
Övergran 

 
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. 

209



Övergran 

 
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. 
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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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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 den 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. 
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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.  
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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 sekelskiftet 1900 byggdes till 1949 med en loge. Hönshuset har på senare 
år byggts 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 synlig 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. 

 

246



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. 
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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 för 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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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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Övergran 

 
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. 
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Övergran 

 
Nyckelbys ekonomibyggnader är ett viktigt inslag i landskapsbilden. 

Nyckelby 
Nyckelby gård intar ett exponerat läge i det öppna landskapet intill vägen mellan Brunnsta och 
Krägga. Området är rikt på fornlämningar, bland annat finns flera bronålderslämningar i form 
av älvkvarnar. I backen intill den före detta huvudbyggnaden finns ett stort gravfält med läm-
ningar från både äldre och yngre järnåldern och intill den gamla bytomten finns två mindre 
gravfält från yngre järnåldern.  

Nyckelby by låg tidigare på höjden väster om den nuvarande gården. Byn lydde på 1800-talet 
under godset Fånöö i Löts socken i Enköpings kommun. Under andra hälften av 1800-talet lät 
Fånöös ägare Hugo Tamm avhysa byborna och riva alla husen. Under 1880- och 1890-talen 
skapade han tillsammans med ingenjören och arkitekten Wilhelm Steinholtz en ny mönsteran-
läggning i Nyckelby. Steinholtz var en av de främsta företrädarna för den nya lantbyggnadstek-
niken som utvecklades under senare delen av 1800-talet och han har ritat flera av storgårdarnas 
ekonomibyggnader i Håbo kommun.  

Den produktiva jordbruksmarken i Nyckelby utökades genom flera stora utdikningsföretag 
vilka skapade ny åkermark och goda betesmarker. Det blev därmed möjligt att kraftigt utöka 
kreatursbesättningen, vilket i sin tur krävde nya stora ekonomibyggnader. Även en ny huvud-
byggnad uppfördes i samband med att mönsteranläggningen skapades. Den fick ett herrgårdslik-
nande utseende och ligger skild från ekonomibyggnaderna. För att kunna driva en gård av Nyck-
elbys storlek under 1800-talets slut krävdes mycket arbetskraft. Till gården hörde därför många 
arbetarbostäder, varav några finns kvar idag. Från Nyckelby sträckte sig familjen Tamms ägor 
ända ner till Ekolsundsviken och innefattade bland andra Skäcklinge, Högsta och Sandvik. Idag 
ligger stora delar av denna mark under Vi gård. 

På 1920-talet friköptes Nyckelby gård från Fånö. Mangården är numera avstyckad från jord-
bruksfastigheten, som sambrukas med Vi gård. Nyckelby gårds byggnader är alla viktiga för 
landskapsbilden. Nytillskott bör därför utformas med stor arkitektonisk känsla. Respektavstån-
det till gården bör värnas, så att den även i fortsättningen tillåts dominera i det öppna landskap-
et. Skogsområdet ner mot Ekolsundsviken är glest bebyggt. Längs vattnet finns en spridd välbe-
varad småskalig bebyggelse av kulturhistoriskt intresse. Det är därför av stor vikt att den låga 
exploateringen i området bibehålls. 
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Övergran 

 
1. Längst till vänster i bild låg tills helt nyligen ett stort magasin ritat av Wilhelm Steinholtz. Detta har nu fått lämna 
plats för en ny byggnad. 2. Ladugården lades låglänt för att man skulle få vatten med självtryck till kreaturen.                  
3. Smedja, slöjdbod och lokomobilstall samlades i en tegelbyggnad skild från övrig bebyggelse p.g.a. brandrisken. 

187. Nyckelby gård, Nyckelby 1:7, Backa kvarns väg  
Under slutet av 1800-talet uppfördes ladugård, magasin, lider och loge, samtliga i en ny skala 
lämplig för en stor gård som drevs med rationella metoder. Ladugården planerades för 120 kor 
och ungdjur, tjugotalet kalvar, fem par oxar och 24 hästar. Byggnaden uppfördes på en låglänt 
plats intill moränryggen, där man från en källa i backsluttningen med hjälp av självtryck kunde 
leda in vattnet till den stora djurbesättningen. Logen placerades i vinkel väster om ladugården. 
Ett timrat spannmålsmagasin placerades på den väldränerade moränhöjden. Magasinet var tills 
helt nyligen i bruk, men har nu rivits. En tegelbyggnad som tidigare innehöll smedja, slöjdbod 
och nymodigheten lokomobilstall ligger på grund av brandrisken i ett avskilt läge norr om övrig 
bebyggelse. Den är ett intressant exempel på en ny typ av byggnad som den begynnande mekani-
seringen gav upphov till på de större gårdarna under 1800-talets senare del. 

Nyckelby gård har ett kultur-, arkitektur- och agrarhistoriskt värde då det är ett tydligt ex-
empel på de rationella storgårdar som uppfördes under senare delen av 1800-talet. Gården är 
även ett viktigt inslag i landskapsbilden. Tyvärr har delar av dessa värden gått förlorat i samband 
med att det äldre magasinet revs och att en före detta statarlänga med ett framträdande läge se-
dan några år är borta. Värdebärande egenskaper är byggnadernas stora skala och rationella place-
ring liksom träfasaderna, den röda slamfärgen, de vita dekorativa listverken på ladugården samt 
de äldre fönstren och tegelstommen på det före detta lokomobilstallet. Det är betydelsefullt att 
eventuella till- och nybyggnader ges ett kvalitativt arkitektoniskt uttryck och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse. Angeläget är också att tegelbyggnaden bevaras. 
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Övergran 

 
1. och 2. Bostadshuset har ett tydligt och tidstypiskt arkitektoniskt uttryck. 3. Uthuset har en undervåning av tegel. 

188. Nyckelby gårds f.d. mangård, Nyckelby 1:12, Kräggavägen 40  
Mangården ligger skild från de stora ekonomibyggnaderna och är sedan ett antal år avstyckad 
från jordbruksmarken. Bostadshuset, som är samtida med de äldre ekonomibyggnaderna, är upp-
fört på 1880-talet. Byggnaden, som har en tidstypisk ljus, varierad träfasad med gråa snickerier 
och ett brutet, valmat tak i falsad plåt, är mycket välbevarad. På dess norra gavel finns en till-
byggnad som fungerar väl ihop med det ursprungliga huset. Framför bostadshuset finns ett par 
stora vårdträd. I vinkel med bostadshuset ligger ett större uthus med bottenvåning i tegel och 
övervåning klädd i faluröd stående pärlspånt. Intill finns flera mindre uthus såsom ett hönshus 
och ett nyare växthus.  

Byggnaderna har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är ett mycket välbeva-
rat exempel på hur ett storjordbruks mangård utformades under slutet av 1800-talet. Värdebä-
rande egenskaper är bostadshusets stensockel, träfasaden med dess dekorativa lister och fönster-
omfattningar liksom korspostfönstren, den kolonnförsedda dörromfattningen, de inklädda skor-
stenarna och det plåtklädda brutna taket med dess smäckra takfot. Ytterligare egenskaper är det 
större uthusets tegelfasad, spröjsade fönster, färgsättning i rött, grönt och vitt, inklädda skorsten 
och dubbeldörrar. 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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Övergran 

 
1. Den f.d. inspektorsbostaden ligger öster om Nyckelby gård. 2. Uthuset är uppfört på 1930-talet.  

189. F.d. inspektorsbostad, Nyckelby 1:11, Kräggavägen 41  
Vid Kräggavägen, öster om Nyckelbys huvudbyggnad, ligger den före detta inspektorsbostaden. 
Bostadshuset är i huvudsak från 1930-talet, men har en äldre stomme. På tomten finns ett större 
uthus från samma tid och en murad matkällare. 

Inspektorsbostaden är en viktig del av Nyckelbys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är 
bostadshusets äldre fönster, stensockeln och den tunna takfoten med profilerade taktassar. Andra 
värdebärande egenskaper är den murade skorstenen, locklistpanelen, den röda slamfärgen och 
lertegeltaket samt matkällaren. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. De två ingångarna på gavlarna visar att det ursprungligen har varit en arbetarbostad. 2. Till bostadshuset hör en 
matkällare.  

190. F.d. arbetarbostad, Nyckelby 1:7, Kräggavägen 46  
Vid Kräggavägen, väster om ekonomibyggnaderna, ligger en före detta arbetarbostad från slutet 
av 1800-talet. Huset som har två separata ingångar på gavlarna har tidigare hyst minst två famil-
jer. Intill bostadshuset finns en matkällare som i sina äldsta delar är från tiden kring sekelskiftet 
1900. 

Arbetarbostaden är en viktig del av Nyckelbys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, de två ingångarna, den röda slamfärgen och matkällaren. 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. Huset har ursprungligen haft två separata bostäder. 2. På tomten finns ett mindre uthus.  

191. Davidslund, Skräcklinge 1:9, Rosenlundsvägen 1  
Vid Rosenlundsvägen, söder om Nyckelby gård, ligger två före detta arbetarbostäder. Da-
vidslund, som har två lägenheter med separata ingångar, är byggt under 1800-talets andra hälft. I 
vinkel med bostadshuset ligger ett uthus från sekelskiftet 1900.  

Arbetarbostaden är en viktig del av Nyckelbys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, de två separata ingångarna, den äldre locklistpanelen, de spröjsade 
fönstren och den röda slamfärgen. Andra egenskaper är uthuset med dess fönster, brädbeklädnad 
och lertegeltak. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset har under senare år byggts till. 2. Uthuset är mycket välbevarat.  

192. F.d. arbetarbostad, Nyckelby 1:9, Rosenlundsvägen 1  
Huset vid Rosenlundsvägen 2 är byggt under 1800-talets andra hälft och har ursprungligen haft 
två separata lägenheter med varsin ingång på gavlarna. Bostadshuset har under senare år kom-
pletterats tillbyggnader på bägge gavlarna. På tomten ligger ett uthus som troligen har haft två 
separata småfähusavdelningar – en för varje familj. 

Arbetarbostaden är en viktig del av Nyckelbys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, stensockel och utkragade skorsten. Vidare är uthusets tegelstomme, 
brädpanel, äldre dörrar, luckor, fönster och lertegeltak samt båda byggnadernas röda slamfärg 
värdebärande. 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. Det f.d. dragontorpet har renoverats på senare år. 2. Intill vägen ligger den f.d. ladugården. 

193. F.d. dragontorp, Skäcklinge 1:6, Dragonbacken 4  
Vid Dragonbacken strax söder om Nyckelby ligger ett äldre dragontorp. Bostadshuset är i sina 
äldsta delar från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Det har under senare år genomgått en kraftig 
renovering där i stort sett hela exteriören har bytts ut. Till torpet hör bland annat ett uthus som 
innehåller både ladugård och lada.  

Torpet är en viktig del av Nyckelbys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
lertegeltak och röda slamfärg liksom ladugårdens tegelstomme, brädpanel, äldre dörrar och föns-
ter. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte av-
viker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset är byggt vid mitten av 1800-talet. 2. På tomten finns två uthus, varav det ena har byggts ut på senare år.  

194. F.d. torp, Nyckelby 1:5, Dragonbacken 6  
Vid Dragonbacken, söder om Nyckelby gård, ligger ytterligare ett torp. Bostadshuset är uppfört 
vid mitten av 1800-talet och har en äldre tillbyggd veranda. På tomten finns två uthus. Det ena, 
som är från 1900-talets första hälft och delvis är i tegel, har byggts till på senare år. 

Torpet är en viktig del av Nyckelbys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
timmerstomme, stensockel, locklistpanel, spröjsade fönster och röda slamfärg samt uthusens 
tegelstomme och brädpanel. 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. Den ursprungliga banvaktsstugan (till höger) har på senare år kompletterats med en ytterligare byggnad i samma stil. 
2. Banvaktsstugans beteckning hänger kvar på den södra gaveln. 3. På tomten finns en mindre uthuslänga.  

195. F.d. banvaktstuga, Nyckelby 1:6, Rosenlundsvägen 8  
Längs med järnvägen i Håbo fanns tidigare flera banvaktsstugor. Banvaktaren hade till uppgift 
att kontrollera spåren och vid behov utföra underhåll. Vid Nyckelby fanns tidigare en hållplats, 
men stationsbyggnaden är sedan länge riven. Banvaktsstugan finns dock kvar, men har byggts 
till med ett separat hus på senare år. Den nya byggnaden har på ett elegant sätt plockat upp 
många av det ursprungliga bostadshusets detaljer. Banvaktsstugan är uppförd i samband med att 
järnvägen invigdes 1876. På den södra gaveln finns den ursprungliga banvaktsstugubeteckningen 
kvar. På tomten finns en samtida uthuslänga. 

Banvaktsstugan är, trots att den är tillbyggd, en viktig del av Håbos järnvägshistoria. Värde-
bärande egenskaper är den liggande träpanelen, de dekorerade gavelröstena och de smäckra tak-
fötterna med de profilerade taktassarna. Banvaktsnummerskylten, de spröjsade fönstren, den 
röda slamfärgen samt uthusets locklistpanel, gröna dörrar och lertegeltak är också värdebärande. 
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. Järnvägen och E18 ligger idag strax norr om Högsta gård. 2. Det vänstra bostadshuset på bilden är uppfört vid mitten 
av 1900-talet och det högra i slutet av 1800-talet. 3. och 4. De stora ekonomibyggnaderna är troligen uppförda kring 
sekelskiftet 1900. 5. Delar av den gamla körbron upp till foderskullen finns fortfarande kvar. 

196. Högsta gård, Högsta 1:3, Högsta gårds väg 5 och 7 
Högsta ligger på slätten söder om Nyckelby, nära järnvägen och E18. Under 1700-talet fanns två 
frälsehemman i Högsta. Båda ägdes vid denna tid av släkten Tamm på Fånöö gods i Löts socken i 
Enköping. På en karta från 1712 finns ytterligare en tomt intill de två gårdarna inritad. Tomten 
användes som kalvhage, det är dock troligt att det tidigare har funnits ytterligare en gård här. 
Sydost om byn ligger Högsta malm där det tidigare har funnits underliggande torp. Även torpet 
Sandhamn vid Ekolsundsviken har tidigare tillhört byn. 

På den gamla bytomten finns idag två bostadshus. Det ena är uppfört i slutet av 1800-talet 
och det andra vid mitten av 1900-talet. Båda präglas idag av senare renoveringar och tillbyggna-
der som har minskat deras kulturhistoriska värde. Bland ekonomibyggnaderna utmärker sig en 
tegelladugård och ett stort lider/magasin. De är troligen uppförda kring sekelskiftet 1900 och har 
en medveten arkitektonisk utformning. Intill magasinet finns ännu resterna av den stenlagda 
körbro som ledde upp till foderskullen. 

Högsta är en viktig del av Övergrans kulturmiljö och framför allt värdefull för landskapsbil-
den. Värdebärande egenskaper är ladugårdens tegelstomme och äldre fönster, den stenlagda kör-
bron och ekonomibyggnadernas röda slamfärg. Det är önskvärt att eventuella till- och nybygg-
nader underordnas bostadshusen och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.  
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är en sidokammarstuga med inredd vind. 2. På tomten finns en enklare bod från 1960-talet. 

197. Skogstorp, Nyckelby 1:7, Marstrandsvägen 5 
Skogstorp etablerades någon gång mellan 1860 och 1873. Torpet ligger, som namnet antyder, i 
skogen intill Ekolsundsviken. Bostadshuset, som är från etableringstiden, är en sidokammarstuga 
med inredd vind. På tomten finns en enklare bod från 1960-talet. Tidigare fanns ytterligare eko-
nomibyggnader strax söder om bostadshuset, men dessa är numera rivna. 

Skogstorp är en viktig del av kulturmiljön kring Ekolsundsviken. Värdebärande egenskaper 
är bostadshusets timmerstomme, 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. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är en sidokammarstuga med inredd vind. 2. Uthuset som ligger strax norr om bostadshuset är från 1920-
talet. 3. Den timrade källarboden har bevarat sitt ursprungliga utseende. 4. Ladugården är uppförd på 1920-talet. 

198. Sandhamn, Nyckelby 1:7, Sandhamnsvägen 2 
Sandhamn, med sitt natursköna läge nära Ekolsundsviken, tillkom någon gång mellan 1860 och 
1873. Bostadshuset, en bod och en källarbod är samtliga uppförda vid denna tid. Ladugården och 
ett uthus är byggda på 1920-talet. Torpet har tidigare hört till Högsta by. 

Sandhamn 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 bostadshusets, bodens och källarbodens timmerstommar och sten-
grunder liksom de äldre fönster som finns bevarade, den röda slamfärgen och lertegeltaket på 
källarboden. 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 tidigare använts som skogvaktarbostad vid Fånö gods. 2. Ekonomibyggnaderna är från 1950-talet. 

199. Sandvik I, Nyckelby 1:7, Sandviksvägen 8 
Gården Sandvik är högt belägen vid viken med samma namn. Under mitten av 1600-talet ägdes 
gården av Axel Oxenstierna. Även Fånö gods, som ligger på andra sidan av Ekolsundsviken, äg-
des vid denna tid av Oxenstierna. På 1660-talet benämndes Sandvik som säteri, men i slutet av 
århundradet degraderades gården. Marken kom i stället att användas som äng under Fånö och 
ägorna beboddes av torpare.  

Bostadshuset, som har en äldre stomme, flyttades hit vid mitten av 1950-talet från Fånö gods. 
Det hade tidigare använts som skogvaktarbostad. De flesta ekonomibyggnaderna är uppförda på 
1950-talet.  

Gården är en viktig del av kulturmiljön längs Ekolsundsviken. Värdebärande egenskaper är 
bostadshusets timmerstomme och stengrund 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 

 
1. Husen ligger intill och i slänten ner mot Sandviksviken. 2. Under 1800-talet drevs en krog i parstugan. 3. Bodlängan 
från 1800-talet är mycket välbevarad. 

200. Sandvik II, Nyckelby 1:7, Sandviksvägen 15 
Tätt intill vägen, vid branten ner mot Sandviksviken, ligger en välbevarad parstuga från tidigt 
1800-tal. Under 1800-talet drevs en krog i huset. Intill bostadshuset ligger en bodlänga och i 
backen nedanför en källarbod, som även de härrör från 1800-talet.  

Sandvik II har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då byggnaderna är välbevarade och 
bostadshuset har en intressant historia som krog. Eftersom husen är tydligt exponerade från 
vattnet har de även stor betydelse för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är husens ex-
ponerade läge och timmerstommarna samt parstugans och källarbodens stengrunder. Värdebä-
rande är också lertegeltaken, locklistpanelen och den röda slamfärgen samt att det är två skorste-
nar på parstugan. 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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Övergran 

 
1. Bostadshuset är en tillbyggd sidokammarstuga med inredd vind. 2. Intill bostadshuset ligger en byggnad som antagli-
gen har använts som bagarstuga alternativt tvättstuga. 3. Det stora såghuset är i förhållandevis gott skick. 4. Det stora 
uthuset har en mindre, murad ladugårdsdel. 

201. Vasaborg, Skäcklinge 1:8, Vasaborgsvägen 3 
Torpet Vasaborg kallades vid mitten av 1800-talet för Nyborg och är troligen etablerat under 
1800-talets första hälft. Under en period har ett sågverk drivits här. Intill bostadshuset, som är 
en tillbyggd sidokammarstuga, ligger en bagar- alternativt tvättstuga. På tomten finns även det 
före detta såghuset, en ladugård och ytterligare ett uthus. Ekonomibyggnaderna är troligen från 
1900-talets första hälft, medan bostadshuset och bagar- eller tvättstugan antagligen är från 
decennierna kring sekelskiftet 1900. 

Vasaborg har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en välbevarad torpmiljö, 
som dessutom har ett före detta sågverk. Värdebärande egenskaper är byggnadernas 
timmerstommar, de äldre fönstren, locklistpanelen, lertegeltaken och 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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Övergran 

 
1. Bostadshuset är en sidokammarstuga. 2. Intill bostadshuset ligger ett timrat uthus. 

202. Långtorpet, Nyckelby 1:7, Vasaborgsvägen 2 
Långtorpet etablerades under 1800-talets första hälft eller tidigare. Idag finns endast 
bostadshuset, som är en sidokammarstuga med tillbyggd veranda, och ett uthus kvar. Fram till 
1950-talet låg torpets ekonomibyggnader väster om bostadshuset. 

Långtorpet en viktig del av kulturmiljön i Övergrans södra delar. Värdebärande egenskaper 
är byggnadernas timmerstommar 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 

 
Valla by bestod ursprungligen av tre gårdar. Idag finns endast en kvar. 

Valla 
Valla ligger väl synligt vid en liten höjd ute på slätten mellan Brunnsta och Nyckelby nära mo-
torvägen E18. Det finns inga fornlämningar i byns omedelbara närhet. Under 1700-talet bestod 
Valla av tre gårdar, två av dessa delade under denna tid på ett rusthåll. Ryttartorpet låg i skogen 
Bläsan nära Lilla Ullfjärden, medan ryttarhästhagen låg strax väster om Valla bytomt. I hagen 
fanns även byns linbastu.  

Numera finns endast en gård kvar i Valla. På fastigheten finns även en före detta arbetarbo-
stad från 1930-talet och ett bostadshus i tegel som är uppfört 1966. Valla är en viktig del av land-
skapsbilden, varför ett respektavstånd bör hållas till gården. 
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Övergran 

 
1. På 1920-talet byggdes brygghuset om till bostadshus. 2. Det välbevarade magasinet är från mitten av 1800-talet.          
3. Garagen från 1960-talet smälter väl in i miljön. 4. På 1940-talet uppfördes ett kombinerat stall och magasin. 

203. Valla gård, Övergrans-Valla 1:50, Valla gårds väg 2 och 6 
I slutet av 1910-talet brann det dåvarande bostadshuset ned, varpå det tidigare brygghuset bygg-
des om till bostadshus. Huset präglas idag alltjämnt av denna 1920-talsombyggnad med brutet 
tak och en öppen veranda med runda pelare som typiska markörer. Fönstren har vid ett senare 
tillfälle bytts till tvåluftsfönster. Av ekonomibyggnaderna utmärker sig framför allt ett välbevarat 
magasin från mitten av 1800-talet. Flertalet övriga byggnader är uppförda vid mitten av 1900-
talet.   

Valla gård är en viktig del av landskapsbilden i Övergran. Störst kulturhistoriskt värde har 
magasinet. Värdebärande egenskaper är bostadshusets stensockel, timmerstomme, brutna tak 
och öppna veranda med balkong över. Andra värdebärande egenskaper är magasinets timmer-
stomme, dörrar och luckor samt den röda slamfärgen på ekonomibyggnaderna. 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 byggdes ursprungligen som en arbetarbostad till Valla gård. 

204. F.d. arbetarbostad, Övergrans-Valla 1:50, Valla gårds väg 4 
På 1930-talet byggdes en arbetarbostad strax nordost om gårdens ekonomibyggnader. Huset har 
brutet tak och ett senare tillkommet skärmtak över entrén. Delar av det kulturhistoriska värdet 
har gått förlorat i och med att fönster och takbeklädnad har bytts ut. 

Huset är en viktig del av kulturmiljön vid Valla. Värdebärande egenskaper är det brutna ta-
ket, de två utkragade skorstenarna 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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Brunnsta by är en välbevarad radby med gårdarna liggande tätt intill varandra längs den södra sidan av bygatan. 

Brunnsta by 
Brunnsta by, som ligger mitt på slätten i den östra delen av Övergrans socken, var tidigare sock-
nens största by. I de höglänta skogsmarkerna norr om byn finns några bronsålderslämningar i 
form av två älvkvarnsförekomster och en spiralformad hällristning. Sydväst om dessa, intill 
Brunnsta malm, finns ett gravfält från järnåldern. På kringodlade åkerholmar söder om byn finns 
ytterligare järnåldersgravfält. Kringodlad är också Dragshögen, en storhög från yngre järnåldern, 
som ligger väl synlig i landskapet. Även ortnamnet visar på att området var bebott under förhi-
storisk tid, då sta-namn vanligen härstammar från äldre järnåldern. 

Den täta byn bevarar ännu idag tydligt karaktären av en medeltida radby, med gårdarna lig-
gande på långsmala tomter tätt intill varandra. De flesta byggnaderna härrör dock främst från 
1800- och 1900-talen. Under 1600-talet var Brunnsta en enkel radby, som enligt medeltida 
mönster var omgiven av en ringgata. I början av 1800-talet hade byn splittrats lite, då en av byns 
tio gårdar hade flyttat utanför bytomten. När laga skifte genomfördes under 1860-talet flyttades 
ytterligare en gård till sitt nya skifte utanför bytomten. Idag finns sju gårdar i byn och större 
delen av bebyggelsen ligger kvar på de ursprungliga gårdstomterna söder om bygatan. Bostads-
husen ligger intill varandra vid vägen, medan ekonomibyggnaderna ligger tätt samlade längs 
tomtgränserna i söder. Bymiljön har under de senaste 60 åren kompletterats med några villor. 

Strax nordväst om byn, längs vägen mot Hällby, ligger Brunnsta malm, som tidigare bestod 
av en samlad småskalig torpbebyggelse. Vissa av torpen finns kvar idag men har många gånger 
byggts till eller kompletterats med nya byggnader. Här finns även några villor av yngre datum 
som genom gestaltning och materialval har anpassats väl till den äldre bebyggelsen. Även norr 
om byn återfinns några torpmiljöer. Väster om byn ligger Backa kvarn och mjölnarbostad. 

Brunnsta by inklusive Backa och Brunnsta malm omfattas av områdesbestämmelser, antagna 
år 2000. Det är angeläget att helhetsintrycket av bymiljön bevaras och värnas. Ny bebyggelse och 
nya förändringar av bebyggelsen ska varsamt anslutas till den befintliga bebyggelsemiljöns ka-
raktär. Nya hus bör byggas i anslutning till befintliga bostäder och placering av ny bebyggelse på 
öppen åker- eller ängsmark undvikas. Det är viktigt att den nuvarande markanvändningen med 
det öppna landskapet bevaras på ett sådant sätt så att dess kulturhistoriska värden består.  
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är uppfört på 1930-talet. 2. Den f.d. tvättstugan är byggd 1922. 3. Uthuset från 1940-talet är i mycket 
gott skick. 4. Även garaget är från 1940-talet.  

205. Tullen, Brunnsta 5:9, Brunnstavägen 13 
Tullen är den yttersta gården i Brunnsta sett från öster. Byggnaderna är alla uppförda under 
1900-talets första hälft. Bostadshuset ligger, på samma sätt som bostadshusen i Brunnsta 4:6, i 
tomtgräns ut mot gatan med entrén vänd inåt gården.  

Tullen är en viktig del av Brunnstas kulturmiljö. Eftersom fastigheten ligger ytterst i byn är 
byggnaderna mycket viktiga för landskapsbilden och för upplevelsen av radbyn. Värdebärande 
egenskaper är byggnadernas placering längs med tomtgränsen, de äldre fönstren på uthusen, 
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. 
 

289



Övergran 

 
1. Vägen har under årens lopp kommit att höjas varpå bostadshuset har hamnat under dagens gatunivå. 2. Bostadshu-
set, som är från 1800-talet eller tidigare, är idag i dåligt skick. 3. Boden är uppförd i slutet av 1800-talet. 4. Övriga eko-
nomibyggnader är uppförda under 1900-talets första decennier.  

206. Gammelgården, Brunnsta 4:6, Brunnstavägen 15 
Gammelgården är den andra gården i Brunnsta räknat från öster. Den ligger i dag på samma 
fastighet som Skattgården (nr 207) och Sjuören (nr 208). Bostadshuset härrör framför allt från 
1800-talet, men har en äldre stomme. Byggnaden ligger tätt intill vägen och vänder, såsom flera 
av bostadshusen i Brunnsta, huvudentrén mot gården. Huset är idag i mycket dåligt skick bland 
annat för att dagens gatunivå ligger högre än huset, vilket leder till fuktproblem. Intill bostads-
huset ligger en timrad bod från slutet av 1800-talet. Övriga ekonomibyggnader är uppförda un-
der 1900-talets första hälft. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde eftersom byggnaderna är mycket vik-
tiga för upplevelsen av radbyn. Värdebärande egenskaper är byggnadernas placering längs den 
långsmala tomtens ytterkanter och bostadshusets stengrund samt bostadshusets, magasinets och 
bodens timmerstommar. Ytterligare värdebärande egenskaper är de äldre dörrarna, de spröjsade 
fönstren, locklistpanelen och den röda slamfärgen samt bodens lertegeltak. Det är betydelsefullt 
att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. För att Brunnsta ska behålla sin tydliga radbystruktur är det yt-
terst angeläget att bostadshuset räddas, alternativt att ett nytt hus – med samma läge och utse-
ende – uppförs. 
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Övergran 

 
1. Vid en renovering av bostadshuset 1924 fann man en stock som hade årtalet 1790 inhugget. 2. Logen är uppförd 1893. 
3. Ladugården används numera som fest- och möteslokal. 4. Garaget är byggt på 1940-talet.  

207. Skattgården, Brunnsta 4:6, Brunnstavägen 17 
Skattgården är den mellersta gården i fastigheten Brunnsta 4:6. Bostadshuset är i sina äldsta de-
lar från slutet av 1700-talet. Det har en välbevarad interiör, men är tyvärr tilläggsisolerad ut mot 
gatan. Huset används idag dels för konferensändamål och dels för rumsuthyrning. Ladugården 
från 1940-talet är idag inredd till festlokal. Den stora logen från 1893, som ligger längs den södra 
tomtgränsen, är till stora delar uppförd i timmer. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. De till stora delar välbevarade byggna-
derna är alla mycket viktiga för upplevelsen av radbyn. Värdebärande egenskaper är byggnader-
nas placering längs den långsmala tomtens ytterkanter. Bostadshusets och logens stengrunder 
och timmerstommar är också värdebärande liksom bostadshusets lertegeltak och skorsten, de 
äldre spröjsade fönstren, de äldre dörrarna och 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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Övergran 

 
1. I bostadshuset fanns tidigare en lanthandel. 2. Bostadshuset vänder framsidan inåt tomten. 3. I början av 1980-talet 
byggdes ett nytt bostadshus på platsen för en tidigare loge. 4. Ladugården och ladan ligger längs med tomtgränsen. 

208. Sjuören, Brunnsta 4:6, Brunnstavägen 19 
Längs Brunnstavägens östra del ligger fyra gårdar med bostadshusen ut mot gatan och uthusen 
längre in på de karaktäristiska långsmala tomterna. Idag hör tre av gårdarna till samma fastighet 
och här bedrivs fortfarande jordbruk. De äldre bostadshusen hyrs ut enligt konceptet ”bo på 
lantgård” och de nuvarande ägarna bor i ett hus byggt i början av 1980-talet, som ligger på 
Sjuörens ursprungliga tomt.  

Namnet Sjuören syftar på att gårdens jord i äldre tid var värderad till sju öresland, vilket un-
der 1600-talet var en normal storlek för en gård i Uppland. 

Brunnsta 4:5, som ligger på andra sidan Brunnstavägen, har tidigare hört till gården och det 
huset användes under många år som bostadshus. År 1918 byggdes bostadshuset söder om vägen 
på med en våning och elektricitet drogs in. I bottenvåningen drevs en lanthandel, som hade in-
gång från vägen. Gårdens ekonomibyggnader är samtliga från 1900-talets första hälft. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. De äldre välbevarade byggnaderna är 
alla mycket viktiga för upplevelsen av radbyn. Värdebärande egenskaper är byggnadernas place-
ring längs den långsmala tomtens ytterkanter liksom det äldre bostadshusets och tvättstugans 
stengrunder och timmerstommar. De äldre spröjsade fönstren och dörrarna, locklistpanelen och 
den röda slamfärgen är andra värdebärande egenskaper. 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. Den öppna verandan och pardörren är två viktiga byggnadsdelar. 2. På tomtens baksida ligger ett enklare uthus. 

209. Brunnsta 4:5, Brunnstavägen 18 
Vid Brunnstavägens norra sida ligger ett bostadshus som är byggt 1892. Huset har ursprungligen 
varit gården Sjuörens bostadshus men ligger numera på en egen fastighet. Bakom huset finns ett 
enklare uthus som är uppfört på 1930-talet. 

Bostadshuset är en viktig del av kulturmiljön i Brunnsta. Värdebärande egenskaper är tim-
merstommen, den huggna stensockeln, den äldre pardörren, verandan, och lertegeltaket. 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 uppfördes 1785. 2. Uthuslängan är byggd 1944. 3. En nyuppförd bagarstuga kompletterar den äldre be-
byggelsen. 4. Magasinet är från mitten av 1800-talet. 5. Ladan är från den senare delen av 1800-talet. 6. Flera ekono-
mibyggnader, bl.a. magasinet som är från sekelskiftet 1900, hör idag till en annan fastighet. 

210. F.d. fanjunkarboställe, Brunnsta 2:7, Brunnstavägen 23 
Mitt i bykärnan ligger ett före detta fanjunkarboställe för Livregementets dragonkår. Bostadshu-
set, som har en sexdelad plan och brutet tak, är uppfört i timmer 1785. Längs med den västra 
tomtgränsen ligger ett magasin och en lada som båda är uppförda under 1800-talets andra hälft. 
På den andra sidan ligger en uthuslänga från mitten av 1940-talet. På tomtens södra del finns två 
nyuppförda uthus som väl ansluter till miljön. Gårdens övriga ekonomibyggnader ligger på 
andra sidan bygatan. De hör idag till Brunnsta 4:6 som numera är en hästgård. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då gårdsstruktur och byggnader är väl-
bevarade. Den har även en intressant historia som fanjunkarboställe. Värdebärande egenskaper 
är byggnadernas timmerstommar, de spröjsade fönstren, huvudbyggnadens gula färgsättning, 
den röda slamfärgen på övriga byggnader och uthusens bräddörrar samt de två lertegeltaken. 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 uppfört 1937. 2. I uthuslängan finns bl.a. en mindre bostad. 3. Magasinet är byggt på 1920-talet.        
4. Ladugården, till vänster i bild, är från 1911 och gårdens äldsta byggnad. Till höger syns ytterligare ett magasin. 

211. Brunnsta 1:13, Brunnstavägen 27 och 29 
Längst åt väster i radbyn ligger Brunnsta 1:13. Gårdens byggnader är alla uppförda under 1900-
talets första hälft. Bostadshuset, som är byggt 1937, vänder – såsom de flesta övriga gårdarna i 
byn – framsidan in mot gården. Byggnaden ligger dock inte i liv med vägen.  

Gården är en viktig del av Brunnstas kulturmiljö. Ekonomibyggnaderna är viktiga för land-
skapsbilden. Värdebärande egenskaper är uthusens äldre, spröjsade fönster, uthuslängans och 
magasinets lertegeltak och den röda slamfärgen på samtliga byggnader. 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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Övergran 

 
1. Bostadshuset präglas av senare ombyggnader. 2. Lidret är från senare delen av 1800-talet. 3. och 4. Ekonomibyggna-
derna syns på långt håll och är ett viktigt inslag i landskapsbilden. 

212. Brunnsta 3:48, Brunnstavägen 33 
Brunnsta 3:48 ligger längs vägen mot Hällby. Bostadshuset har en äldre timmerstomme, men får 
idag sin prägel av senare ombyggnader. Huset har numera gult fasadtegel och stora perspektiv-
fönster och bryter därmed mot övrig bebyggelse i byn. Lidret och källarbodens undervåning är 
uppförda i slutet av 1800-talet. Övriga ekonomibyggnader härstammar från 1900-talets första 
hälft. 

Gården är en viktig del av Brunnstas kulturmiljö. Framför allt lidret är kulturhistoriskt in-
tressant. Samtliga ekonomibyggnader är viktiga för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper 
är bostadshusets timmerstomme och brutna tak liksom de äldre spröjsade fönster som finns på 
vissa uthus. Lidrets timmerstomme och äldre träpanel samt den röda slamfärgen på samtliga 
byggnader är även de värdebärande. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Sidokammarstugan är byggd vid sekelskiftet 1900. 2. På senare år har en villa byggts på platsen där det tidigare låg ett 
mindre uthus. 

213. F.d. torp, Brunnsta malm 2:1, Brunnstavägen 50 
På utmarken Brunnsta malm ligger ett före detta torp. Bostadshuset är en sidokammarstuga som 
är byggd vid sekelskiftet 1900. På platsen för det tidigare uthuset ligger sedan några år en mo-
dern villa.  

Sidokammarstugan är en viktig del av Brunnsta malms kulturmiljö. Värdebärande egenskap-
er är husets timmerstomme, äldre locklistpanel, de spröjsade fönstren och den röda slamfärgen. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas det nuvarande bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset är ursprungligen en sidokammarstuga, som har byggts till vid den ena gaveln. 2. Uthuset har tidigare 
fungerat som ladugård. 3. Den timrade boden är uppförd under slutet av 1800-talet. 

214. F.d. dragontorp, Brunnsta malm 1:1, Brunnstavägen 52 
På utmarken Brunnsta malm ligger ett före detta dragontorp. Bostadshuset, som är en tillbyggd 
sidokammarstuga från början av 1900-talet, har en inglasad veranda i två våningar. På tomten 
finns två uthus samt en matkällare. Boden är från slutet av 1800-talet medan den före detta la-
dugården är uppförd vid sekelskiftet 1900. 

Det före detta dragontorpet är en viktig del av Brunnsta malms kulturmiljö. Värdebärande 
egenskaper är byggnadernas småskalighet och timmerstommar, den äldre locklistpanelen, de 
spröjsade fönstren, lertegeltaken 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. 

298



Övergran 

 
1. Sidokammarstugan är byggd på 1870-talet. 2. På tomten finns ett mindre uthus. 

215. Lill-Brunnsta, Brunnsta 9:4, Granhagsvägen 10 
Strax norr om Brunnsta i Lill-Brunnsta ligger ett före detta torp. Bostadshuset är en tillbyggd 
sidokammarstuga som är uppförd på 1870-talet. På tomten finns ett enklare uthus, en friggebod 
och en jordkällare.  

Torpet är en viktig del av kulturmiljön kring Brunnsta. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme, locklistpanel, de äldre fönstren, lertegeltaket, skorstenen 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 byggts på och till på senare år. 2. På tomten finns ett mindre uthus och en jordkällare. 

216. Brunnsta 4:2, Granhagsvägen 14 
Strax norr om Brunnsta ligger ett före detta torp. Bostadshuset är en parstuga som är byggd på 
1870-talet. Under senare år har den byggts till med ett trapphus och på med en vindsvåning med 
förhöjt väggliv. På tomten finns ett enklare uthus från 1900-talets början och en jordkällare.  

Torpet är en viktig del av kulturmiljön kring Brunnsta. Värdebärande egenskaper är husets 
timmerstomme, 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 be-
byggelse. 
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Övergran 

 
1. Bostadshuset har på senare år byggts till med en hall och förlängts vid den ena gaveln. 2. Uthuset har ursprungligen 
varit ett småfähus. 

217. Granhagen, Brunnsta 1:12, Granhagsvägen 22 
Torpet Granhagen ligger norr om Brunnsta. Bostadshuset, som uppfördes 1871, har på senare år 
byggts till med en stor hall och den nordvästra gaveln har förlängts. På tomten finns bland annat 
ett före detta småfähus, som delvis är uppfört av timmer. 

Torpet är en viktig del av kulturmiljön kring Brunnsta. Värdebärande egenskaper är byggna-
dernas timmerstommar och stensocklar, de äldre fönstren 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. Backa kvarn drevs under sina sista sextio år med motor, varför vingarna har tagits bort. 2. Den f.d. mjölnarbostaden 
har byggts till genom att huset har förlängts vid den norra gaveln. 3. Magasinet är uppfört med regelstomme på 1890-
talet. 4. Den f.d. ladugården står på en hög stensockel. 5. Det f.d. svinhuset i tegel är från sekelskiftet 1900. 

218. Backa kvarn och f.d. mjölnarbostad, Brunnsta 3:57, 3:58, 3:65 
Backa kvarns väg 10 och 16 
Mellan Brunnsta och Nyckelby ligger Ruckelbacken väl synlig i landskapet. Här finns Håbos 
enda kvarvarande väderkvarn – en hättkvarn med vridbart tak, byggd 1889. Från 1920-talet 
drevs kvarnen med fotogenmotor och sedan med elektricitet, varför vingarna har plockats bort. 
Kvarnen var i drift ända in på 1980-talet.  

Nedanför kvarnen ligger den före detta mjölnarbostaden. Bostadshuset är byggt runt 1890 
och har under senare år byggts till. I samband med ombyggnaden har den nuvarande ägaren in-
lett ett byte av takmaterial från eternit till lertegel. På tomten finns ett magasin, en ladugård 
sammanbyggd med ett lider och en matkällare som samtliga är från decennierna kring sekelskif-
tet 1900. Det före detta svinhuset i tegel ligger numera på en egen fastighet. Under 1900-talets 
tre sista decennier har fem villor byggts i direkt anslutning till kvarnmiljön. 

Backa kvarn och den före detta mjölnarbostaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt 
värde då det är en välbevarad kvarnmiljö och den enda i sitt slag i Håbo. Kvarnen är dessutom 
ett mycket viktigt inslag i landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är kvarnens spånklädda 
rödfärgade fasad, plåtklädda hätta och äldre fönster. Ytterligare värdebärande egenskaper är 
mjölnarbostadens timmerstomme, äldre fönster, liggande träpanel, profilerade vindskivor och 
utkragade skorsten samt stensockel. Uthusens värdebärande egenskaper är timmerstommarna, 
stensocklarna, de äldre locklistpanelerna, den röda slamfärgen, fönstren och lertegeltaken samt 
svinhusets tegelstomme. 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 ett egnahem byggt 1922. 2. Uthuset uppfördes på 1930-talet. 

219. Lövhagen, Brunnsta 3:20, Backa kvarns väg 24 
Lövhagen är ett egnahem uppfört på mark som tidigare har hört till Brunnsta by. Fastigheten 
ligger mitt på slätten men är idag helt omgiven av en granplantering. Bostadshuset i en och en 
halv våning är byggt 1922. På tomten finns två uthus. Det ena, som är uppfört under 1930-talet, 
är delvis av timmer. Det andra, som är från samma tid, är i dag svårt förfallet.  

Lövhagen är en viktig del av kulturmiljön kring Brunnsta by. Värdebärande egenskaper är 
det brutna taket, ytterdörren, de äldre fönstren, den utkragade skorstenen, locklistpanelen, den 
röda slamfärgen och lertegeltaket. 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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Övergran 

 
1. Bostadshuset har en vit reveterad fasad och svart plåttak. 2. På 1920-talet byggdes huset till med en stor vinterträd-
gård. 3. och 4. Den kringbyggda gården skyddar effektivt mot slättens vindar. 

220. Vilan, Övergrans-Valla 3:1, Backa kvarns väg 34 
Vilan flyttades ut från Brunnsta by i samband med att laga skifte gjordes av byns utmarker 1869. 
Gården har ett markerat läge vid vägen som går mellan Brunnsta och Nyckelby. Den kring-
byggda gården med bostadshus och ekonomibyggnader är uppförd 1874. Ett magasin som ligger 
strax norr om övriga byggnader är byggd på 1920-talet. Under samma decennium modernisera-
des även bostadshuset och byggdes till med en vinterträdgård på den västra gaveln. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde eftersom den har en välbevarad gårds-
bild där mycket av karaktären från 1870-talet finns kvar. Även vinterträdgården är av kulturhi-
storiskt värde. Gården är även ett viktigt inslag i landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är 
byggnadernas timmerstommar och de äldre fönstren och dörrarna. Bostadshusets ljusa putsade 
fasad och flacka sadeltak med profilerade taktassar är även de värdebärande liksom vinterträd-
gårdens fönster och den röda slamfärgen på ekonomibyggnaderna. Det vore önskvärt om vinter-
trädgården vid en senare renovering fick tillbaka sina takfönster. Det är betydelsefullt att even-
tuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 
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Övergran 

 
Vi gårds huvudbyggnad ligger väl synlig uppe på höjden. 

Vi  
Uppe på en höjd väster om Viåsen ligger Vi gård. Bebyggelsen omges av ett karaktäristiskt herr-
gårdslandskap med stora öppna odlingsmarker och långa alléer. Det finns gott om fornlämningar 
i markerna kring Vi gård. På kringplöjda impediment i åkermarken norr om huvudbyggnaden 
finns boplatslämningar från bronsåldern i form av älvkvarnar och skärvstenshögar. Spridda 
gravplatser och gravfält finns i skogsbrynen norr om gården och på de hällbundna höjderna syd-
öst om gården.  

År 1636 donerade Gustav II Adolfs stora jordegendomar till fältmarskalken Åke Tott. Dona-
tionen bestod bland annat av mark i Vi by och i Ekilla. Vi bytte dock ägare redan året därpå då 
skeppsredaren Joen Planting tog över marken. Planting kom senare att bli adlad och erhöll då 
frälsefrihet för egendomen. Hans son, Erik Planting-Gyllenbåga, lät under 1640-talet bebygga Vi 
till säteri. År 1681 drogs egendomen in i reduktionen, men Plantings dotter Hebbla fick bo kvar. 
Efter hennes död 1710 blev gården ett berustat säteri med uppgift att hålla häst och ryttare för 
kavalleriets räkning. Under de följande tvåhundra åren bytte Vi ägare ett tiotal gånger. En av 
ägarna var landshövding Isaak Olivecrona som hade säteriet mellan åren 1720 och 1764. År 1872 
blev W. Eriksson ny ägare av Vi och därefter ärvde hans son – som tog sig namnen Wijkander – 
säteriet. Vi gårds ägor sträcker sig alltjämt från Pungpinan i norr ner till Ekilla i söder. Det har 
funnits många underliggande torp, varav vissa finns kvar än idag. 

Vi gårds byggnader är alla mycket viktiga för landskapsbilden. Nytillskott bör därför utfor-
mas med stor arkitektonisk känsla. Respektavståndet till gården bör värnas, så att den även i 
fortsättningen tillåts dominera i det öppna landskapet. 
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Övergran 

 
1. Vis huvudbyggnad är uppförd i två etapper. 2. Gårdens äldsta hus är flygelbyggnaden från 1700-talet. 3. Ett sentida 
garage har utformats så att det smälter in i miljön. 4. Lusthuset har ursprungligen stått på Stockholmsutställningen 
1897. Byggnaden har nyligen försetts med fönster och brädfodring.  

221. Vi gårds mangård, Vi 11:1, Vi gårds väg 1 och 14 
Dagens huvudbyggnad har ett mittparti från början av 1800-talet, som har två våningar med 
flackt sadeltak. De två gavelpartierna, som är i en våning med ett högt brutet tak, har tillkommit 
senare. Huvudbyggnaden har samma placering som manhuset hade under 1700-talet så eventu-
ellt kommer vissa delar från denna tid. Under 1700-talet bestod mangården, utöver huvudbygg-
naden, av tre symmetriskt utformade flygelpar, se karta s. 67. Idag finns endast en av flyglarna 
kvar. Tidigare omgavs mangården av en magnifik trädgård. Av den finns numera endast enstaka 
ädellövträd kvar. På en höjd öster om mangården står ett lusthus från Stockholmsutställningen 
1897. Det stod tidigare vid Nyckelby, men flyttades hit i samband med att dottern på Nyckelby 
gifte in sig i Vi. Lusthuset var tidigare öppet med endast en balustrad nedtill, men har på senare 
tid klätts in och försetts med fönster.  

Mangården har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyggelsekon-
tinuitet och välbevarade bebyggelsemiljö. Värdebärande egenskaper är huvudbyggnadens och 
flygelbyggnadens timmerstommar och stensocklar, huvudbyggnadens plåttak med dess olika 
takfall, den ljusa träfasaden och de spröjsade fönstren. Andra värdebärande egenskaper är flygel-
byggnadens ljusa reveterade fasad och äldre fönster, de plåtklädda skorstenarna samt lusthusets 
stomme och plåttak. 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. Vid den norrgående allén, som tidigare var huvudinfart till säteriet, ligger ett vagnslider kombinerat med tröskverk 
och ett timrat stall. 2. Magasinet ligger uppe på höjden i närheten av mangården. 3. Körbron är bevarad i sin helhet.    
4. Ett f.d. svinhus och ett redskapslider. 5. Lada. 6. Ladugård.   

222. Vi gårds ekonomibyggnader, Vi 11:1, Vi gårds väg  
De flesta ekonomibyggnaderna ligger samlade söder om mangården. Norr om mangården ligger 
dessutom ett före detta vagnslider och ett stall. Ladugård, loge, magasin, vagnslider och stall är 
ritade av arkitekten Wilhelm Steinholtz. Samtliga ekonomibyggnader är uppförda på 1890-talet.  

Ekonomibyggnaderna har ett stort kultur-, arkitektur- och agrarhistoriskt värde. Det är 
mycket värdefullt att i stort sett alla byggnader från 1890-talet finns kvar. Utöver byte av takbe-
läggning har ytterst få förändringar gjorts. Värdebärande egenskaper är timmer- och regel-
stommarna, den röda slamfärgen, de vita listverken och omfattningarna, de äldre fönstren, dör-
rarna – somliga med överljusfönster – och den bevarade körbron. Det är mycket angeläget att 
eventuella till- och nybyggnader underordnas helheten. Behövs förändringar göras bör dessa 
utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Övergran 

 
1. Den före detta trädgårdsmästarbostaden är uppförd i slutet på 1800-talet. 2. Byggnaden vid Vi gårds väg 4 
har tidigare varit ett bränneri, men används idag som bostadshus. 

223. F.d. trädgårdsmästarbostad, Vi 11:1, Vi gårds väg 2 
Intill det före detta bränneriet ligger en trädgårdsmästarbostad som är uppförd någon gång un-
der 1800-talets två sista decennier. Mellan de två bostadshusen ligger en enklare uthuslänga från 
1900-talets första hälft. 

Trädgårdsmästarbostaden är en viktig del av kulturmiljön kring Vi. Värdebärande egenskap-
er är timmerstommen, stensockeln 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. 

224. F.d. bränneri, Vi 11:1, Vi gårds väg 4 
Öster om mangården ligger ett före detta bränneri som används som bostadshus. Byggnaden är 
troligen uppförd i slutet av 1700-talet. 

Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en av de äldsta byggnaderna på 
Vis gård och för att det har använts som bränneri. Värdebärande egenskaper är timmerstommen, 
stensockeln, reveteringen, tillbyggnaden, de synliga knutlådorna, de äldre fönstren, pardörren, 
den tunna takfoten och lertegeltaket. 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. Den f.d. mjölnarbostaden, som troligen är från 1700-talet, är en av få enkelstugor i Håbo. 2. Idag används det f.d. 
torpet Viåsen som bostad för gårdens jaktelever. 

225. F.d. Mjölnarbostad, Vi 11:1, Vi gårds väg 20 
På en höjd söder om Vi gård har det tidigare funnits en väderkvarn. Kvarnen är sedan länge ri-
ven, men den före detta mjölnarbostaden står kvar. Bostadshuset är en enkelstuga som troligen 
är uppförd på 1700-talet. Bakom huset finns några enklare uthus av yngre datum. 

Mjölnarbostaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde eftersom det är ett av Håbos 
få bevarade torp från 1700-talet. Det är även ovanligt med enkelstugor i kommunen. Värdebä-
rande egenskaper är bostadshusets planform, timmerstommen, skorstenen, lertegeltaket och den 
röda slamfärgen. Eftersom bostadshuset inte är tillbyggt och har en äldre planform bör huset inte 
byggas till. Det är betydelsefullt att eventuella nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

226. Viåsen, Vi 11:1, Enköpingsvägen 88 
Viåsen är ett före detta torp som idag används som bostad åt gårdens jaktelever. Bostadshuset är 
en sidokammarstuga från mitten av 1800-talet. På senare år har en utbyggnad rivits och en öp-
pen veranda har byggts i dess ställe. En lång allé förbinder torpet med Vi gård. 

Det välhållna torpet är en viktig del av kulturmiljön kring Vi. Värdebärande egenskaper är 
allén, husets timmerstomme, stensockeln, den putsade skorstenen, den röda slamfärgen och ler-
tegeltaket. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och 
inte avviker i stil, skala och material. 
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Övergran 

 
1. Huset har fungerat som Grindstuga då huvudvägen till Vi gård tidigare gick norr om mangården. 2. Uthuslängan är 
uppförd under 1800-talet. 

227. Grindstugan, Vi 11:1, Vibackavägen 2 
Tidigare gick huvudinfarten till Vi gård via den norra allén. Vägen började vid Grindstugan och 
gick mot sydväst tills den mötte den ännu bevarade allén som leder rakt fram till mangården. 
Grindstugan, som ligger nära vägen, är uppförd vid mitten av 1800-talet. På tomten finns en 
enklare uthuslänga som även den är från 1800-talet. Bakom den ligger ett skjul från 1900-talets 
senare del.  

Grindstugan är en viktig del av kulturmiljön kring Vi gård. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets och det äldre uthusets timmerstommar, de äldre spröjsade fönstren, ytterdörren, den 
röda slamfärgen och lertegeltaket. 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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Övergran 

 
1. Vibackas bostadshus är i sina äldsta delar från sekelskiftet 1900. 2. Källarboden är uppförd i betong med regelstomme i 
överbyggnaden. 3. Ladugården är uppförd vid mitten av 1900-talet. 

228. Vibacka, Vi 1:6, Vibackavägen 4 
Torpet Vibacka ligger norr om Vi gård. Bostadshuset, som är uppfört runt sekelskiftet 1900, är 
tillbyggt i omgångar. På tomten ligger bland annat en källarbod från 1920-talet och en ladugård 
från mitten av 1900-talet.  

Vibacka är en viktig del av kulturmiljön kring Vi gård. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme, lertegeltaken 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. Pungpinan ligger i ett öppet läge nära Enköpingsvägen. 2. Källarbodens överdel är i det närmaste försvunnen. 

229. Pungpinan, Vi 11:1, Enköpingsvägen 97 
Pungpinan har varit ett torp under Vi gård sedan början av 1700-talet eller tidigare. Torpet lig-
ger nära korsningen mellan Enköpingsvägen och Sigtunavägen vilket i äldre tider har varit en 
viktig knutpunkt. Under 1700-talet fanns en krog här. Bostadshuset är uppfört i mitten av 1800-
talet. På tomten finns resterna av en källarbod. Källaren finns kvar, men av boden återstår endast 
de nedersta stockvarven. 

Pungpinan är en viktig del av kulturmiljön kring Vi. Det är ett av få torp etablerade under 
1700-talet eller tidigare som finns kvar på Vi gårds ägor. Genom dess placering nära Enköpings-
vägen blir torpet viktigt för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är bostadshusets timmer-
stomme, den äldre locklistpanelen, de äldre fönstren, ytterdörren, skorstenen, lertegeltaket 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. Nordanlunds bostadshus är uppfört vid mitten av 1800-talet. 2. Uthuset, som är från 1920-talet, är viktigt för upple-
velsen av torpmiljön. 

230. Nordanlund, Vi 11:1, Buskvretsvägen 5 
Torpet Nordanlund etablerades under 1700-talet som ett underliggande torp till Vi gård. Det 
nuvarande bostadshuset, som har bevarat sin ursprungliga planform, är uppfört vid 1800-talets 
mitt. I vinkel med bostadshuset ligger ett uthus som är uppfört på 1920-talet.  

Nordanlund har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en tydlig torpmiljö med 
ett välbevarat bostadshus. Värdebärande egenskaper är bostadshusets ursprungliga planform, 
timmerstommen, den spontade panelen, dubbeldörrarna med överljusfönster, de äldre fönstren, 
den putsade skorstenen, lertegeltaket och den röda slamfärgen samt uthusets brädfasad och 
plankdörrar. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Det vore önskvärt om eventuella 
förändringar utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Övergran 

 
1. och 2. Buskvretens bostadshus har byggts till åt tre håll. 3. Ekonomibyggnaderna är en viktig del av landskapsbilden. 

231. Buskvreten, Övergran 1:18, Buskvretsvägen 11 
Torpet Buskvreten etablerades i början av 1700-talet eller tidigare. I början av 1700-talet låg 
torpet på Vi gårds ägor. År 1870 gjordes en uppmätning av Vi gård med anledning av att mar-
ken, som Buskvreten ligger på, låg till grund för en tvist mellan Vi gård och Övergrans prästgård. 
Bostadshuset är i sina äldsta delar från mitten av 1800-talet. Huset har under senare år byggts till 
kraftigt åt flera olika håll. Nedanför bostadshuset ligger en timrad före detta ladugård, som är 
uppförd i slutet av 1800-talet, och en vinkelbyggd lada som är uppförd på 1930-talet. 

Buskvreten är en viktig del av kulturmiljön kring Vi gård och Övergrans by. Värdebärande 
egenskaper är den före detta ladugårdens timmerstomme och den röda slamfärgen på samtliga 
hus. Ekonomibyggnaderna är viktiga för landskapsbilden. 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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