och kallas för Fågelsången. 

183. Fågelsången, Krägga 1:216, Brukets väg 24 
Den före detta inspektorsbostaden, som kallas för Fågelsången, ligger i ett avskilt läge söder om 
Krägga gård. Det gulputsade tegelhuset är uppfört i slutet på 1800-talet. Vid mitten av 1900-
talet har huset kompletterats med två större fönsterkupor. Dessa har senare byggts om och fått 
sadeltak. Även en veranda har uppförts på senare år. 

Fågelsången är en viktig del av Kräggas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadens 
tegelstomme och putsade fasad, den huggna stensockeln, stickbågsfönstren, den smäckra takfo-
ten med profilerade taktassar och lertegeltaket. Vid en eventuell kommande renovering får gärna 
veranda och takkupor ges en utformning som i högre grad är anpassad till husets ursprungliga 
stil. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte av-
viker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset har under slutet av 1900-talet försetts med nya takstolar och takkupor. 2. I vinkel med det ursprungliga 
huset har en stor tillbyggnad uppförts. 

184. Bruket, Krägga 1:215, Brukets väg 26 
Vid mitten av 1800-talet anlades ett tegelbruk en bit söder om mangården. Bruket tillverkade 
fasad- och murtegel, som skeppades ner till Stockholm där det användes i den pågående utbygg-
naden av staden. På 1940-talet lades tegelbruket ner och idag återstår endast grundlämningar av 
själva fabriksbyggnaden nere vid Ekolsundsvikens strand. Kvar finns däremot ett timrat bostads-
hus, som är byggt vid mitten av 1800-talet. Under 1900-talets senaste decennier har huset för-
setts med nya takstolar och takkupor, vilket har lett till att taket i alltför hög grad dominerar och 
att husets ursprungliga harmoni har gått förlorat. I början av 1990-talet byggdes bostadshuset till 
med en ny byggnad i vinkel med den ursprungliga byggnadskroppen. Byggnaden används av 
konferensanläggningen. 

Bruket är en viktig del av Kräggas kulturmiljö, framför allt för sin historia som tegelbruk. 
Värdebärande egenskaper är byggnadens timmerstomme, den huggna stensockeln och lertegel-
taket. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Husen ligger samlade i skogsbrynet. 2. Bostadshuset är en sidokammarstuga uppförd på 1860-talet. 3. Källarboden till 
vänster och ladugården till höger är båda uppförda i timmer. 

185. Marstrand, Nyckelby 1:7, Marstrandsvägen 10 
På 1860-talet tillkom torpet Marstrand. Torpet har ursprungligen hört till Krägga, men ingår 
numera i den stora fastigheten Nyckelby 1:7. I skogsbrynet finns rester efter en äldre vägsträcka 
med stenlagda kanter.  

Bostadshuset är en sidokammarstuga från 1860-talet. På 1920-talet byggdes huset till med en 
förstuga i två våningar, men den har tagits bort på senare år. Intill huset ligger ett uthus med 
pulpettak. Byggnaden är uppförd på 1930-talet. I vinkel med detta ligger en källarstuga och en 
mindre ladugård. De båda timrade husen är antingen samtida med bostadshuset eller uppförda 
några decennier senare.  

Marstrand har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är ett välbevarat torp, som 
tydligt visar hur en torpmiljö med sitt månghussystem såg ut under andra hälften av 1800-talet. 
Värdebärande egenskaper är husens placering i vinkel med varandra, byggnadernas timmer-
stommar, de äldre fönstren och dörrarna, locklistpanelen, stensocklarna, den röda slamfärgen 
och lertegeltaken. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bo-
stadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. och 2. Järnvägsstationen och uthuset är uppförda kring sekelskiftet 1900. 3. Den f.d. transformatorstationen fungerar 
numera som garage. 

186. Krägga f.d. stationshus, Krägga 1:193, Krägga gårds väg 1 
Öster om Krägga gård ligger Krägga före detta stationshus. Hållplatsen som öppnade i början av 
1900-talet stängdes 1967. I samband med att järnvägen fick en ny sträckning över Ekolsundsvi-
ken på 1990-talet lades även järnvägssträckningen ned. Byggnaden är uppförd 1902 av arkitekt 
Erik Lallerstedt i en för stationsbyggnader mycket typisk panelarkitektur. Den används numera 
som enbostadshus. Intill huset ligger den före detta transformatorstationen som nyligen har bli-
vit ombyggd till garage. Här sitter ännu hållplatsens skylt uppe. På tomten finns även ett uthus 
som är jämngammalt med stationshuset. Det användes ursprungligen som avträde för trafikan-
terna. 

Krägga stationshus är en viktig del av Håbos järnvägshistoria. Värdebärande egenskaper är 
bostadshusets timmerstomme och slaggstensgrund, den varierade träpanelen, de småspröjsade 
fönstren, den djupa takfoten med profilerade taktassar och järnvägsstationsskylten. Det är önsk-
värt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 

270


	Håbo kmp 131216.pdf
	Håbos kulturmiljöprogram Elin-vers2.pdf
	Håbos kulturmiljöprogram
	inledning mm
	Håbo - ett mälarlandskap
	Håbo - ett dåtida fjärdlandskap
	Kyrkorna i Håbo - ett medeltida arv
	Från kreaturstig till motorväg
	Håbo - ett samhälle i takt med tiden
	Odlingslandskapet i Håbo
	Byggnadsskicket i Håbo
	Från stationssamhälle till tätort
	Kulturmiljön – värden att slå vakt om
	Skokloster, Kvarnlöt och Nygård
	Sånka
	Skoklosters centralbygd
	Bagarbo-kaddala säteri
	Flasta och slottsomgivningarna
	Trakten norr om slottet
	Skogsområdet
	Idealbyn
	Häggeby och alla hus i Häggeby by
	Alla hus i Neder- och Överhassla
	Alla hus i Bodarna, Finnstaholm och Viksjö
	Skadevi, Värsta, vreta och Rölunda
	Övergran inkl hela Övergrans by
	Katrinedal, Biskops-Arnö, Skrikjärda och Kumla
	Åby
	Segersta och Stämsvik
	Krägga
	Hela Nyckelby
	Brunnsta
	Vi
	Yttergran och Ekilla
	Yttergrans kyrkomiljö och Grans by
	Brunna,  Lundby och Gamla Bålsta
	Bålsta och Gransäter
	Ullevi och Stockholmsvägen
	Kyrkomiljö, Torresta, Låddersta
	Kalmarnäs, Väppeby och Fånäs
	Bild- och källförteckning

	Platsregister

	insidestext med loggor




