
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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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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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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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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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 2  
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 med 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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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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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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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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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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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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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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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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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, Nyckelby 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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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. 
 

 
 

284



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. 

 

287



Övergran 

 
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. 
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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. 
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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. 

300



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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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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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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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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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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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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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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Yttergran 

 
Den norra delen av Yttergran upptas till stora delar av slättbygd. I bakgrunden syns Grans by. 

Yttergrans socken  
Yttergrans socken är Håbos minsta socken med en landareal på ca 12 km². Yttergran gränsar i 
väster och norr mot Övergran. Socknen karaktäriseras av en öppen och flack dalgångsbygd. I 
öster gränsar Yttergran mot mälarviken Lilla Ullfjärden. Innanför strandlinjen löper den 
barrskogsklädda rullstensåsen Granåsen, som utgör en utlöpare av Uppsalaåsen. Ekillaåsen bildar 
i norra delen av socknen en tvärås, som vid Skärsund skiljer Stora och Lilla Ullfjärden åt. Norr 
om Ekillaåsen finns en bäckravin. Längs åsarna finns lämningar från förhistorisktid. I Ekilla 
uppfördes flera runstenar och här finns även ett bronsåldersröse, gravhögar och stensättningar. 
Vid Grans by finns en större hög från järnåldern och en rest sten. Det har även funnits 
bebyggelse på mer låglänta områden vilket bland annat utgrävningarna i samband med den nya 
dragningen av E18 har visat. I detta område finns det gott om fynd från bronsåldern i form av 
skärvstenshögar, skålgropar och hällristningar samt ett röse. Från järnåldern finns lämningar i 
form av stensättningar och gravfält. Även i dagens Bålsta finns en del fornlämningar. 

Sockennamnet Yttergran nämns för första gången i skrift år 1298, då tillsammans med 
Övergran, som ecclesie Ytrugræn 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 Ytter- har lagts till i särskiljande syfte, och syftar på läget 
längre ned mot Mälaren i förhållande till Övergran.  

Yttergran har i historisk tid utgjort ett utpräglat jordbrukslandskap. Framväxten av järn-
vägssamhället och tätorten Bålsta under 1900-talet innebar en stor omvandling av Yttergrans 
södra del. Idag ligger ca 40 % av Bålsta tätort i Yttergrans socken. För den kvarvarande 
landsbygden har den nya motorvägen E18, som byggdes under 1990-talet, varit den mest 
påtagliga förändringen.  
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Längs den äldre vägsträckningen finns en gjuten milstolpe från 1850. 

Ekilla 
Vid gränsen mellan Yttergran och Övergran ligger Ekilla ravin där en bäckfåra, med små forsar 
och fall, rinner fram. Ravinen är ca 50 m bred och har ett djup på 4–5 m. Väster om Enköpings-
vägen finns en äldre vägsträckning. Där fanns tidigare en enspannig stenbro över bäckfåran, men 
den revs i början av 1980-talet. Platsen kring Ekilla bro var betydelsefull redan under förhistorisk 
tid. Här korsade en vattenfarled den viktiga landsvägen mellan Stockholm och de västerut lig-
gande områdena. Många människor passerade platsen och flera runstenar restes här. En runsten, 
en så kallad Ingvarssten, finns idag kvar. Det har dessutom funnits minst två runstenar till vid 
bron. De flyttades i början av 1800-talet till Ekolsunds slott, där de står än idag.  

Mellan Ekillalund och åssluttningen finns flera gravhögar och stensättningar. Framför allt 
märks två större högar varav den ena har en rest sten på toppen. Gravtypen med resta stenar 
förekommer framför allt under äldre järnåldern, det vill säga under århundradena närmast efter 
Kristi födelse. Söder om bäckfåran står en gjuten milstolpe som är uppsatt 1850 under landshöv-
ding Robert von Kraemers ämbetsperiod. 

Norr om ravinen och väster om Enköpingsvägen ligger Ekilla gård (nr 232). Under 1700-
talet var gården ett säteri och ägorna sträckte sig ner till Yttergrans kyrka. I ravinens östra del 
ligger den numera ombyggda Ekilla kvarn (nr 234) och strax söder om den finns den före detta 
mjölnarbostaden (nr 235). Söder om ravinen ligger några bostadshus som är byggda i början av 
1900-talet (nr 236–238). De har numera fått sällskap av ett mindre område med modern villabe-
byggelse.  

Det är viktigt att det öppna landskapet kring Ekilla gård värnas och att inte ny bebyggelse 
uppförs på åkermark. 
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1. Det äldre bostadshuset är uppfört 1889.  2. Det yngre bostadshuset är byggt i tidstypisk funkisstil på 1930-talet.               
3. Brygghuset från 1936 har fått en mer traditionell utformning. 4. Magasinet uppfördes 1888. 5. Ladugården till väns-
ter är samtida med magasinet medan garaget till höger byggdes på 1940-talet. 

232. Ekilla gård, Ekilla 1:1, Brunnstavägen 1 
Bostadshuset, som är uppfört 1889, har moderniserats i omgångar och bland annat försetts med 
eternitfasad. Under 1930-talet byggdes ytterligare ett bostadshus intill det äldre. Även detta hus 
kläddes senare in med eternit. Av gårdens ekonomibyggnader är ladugården och magasinet från 
1880-talet medan övriga byggnader är från 1900-talets första hälft. Idag ägs Ekilla gård av ett 
kollektiv av flera jordbruk i trakten och bostadshusen hyrs ut.  

Ekilla gård är en viktig del av Övergrans kulturmiljö. Gården är även viktig för landskapsbil-
den. Värdebärande egenskaper är det äldre bostadshusets och ladugårdens timmerstommar, bo-
stadshusets, brygghusets och garagets lertegeltak, de äldre spröjsade fönstren på ekonomibygg-
naderna och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är vänt mot strandkanten. 2. På tomten finns två uthus varav det här är det större. 

233. F.d. torp, Fagervik 2:1, Fagerviksvägen 4 
Nere vid Kvarnvikens strand omedelbart norr om Ekilla ravin ligger ett före detta torp. Byggna-
derna är troligen uppförda under 1800-talets andra hälft.  

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

 
1. Ekilla kvarn. 2. Djupt ner i Ekilla ravin rinner bäcken fram. 

234. Ekilla kvarn, Ekilla kvarn 1:1, Ekilla kvarns väg 9 
Ekilla kvarn, som är byggd 1865, hörde ursprungligen till Vi gård. Den är sedan länge nedlagd 
och därefter ombyggd.  

Kvarnen är en viktig del av kulturmiljön i Ekilla. Värdebärande egenskaper är byggnadens 
placering vid ravinens kant, timmerstommen, de äldre fönstren, locklistpanelen, lertegeltaket 
och den röda slamfärgen. 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. Bostadshuset längst åt väster har en stor, låg tillbyggnad som byggdes som samlingslokal. 2. Den före detta mjölnarbo-
staden från 1865 är välbevarad. 3. Den vitputsade ladugården är från tiden kring sekelskiftet 1900. 

235. F.d. mjölnarbostad, Ekilla kvarn 1:1, Ekilla kvarns väg 1, 5 och 7 
Mellan Enköpingsvägen och Ekilla kvarn ligger den före detta mjölnarbostaden. Bostadshuset, 
som är samtida med kvarnen, är uppfört 1865. På tomten ligger ytterligare ett bostadshus från 
1935. Det är sammanbyggt med en långsmal samlingslokal som är byggd på 1980-talet. Öster om 
samlingslokalen ligger en uthuslänga med bland annat en murad ladugård som är uppförd vid 
sekelskiftet 1900. 

Husen är en viktig del av kulturmiljön i Ekilla, framför allt den före detta mjölnarbostaden. 
Värdebärande egenskaper är mjölnarbostadens timmerstomme, brutna tak och spröjsade fönster, 
ladugårdens tegelstomme och putsade fasad, samt lertegeltaken, locklistpanelen och den röda 
slamfärgen på samtliga äldre hus. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underord-
nas bostadshusen och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset genomgår för tillfället en större ombyggnad och renovering. 2. Bagarstugans dörr med överljusfönster är 
en viktig detalj. 3. och 4. Uthusen är uppförda i samband med att bostadshuset byggdes. 

236. Ekillahöjd, Ekilla 1:14, Ekillalundsvägen 3 
År 1918 avstyckades en tomt intill Ekillalund från Ekilla gårds ägor. På tomten fanns sedan ett 
par år tillbaka ett bostadshus och tre uthus. Det ena uthuset har troligen fungerat som bagar-
stuga alternativt som brygghus. Husen är alla välbevarade. Bostadshuset genomgår dock för till-
fället en större renovering som bland annat. inbegriper tilläggsisolering och byte av fasad. Huset 
kommer dessutom att byggas till. 

Ekillahöjd är en viktig del av kulturmiljön i Ekilla. Värdebärande egenskaper är de äldre 
spröjsade fönstren, uthusens dörrar med överljusfönster, den gamla locklistpanelen, de utkragade 
skorstenarna, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och ny-
byggnader underordnas bostadshusets ursprungliga utseende och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset hade tidigare en ljus, putsad fasad. 2. Uthuset byggdes några år efter bostadshuset. 

237. Ekillalund, Ekilla 1:3, Ekillalundsvägen 5 
År 1905 styckades en tomt av från Ekilla gårds ägor. Bostadshuset, som är uppfört 1907, hade 
tidigare en ljus putsad fasad. Huset har på senare år byggts till och i samband med detta fått en 
ny träpanel. På tomten finns ett enklare uthus från 1910-talet. 

Ekillalund är en viktig del av kulturmiljön i Ekilla. Värdebärande egenskaper är den tunna 
takfoten, lertegeltaken, skorstenen och uthusets röda slamfärg. 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 tidstypisk asymmetrisk plan. 2. Uthuset ligger i tomtgränsen. 

238. F.d. egnahemsvilla, Ekilla kvarn 1:2, Ekilla kvarns väg 17 
Nere vid Kvarnvikens strand ligger en välbevarad egnahemsvilla från 1910-talet. På tomten finns 
ett uthus som är samtida med bostadshuset. 

Husen är en viktig del av kulturmiljön i Ekilla. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
tidstypiska asymmetriska planform med två vinkelställda sadeltak, resvirkesstommen, den lig-
gande panelen, den ljusa fasadfärgen, de spröjsade fönstren, den utkragade skorstenen och ler-
tegeltaket. 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. Bostadshuset är numera gulmålat. 2. Uthuset har kvar sina ursprungliga fönster och sin ursprungliga bräddörr. 

239. Rosenberg, Ekilla 1:2, Enköpingsvägen 72 
På Enköpingsvägens östra sida norr om Yttergrans kyrka ligger Rosenberg, ett före detta skog-
vaktarboställe som har hört till Ekolsund. Det nuvarande bostadshuset, som är uppfört vid slutet 
av 1800-talet, har bevarat sin ursprungliga karaktär. Byggnaden har under en period även funge-
rat som affär. På tomten finns två mindre uthus som är samtida med bostadshuset. 

Rosenberg har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det har ett mycket välbevarat bo-
stadshus med tidstypiska detaljer såsom den ljusmålade varierade panelfasaden, det breda 
taksprånget med profilerade taktassar, frontespisen och den öppna verandan. Att de samtida 
uthusen finns kvar är också värdefullt. Värdebärande egenskaper är den varierade panelen, de 
spröjsade fönstren framför allt de äldre på uthusen och uppe i frontespisen, bostadshusets 
pardörr, den öppna verandan, de utkragade skorstenarna, sadeltaket med det breda taksprånget 
och lerteglet. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset har på senare år byggts till. 2. Det mindre bostadshuset är uppfört i början av 1900-talet. 3. och 4. Uthu-
sen är uppförda under senare år i samma stil som bostadshusen. 

240. Lugnet, Ekilla 1:4, Lugnets väg 8 och 10 
Väster om Rosenberg ligger två bostadshus intill varandra på samma fastighet. Det större huset 
är uppfört under 1910-talet och ombyggt på 1940-talet. Under senare år har huset förlängts med 
en tillbyggnad som är lika stor som det ursprungliga huset. I vinkel med detta hus ligger ett 
mindre bostadshus som är uppfört i början av 1900-talet. Det är tillbyggt bakåt. På tomten finns 
två uthus som är uppförda decennierna kring sekelskiftet 2000.  

Husen är en viktig del av kulturmiljön i Ekilla. Värdebärande egenskaper är bostadshusens 
timmerstommar, locklistpanelen, den röda slamfärgen och 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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På bilden syns kyrkan, den före detta klockargården, den före detta kyrkskolan och klockstapeln. 

Yttergrans kyrkomiljö 
Yttergrans kyrkomiljö består av Yttergrans kyrka (nr 241), begravningskapellet (nr 242), den 
före detta kyrkskolan (nr 243), som numera används som församlingshem, och den före detta 
klockarbostaden (nr 244) som ligger mellan kyrkskolan och kapellet. På andra sidan av Enkö-
pingsvägen ligger Sandhem (nr 245), en egnahemsvilla uppförd 1918. Yttergrans kyrka började 
byggas under andra hälften av 1100-talet och är ärkestiftets minsta kyrka. Trots att den är så pass 
liten dominerar den miljön genom sitt höga och fria läge. Utsikten från kyrkan ut över Granslät-
ten är anslående.  

Yttergrans kyrka rymmer idag endast ca 50 personer, men var ursprungligen ännu mindre. 
Med tanke på dess storlek är det troligt att den ursprungligen byggdes som en gårdskyrka. Det 
finns även en sägen som berättar att kyrkan uppfördes på uppdrag av två förnäma systrar som 
bodde på Ekilla gård.  

Eftersom kyrkan inte kan ta emot så många besökare byggdes ett kapell intill kyrkan 1954. 
Kapellet är ritat av arkitekt Bengt Romare. Det används ofta vid begravningar och större guds-
tjänster. Intill Enköpingsvägen står en klockstapel. Den uppfördes på 1760-talet som en öppen 
klockbock, men under slutet av 1700-talet kläddes den in med spån och bräder. Bredvid klock-
stapeln ligger den före detta kyrkskolan som idag används som församlingshem. Den gamla 
klockargården är numera privatbostad. 
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1. Yttergrans kyrka är stiftets minsta kyrka. 2. Ärkebiskop Jakob Ulfsson finns avbildad i kyrkan. 3. Klockstapeln. 

241. Yttergrans kyrka, Yttergran 4:1, Yttergrans kyrkväg 1 
När Yttergrans kyrka byggdes i slutet av 1100-talet var det en tornlös gråstensbyggnad med ett 
långhus och ett smalare kor som avslutades med en absid. Redan under början av 1200-talet 
byggdes kyrkan till med ett torn. Under 1300-talet början förstorades kyrkorummet genom att 
långhuset och tornrummet förenades genom en valvbåge. Under 1400-talet tillkom vapenhuset 
och taket valvslogs. Omkring 1480 fick Albertus Pictor i uppdrag att dekorera kyrkorummet med 
kalkmålningar. I koret finns ärkebiskopen Jakob Ulfsson avbildad. Ärkebiskopen brukade till-
bringa somrarna i biskopsborgen på Biskops-Arnö. Med tanke på att han finns porträtterad i 
kyrkan är det troligt att målningarna har kommit till stånd genom en donation av honom. 

På 1720-talet brann kyrkan. I samband med att kyrkan byggdes upp igen tillkom sakristian, 
fönstren förstorades och en ny tornhuv sattes upp. Enligt tidens ideal vitkalkades väggar och 
valv. Kalkmålningarna togs åter fram 1927. 

Yttergrans kyrka har ett stort upplevelsemässigt värde med sitt framträdande och fria läge i 
landskapet. För att inte detta värde ska minska behöver ett respektavstånd hållas till kyrko-
byggnaderna och kyrkogården. 
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1. Yttergrans begravningskapell är delvis insprängt i berget. 2. Gudstjänstrummet präglas i hög grad av det stora fönstret 
bakom altaret. 3. I andaktsrummet, som har en mer modernistisk utformning än kyrksalen, är delar av berget synligt. 

242. Yttergrans begravningskapell, Yttergran 5:1, Yttergrans kyrkväg 8 
Begravningskapellet uppfördes 1954 efter ritningar av arkitekten Bengt Romare. Det byggdes 
om och till efter ritningar av Renato Melosso 1989. Vid detta tillfälle förlängdes bl.a. det 
ursprungliga kapellets kyrksal och en huskropp med andakts- och samlingsrum uppfördes i öster. 
Eftersom Yttergrans kyrka rymmer så få besökare hålls de flesta begravningar och andra större 
gudstjänster i kapellet.  

Bengt Romare fick sitt genombrott som arkitekt 1930 när han tillsammans med kollegan 
Georg Scherman vann tävlingen om att få rita Statens historiska museum i Stockholm. Romare 
har ritat flera kyrkor, exempelvis Abrahamsbergskyrkan i Stockholm och Burträsks kyrka. Han 
har även varit verksam vid flera kyrkorestaureringar, ritat många bostadshus och offentliga 
byggnader samt varit anställd vid Byggnadsstyrelsen.  

Kapellet som är uppdelat på flera byggnadskroppar är uppfört i tegel och har en vit spritput-
sad fasad. De stora sadeltaken vilar på låga strävpelare. Byggnaden innehåller, utöver gudstjänst-
rummet, ett andaktsrum och ekonomiutrymmen såsom toaletter och kapprum. Andaktsrummet 
är delvis nedgrävt i marken och delar av berget är synligt inne i rummet. 

Yttergrans begravningskapell har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Byggnaden 
är väl anpassad till kyrkan och dess miljö samtidigt som den har ett högt arkitektoniskt egen-
värde. Förändringar av byggnaden bör göras ytterst sparsamt och med stor respekt för dess ur-
sprungliga uttryck. 
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Yttergrans kyrkskola används numera som församlingshem.  

243. F.d. kyrkskola, Yttergran 5:1, Yttergrans kyrkväg 2 
Den före detta kyrkskolan byggdes 1882 som folkskola. Den var i bruk fram till 1958 då den 
nyuppförda Centralskolan i Bålsta tog över all undervisning i kommunen. Sedan många år an-
vänds byggnaden som församlingshem och samlingslokal.  

Byggnaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en intressant historia 
som kyrkskola. Exteriört har den till stora delar samma utseende som den hade när skolunder-
visning bedrevs i lokalerna. Värdebärande egenskaper är timmerstommen, stensockeln, de spröj-
sade äldre fönstren, den smäckra takfoten, de profilerade taktassarna, lertegeltaket och skorste-
nen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas huset och inte avvi-
ker i stil, skala och material. 
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1. Den f.d. klockargården ligger mellan kyrkskolan och kapellet. 2. Bostadshuset bevarar till stora delar sin ursprungliga 
karaktär. 3. Garagelängan är uppförd som ett typiskt uthus.  

244. F.d. klockargården, Yttergran 5:1, Yttergrans kyrkväg 6 
Under 1800-talets senare del uppfördes ett bostadshus intill kyrkan på det så kallade klockare-
bord vilket var klockargårdens ägor. Det har använts som klockarboställe, men även som lärar-
bostad åt kyrkskolans lärare. I vinkel med bostadshuset ligger en garagelänga som är uppförd i 
mitten på 1900-talet. 

Klockargården är en viktig del av Yttergrans kyrkomiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, dubbeldörrarna, de spröjsade fönstren, lertegeltaken och den röda 
slamfärgen på uthuset. 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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1. Bostadshuset hade ursprungligen ett plåttak som numera är utbytt mot lertegel. 2. Uthuset är uppfört i vinkel.  

245. Sandhem, Edevi 1:2, Lugnets väg 2 
På Enköpingsvägens östra sida och mitt emot Yttergrans kyrka ligger Sandhem. Bostadshuset är 
uppfört 1918 och har ett högt sadeltak med valmade gavelspetsar. På tomten ligger ett uthus i 
vinkel från 1930-talet. 

Sandhem är en viktig del av kulturmiljön kring Yttergrans kyrka. Värdebärande egenskaper 
är bostadshusets timmerstomme, det höga valmade taket, den vita spritputsen, de utkragade 
skorstenarna, det vinkelbyggda uthuset med dess spröjsade fönster, locklistpanel och röda slam-
färg. 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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Grans by ligger på Granåsens västsluttning. 

Grans by 
Vid början av 1700-talet hade Grans by fyra gårdar. De två gårdarna som låg längst norrut sam-
brukades och på den ena fanns ett gästgiveri. Gården söder om gästgiveriet hade prosten i Enkö-
ping som tjänsteförmån. Gården var, som brukligt var, utarrenderad och prosten fick del av av-
kastningen. Denna gård kom senare att bli komministerboställe för komministern i Yttergran. 
Den fjärde gården var en akademigård som brukades av bonden Anders Erson.  

Under 1700-talet slogs de två gårdarna som tidigare hade sambrukats ihop till en. I samband 
med att laga skifte genomfördes omkring 1850 flyttade akademigården (nr 246) till en plats norr 
om den gamla bytomten. Byn fick därmed ett långsträckt utseende. På sina ursprungliga platser 
ligger det tidigare gästgiveriet Grans gård (nr 247) och den före detta komministergården (nr 
254).  

På åssluttningen mellan komministergården och Enköpingsvägen ligger en fornlämnings-
miljö bestående av en större hög och en rest sten. Öster om Grans by ligger Granåsen som sedan 
2007 är ett kommunalt naturreservat.  

Under de senaste årtiondena har många tomter styckats av från de ursprungliga gårdarna och 
bebyggts med moderna villor. Detta har lett till att Grans gård numera har fått en underordnad 
roll i landskapet. Gårdens före detta ladugård, som ligger på andra sidan Enköpingsvägen, är 
dock fortfarande mycket viktig för landskapsbilden och bör därför värnas. 
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1. Bostadshuset är från 1950-talet. 2. Ekonomibyggnaderna uppfördes under 1940-talet. 

246. F.d. akademigård, Yttergran 1:6, Enköpingsvägen 54 
Den norra gården i Grans by flyttades utanför den ursprungliga bytomten i samband med laga 
skifte vid mitten av 1800-talet. Det nuvarande bostadshuset är uppfört på 1950-talet. Ladugår-
den och redskapslidret är båda uppförda under 1940-talet.  

Den norra gården i Grans by är en viktig del av kulturmiljön. Det kulturhistoriska värdet lig-
ger framför allt i dess historia som en av de ursprungliga gårdarna i byn. Värdebärande egen-
skaper är ladugårdens stenstomme, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är önskvärt att 
eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 
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Yttergran 

 
Grans gård var gästgiveri från början av 1700-talet fram till 1857. 

Grans gård 
Grans gård ligger på åssluttningen öster om Enköpingsvägen. Under en lång period var den 
socknens största gård. Från 1700-talets början fram till mitten av 1800-talet var den gästgivare-
gård. Mellan åren 1736 och 1857 var även tingsplatsen förlagd här. Därefter flyttades gästgiveriet 
och tingsplatsen till Bålsta. På åssluttningen öster om gården låg tidigare en exercisplats. Här 
övade soldaterna några dagar innan de begav sig till ladugårdslandet i Stockholm för de stora 
exercisövningarna.  

Förutom huvudbyggnaden (nr 247) finns en rättarbostad (nr 248) och tre arbetarbostäder 
(nr 249–251), som alla idag är avstyckade från den ursprungliga fastigheten. Tidigare fanns dess-
utom en ladugårdsförmansbostad en bit norr om rättarbostaden, men den är numera riven. 
Smedsstugan (nr 252) och Kvarnkojan (nr 253), som båda ligger uppe på åsen, har även de tidi-
gare hört till gården.  

Omkring sekelskiftet 1900 bedrevs en omfattande avelsdjursuppfödning på Grans gård. 
Detta avspeglas ännu av den stora tegelladugården som ligger lågt intill Enköpingsvägen. Den är 
sedan länge avstyckad från gården. Övriga ekonomibyggnader som tidigare låg mitt emot ladu-
gården är numera rivna.  

Under de senaste årtiondena har en omfattande styckning skett av marken. Numera ligger 
många individuellt utformade villor i ett dominerade läge i sluttningen framför allt norr om går-
den, men även söder därom. Detta gör att Grans gård inte längre dominerar landskapet på 
samma sätt som tidigare. 
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1. Huvudbyggnaden är sedan några år vitputsad. 2. Två uthus från 1940-talet ligger på tomten. 3. Den gamla frukt-
trädgården har fått tillskott av ett större växthus. 4. Tegelladugården är ett viktigt inslag i landskapsbilden. 

247. Grans gård, Yttergran 2:8, Enköpingsvägen 40 
Grans gård har karaktären av en mindre herrgårdsanläggning. Den nuvarande huvudbyggnaden 
är i sina äldsta delar troligen från början av 1700-talet. Det timrade huset har numera en vitput-
sad fasad och sadeltak. Vissa byggnadsdetaljer såsom takfoten, fönsteromfattningarna och veran-
dan härstammar från ombyggnader under 1800-talets senare del. Söder om huvudbyggnaden 
finns resterna av en fruktträdgård. Här ligger även ett par växthus av yngre datum och två 
mindre uthus från 1940-talet. På andra sidan Enköpingsvägen ligger den stora tegelladugården 
som är byggd kring sekelskiftet 1900. Ladugården, som ligger välexponerad i landskapet, är se-
dan länge avstyckad från gården.  

Gården har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin intressanta historia som 
gästgivaregård och tingsplats. Huvudbyggnaden har dessutom ett högt arkitektoniskt värde. De 
många avstyckade och bebyggda tomterna har dock varit negativt för Grans gårds inverkan på 
landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är huvudbyggnadens proportionering och reveterade 
timmerstomme, verandan, uppfarten med sina vårdträd, de två uthusen på tomten och tegella-
dugården. Det är mycket angeläget att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshu-
set och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. I detaljplanen över Grans by 
har Grans gård fått skyddsbestämmelser q1. 
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1. Den f.d. rättarbostaden ligger strax norr om Grans gård. 2. Rättarbostaden ska under en period ha fungerat som 
mejeri. 3. Det f.d. hönshuset är en viktig del av miljön. 

248. F.d. rättarbostad, Yttergran 2:12, Enköpingsvägen 42 
Den före detta rättarbostaden har ursprungligen hört till Grans gård. Den ligger strax norr om 
Grans gårds huvudbyggnad. Det vitputsade huset, som har en hög stensockel, är byggt under 
1800-talets andra hälft. Byggnaden lär under en period ha inrymt ett mejeri. På tomten ligger 
även ett före detta hönshus från 1920-talet. 

Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det tidigare har varit rättarbostad un-
der Grans gård. Det är ett välbevarat exempel på en rättarbostad från slutet av 1800-talet. Värde-
bärande egenskaper är bostadshusets timmerstomme, den vita putsen, den höga stensockeln, de 
äldre spröjsade fönstren, takfoten med sina profilerade taktassar och lertegeltaket. Vidare är det 
före detta hönshuset värdefullt med locklistpanelen, den röda slamfärgen, de spröjsade fönstren, 
lertegeltaket och ventilationsskorstenen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggna-
der underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. och 2. Huset har byggts till åt tre håll under decennierna kring sekelskiftet 2000. 

249. F.d. arbetarbostad, Yttergran 2:24, Grans gårds väg 2 
Bostadshuset byggdes vid sekelskiftet 1900 som arbetarbostad under Grans gård. Huset har un-
der senare tid byggts ut med en stor glasad veranda och två mindre tillbyggnader samt fått nya 
takkupor och ett ytterligare fönster i övervåningen. Huset såg tidigare ut som den före detta ar-
betarbostaden som ligger på Grans gårds väg 4 (nr 250). 

Arbetarbostaden är en viktig del av kulturmiljön kring Grans gård. Värdebärande egenskaper 
är husets timmerstomme och stengrund, de spröjsade fönstren, lertegeltaken och den röda slam-
färgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. Bostadshuset har byggts till med en förstuga. 2. Boden är från slutet av 1800-talet.  

250. F.d. arbetarbostad, Yttergran 2:13, Grans gårds väg 4 
Bostadshuset byggdes vid sekelskiftet 1900 som arbetarbostad under Grans gård. Ett timrat ut-
hus från slutet av 1800-talet hör numera till den avstyckade fastigheten. 

Byggnaderna är en viktig del av kulturmiljön kring Grans gård. Värdebärande egenskaper är 
husens timmerstommar och bostadshusets stengrund, de spröjsade fönstren, 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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1. Bostadshuset hade tidigare spröjsade fönster. 2. Källarboden har fått en ny överbyggnad. 

251. F.d. arbetarbostad, Yttergran 2:37, Grans gårds väg 8 
Bostadshuset byggdes vid sekelskiftet 1900 som arbetarbostad under Grans gård. Husets karak-
tär har ändrats i samband med att det har fått nya fönster och ny panel under 1900-talets senare 
del. På tomten finns en källarboden med en murad matkällare. 

Byggnaderna är en viktig del av kulturmiljön kring Grans gård. Värdebärande egenskaper är 
stengrunderna, bostadshusets 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. 

 
1. Smedsstugan är numera i kommunal ägo. 2. De två tegelbyggnaderna är idag i mycket dåligt skick.  

252. Smedsstugan, Yttergran 2:11, Grans gårds väg 9 
Den före detta smedsstugan tillhörde tidigare Grans gård och är uppförd någon gång under se-
nare delen av 1800-talet. Numera hör den till samma fastighet som det intill liggande kommu-
nala naturreservatet Granåsen. I närheten av bostadshuset ligger två tegelbyggnader. Den ena är 
ett mindre uthus som eventuellt har tjänat som smedja och den andra en verkstad från mitten av 
1900-talet. Båda är idag i mycket dåligt skick. Tidigare fanns ett timrat uthus bakom bostadshu-
set, men det är numera flyttat till den före detta arbetarbostaden vid Grans gårds väg 4 (nr 250).  

Smedsstugan är en viktig del av kulturmiljön vid Grans gård. Värdebärande egenskaper är 
bostadshusets timmerstomme och stensockel, de äldre spröjsade fönstren, lertegeltaket och den 
röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Kvarnkojan berättar med sitt namn att det tidigare har funnits en väderkvarn på platsen. 

253. Kvarnkojan, Yttergran 2:11, Grans gårds väg 13 
Uppe på åsryggen låg tidigare en väderkvarn. Strax söder om dess placering ligger fortfarande 
Kvarnkojan kvar, som tidigare tjänade som mjölnarens bostad. Det är en reveterad enkelstuga 
från mitten av 1800-talet, som har ett senare tillkommet trapphus. 

Kvarnkojan är en viktig del av kulturmiljön vid Grans gård. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets reveterade timmerstomme, 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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1. Svinhuset, ladugården och bostadshuset. 2. Bostadshuset, magasinet och ett under senare tid ditflyttat uthus. 3. Maga-
sinet, det ditflyttade uthuset och logen. 4. Ladugården, svinhuset och logen. 

254. F.d. komministerboställe, Yttergran 1:5, Enköpingsvägen 30 
Den södra gården i Grans by är ett före detta komministerboställe. Gården ligger högt uppe på 
åsen inbäddad i grönska. Bostadshuset, som är från slutet av 1800-talet, präglas av ett fasadbyte 
som har skett under 1900-talets senare del. De flesta ekonomibyggnaderna, som tillsammans 
bevarar en äldre kringbyggd gårdsstruktur, är från slutet av 1800-talet. Svinhuset och logen är 
eventuellt från 1800-talets början. Under senare år har ett äldre timrat uthus flyttats till tomten. 
Den har fått en naturlig placering längs med gårdsfyrkantens ena sida.  

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den bevarar en äldre gårdsstruktur. 
Den har dessutom en intressant historia som komministerboställe. Värdebärande egenskaper är, 
utöver gårdsstrukturen, byggnadernas timmerstommar, de spröjsade fönstren, den röda slamfär-
gen och 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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Brunna ligger på en liten höjd med en vid utsikt ut över slätten. 

Brunna 
Brunna ligger i ett högt läge med utsikt över slätten och omgärdas av E18 i söder och Kräggavä-
gen i norr. I samband med uppförandet av E18:s nya sträckning under 1990-talet gjordes omfat-
tande arkeologiska undersökningar. I närheten av Brunna fann man fynd i form av skålgropar, 
skärvstenshögar och en hällristning från bronsåldern samt flera stensättningar och gravfält från 
järnåldern.  

Brunna by nämns i kartmaterial från 1600-talet och framåt. Under hela denna tid har det 
endast funnits en gård i byn. Brunna gård (nr 255) har en välbevarad gårdsstruktur med en tresi-
digt kringbyggd mangård. Mangården ramas in av askar som bär spår av hamling. Gården be-
drev tidigare en omfattande trädgårdsodling. En större fruktträdgård låg under 1800-talet och 
början av 1900-talet norr om mangården på andra sidan av landsvägen. Idag används marken för 
spannmålsodling. Söder och väster om mangården ligger ekonomibyggnaderna i huvudsak på 
rad. Öster om mangården ligger en arbetarbostad (nr 256) som är uppförd vid mitten av 1800-
talet. Ett underliggande torp låg tidigare strax väster om gården. 

Brunna ligger i ett exponerat läge och är ett värdefullt inslag i landskapsbilden. Det är därför 
önskvärt att ett respektavstånd hålls till gården och att ekonomibyggnaderna bevaras. 
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1. Bostadshuset uppfördes under 1800-talets senare del. 2. På mangården ligger ett uthus som troligen är från 1700-talet. 
3. Även en bod är troligen uppförd vid samma tid. 4. Flera av gårdens ekonomibyggnader ligger på rad. 

255. Brunna gård, Brunna 1:1, Brunna gårds väg 1  
Bostadshuset, som har två våningar, är uppfört under 1800-talets andra hälft. Exteriört moderni-
serades huset på 1980-talet och fick då ny panel och nya fönster. Bostadshuset flankeras av två 
timmerbyggnader varav den ena antagligen är byggd under 1700-talet. Bland annat har dörren 
gångjärn som är från denna tid. Det andra huset är uppfört under den senare delen av 1800-talet.  

Till gården hör flera ekonomibyggnader. Stall, loge, ladugård och svinhus är alla uppförda 
under 1800-talets senare del och är antingen timrade eller har regelstomme. En timrad bod har 
ett överkragat gavelparti och ingång från gaveln, vilket tyder på att boden är av hög ålder, trolig-
en från 1700-talet. Boden var tidigare sammanbyggd med en annan bod, men den är sedan en tid 
riven. På gården finns även flera byggnader som är uppförda under 1900-talets första hälft. 

Brunna har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin tresidigt kringbyggda mangård 
och välbevarade ekonomibyggnader. De två byggnaderna från 1700-talet är kulturhistoriskt 
mycket intressanta. Värdebärande egenskaper är byggnadernas placering med den kringbyggda 
mangården och ekonomibyggnaderna som till stora delar ligger på rad. Ytterligare värdebärande 
egenskaper är byggnadernas timmerstommar, äldre byggnadsdetaljer såsom gångjärn och föns-
ter, den röda slamfärgen och de äldre locklistpaneler och tegeltak som finns på vissa hus. Det är 
betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är uppfört i mitten av 1800-talet. 2. Till arbetarbostaden hör ett uthus från 1940-talet. 

256. F.d. arbetarbostad, Brunna 1:1, Brunna gårds väg 3  
Öster om Brunnas mangårdsbyggnader ligger en arbetarbostad som är uppförd vid mitten av 
1800-talet. Intill det timrade bostadshuset ligger ett uthus från 1940-talet.  

Arbetarbostaden är en viktig del av Brunnas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, stensockeln, de spröjsade fönstren, locklistpanelen, 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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Flera av ekonomibyggnaderna ligger på ömse sidor om en mindre väg som går genom Lundby. 

Lundby 
Lundby ligger strax väster om Brunna. Byn, som ligger i ett exponerat bebyggelseläge med utsikt 
över slätten, omgärdas idag av E18 i söder och Kräggavägen i norr. I samband med uppförandet 
av E18:s nya sträckning under 1990-talet gjordes omfattande arkeologiska undersökningar. I 
närheten av Lundby fann man många skålgropar och ett par skärvstenshögar från bronsåldern. 
Järnåldersfynden bestod framför allt av olika stensättningar. 

Under 1600-talet fanns fyra gårdar i Lundby – en frälsegård, en skattegård och två kronogår-
dar. I slutet av samma århundrade var de två kronogårdarna anslagna som trumpetarboställe, så i 
praktiken fanns det tre gårdar då två av de fyra sambrukades. På 1770-talet hade en av gårdarna 
delats så att det fanns fem gårdar, men även vid denna tid sambrukades två av dem. Vid laga 
skifte 1849 hade antalet gårdar minskats till tre. Numera finns två gårdar kvar och de ligger på 
den ursprungliga bytomten. Den östra gården är den gård som under 1600- och 1700-talen var 
trumpetarboställe (nr 258). Den har senare använts som 1:e sergeantboställe. På den gården 
finns numera en ridskola. Av gårdens tidigare torp finns endast ett kvar – Berghäll – men det är 
så pass tillbyggt och ombyggt att det har kommit att förlora sitt kulturhistoriska värde. 

Lundby ligger i ett exponerat läge och är ett värdefullt inslag i landskapsbilden. Det är därför 
önskvärt att ett respektavstånd hålls till byn och att de två gårdarnas ekonomibyggnader bevaras. 
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1. och 2. Bostadshuset har under senare år kompletterats med en mindre tillbyggnad samt en glasad veranda. 3. Ladu-
gården har det dekorativa listverk som är karaktäristiskt för många av Håbos ekonomibyggnader. 4. Den timrade boden 
är uppförd i mitten av 1800-talet.  

257. Lundby 1:2, Kräggavägen 27 
Det nuvarande bostadshuset är uppfört i början av 1900-talet och tillbyggt under senare år. Till 
gården hör en timrad bod från mitten av 1800-talet och lada och ladugård som båda är uppförda 
under 1910-talet. Ladugården har vita dekorativa listverk, vilket är karaktäristiskt för många 
ekonomibyggnader i Håbo.  

Gården är en viktig del av Lundbys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är ekonomibygg-
nadernas placering längs med bygatan, bostadshusets och bodens timmerstommar, ladugårdens 
vita listverk och äldre fönster, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är önskvärt att eventu-
ella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset uppfördes under den tid gården var 1:e sergeantboställe och har därför en sexdelad plan. 2. Idag finns få 
statarlängor kvar i oförändrat skick. 3. och 4. Magasin och ladugård har båda vita dekorativa listverk. 

258. F.d. 1:e sergeantboställe, Lundby 2:1, Kräggavägen 21–25  
Bostadshuset är byggt 1840 och har en sexdelad plan. Öster om huvudbyggnaden ligger en före 
detta statarlänga som är uppförd i mitten av 1800-talet. Lada, magasin och ladugård är samtliga 
byggda under 1910-talet. De två sistnämnda har dekorativa vita listverk, vilket är vanligt i Håbo 
på ekonomibyggnader från 1900-talets början. På 1980-talet uppfördes ett större ridhus i röd 
plåt. Byggnaden ligger snett bakom de äldre ekonomibyggnaderna vilket gör att det trots sin 
storlek inte dominerar intrycket. 

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin historia som 1:e sergeantbo-
ställe och välbevarade bebyggelsestruktur. Framför allt är den gamla statarlängan av kulturhisto-
riskt intresse. Värdebärande egenskaper är bostadshusets sexdelade plan och stensockel, statar-
längans två separata ingångar, de spröjsade fönstren, de vita dekorativa listverken, den röda 
slamfärgen och de lertegeltak som finns kvar. Det är betydelsefullt att eventuella till- och ny-
byggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyg-
gelse. Det vore önskvärt att eventuella förändringar av statarlängan utformas i samråd med an-
tikvarisk expertis. 
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1. Bostadshuset är uppfört vid mitten av 1800-talet. 2. På mangården ligger ytterligare ett bostadshus som eventuellt har 
använts som drängstuga. 3. Bodlängan är gårdens äldsta hus. 4. Ladugården ligger tätt intill E18.  

Gamla Bålsta  
259. Bålsta 2:318 och 6:7, Kräggavägen 3 och 5 
Fram till mitten av 1800-talet fanns det fyra gårdar i Bålsta by. När laga skifte genomfördes äg-
des tre av gårdarna – Norrgården, Postgården och Lillgården – av gästgivaren Oslander. De kom 
därefter att slås samman till en gård. Den fjärde gården flyttades längre söderut till platsen för 
Bålsta gästgivaregård.  

Sedan början av 1990-talet passerar motorvägen E18 strax intill den kvarvarande gården. I 
samband med vägbygget gjordes omfattande arkeologiska utgrävningar i området varpå ett rikt 
och intressant fornlämningsbestånd hittades. Utöver redan kända fornlämningar har ett stort 
antal hällristningar och skålgropar kunnat dokumenteras.  

Mangården har en herrgårdsliknande uppbyggnad med huvudbyggnad och två hus placerade 
som flygelbyggnader. Uppfarten kantas av stora ädellövträd. Huvudbyggnaden och den före 
detta drängstugan är båda uppförda vid 1800-talets mitt. Mitt emot drängstugan ligger en äldre 
bodlänga som eventuellt är från 1700-talet.  

Övriga ekonomibyggnader ligger lite lägre i förhållande till mangården och mycket nära E18. 
Ladugården är av sten, medan övriga byggnader är av trä. 

Gamla Bålsta har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en välbevarad gård med 
byggnader från 1700-talet fram till första hälften av 1900-talet. Ekonomibyggnaderna och fram-
för allt stenladugården är viktiga för landskapsbilden. Värdebärande egenskaper är mangårds-
byggnadernas timmerstommar, drängstugans brutna tak och pardörr, stenladugårdens stomme, 
den röda slamfärgen och 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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Längs Stockholmsvägen finns delar av den äldre centrumbebyggelsen bevarad. 

Bålstas äldre delar 
Bålstas framväxt hänger intimt ihop med järnvägens tillkomst på 1870-talet. Stationssamhället 
uppstod till att börja med i de södra delarna av Yttergran. Senare årtiondens stora bebyggelse-
expansion har däremot främst skett i det område som tidigare hörde till Kalmars socken. Om 
den senare utvecklingen redogörs för i kapitlet Bålsta – från stationssamhälle till tätort.  

Bålsta drabbades – såsom de flesta orter i Sverige – av en omfattande rivningsvåg under 
1960- och 1970-talen. Vid denna tid revs gästgivaregården, tingshuset och delar av den äldre 
affärsbebyggelsen som låg i närheten av järnvägsstationen samt många egnahemsvillor. Det har 
även skett en hel del rivningar under senare årtionden, men dessa har skett punktvis varför de 
inte rönt lika stor uppmärksamhet. Vissa av de hus som finns kvar har dessutom renoverats på 
ett okänsligt sätt och därigenom förlorat delar av det kulturhistoriska värdet. Järnvägsstationen, 
som tidigare var den självklara centralpunkten, är numera nedlagd och används som förenings-
lokal (nr 260). Från den före detta stationsbyggnaden och söderut längs Stockholmsvägen ligger 
delar av den äldre centrumbebyggelsen kvar. Många av husen har förändrade exteriörer, men de 
är fortfarande viktiga för förståelsen av det äldre stationssamhället. De äldre egnahemsområdena 
har till stor del rivits eller förtätats med modern villabebyggelse. Delar av egnahemsbebyggelse 
från 1920–1940-talen – när stationssamhället hade sin största tillväxtperiod – finns dock beva-
rade i ett stråk längs Stockholmsvägen och Ullevivägen, som ligger på ömse sidor av järnvägen. 
Den mest homogena egnahemsbebyggelsen återfinns idag längs med Ullevivägen och Artistvä-
gen på den östra sidan av järnvägen, men även där finns en hel del villor av yngre datum. Under 
1950-och 1960-talen byggdes några flerbostadshus längs Vänersborgsvägen och Bålstavägen. De 
äldsta husen, som ligger vid Vänersborgsvägen, har genom ovarsamma tilläggsisoleringar förlo-
rat det kulturhistoriska värdet. Längs Kanalvägen uppfördes under 1960-talet Bålstas första rad-
huslänga (nr 274). 

Det är viktigt att den äldre bebyggelse som finns kvar bevaras för att man ska kunna förstå 
Bålstas tidiga historia. Vid renoveringar får gärna byggnadernas ursprungliga utseenden åter-
skapas. 
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Yttergran 

 
1. Bålsta före detta stationshus är uppfört 1876.  2. Intill ligger det före detta järnvägscaféet. Båda byggnaderna används 
idag som föreningslokaler. 

260. Bålsta f.d. station, Bålsta 1:614, Stockholmsvägen 5A och 5B 
Bålsta station öppnades 1876 med pompa och ståt i samband med att järnvägen mellan Stock-
holm och Västerås invigdes. För en utförligare redovisning av järnvägens tillkomst se kapitlet 
Från kreatursstig till motorväg.  

Stationshuset är uppfört efter en typritning som användes till flera stationshus längs järn-
vägssträckan. Byggnaden är klädd i en liggande rödfärgad panel och har spröjsade fönster. Någon 
gång under 1900-talet har huset kompletterats med en fönsterkupa mot sydväst. Intill stations-
huset ligger det före detta järnvägscaféet. Båda husen används idag som föreningslokaler. Fram-
för byggnaderna ligger Torget som numera helt har förlorat sin centrala funktion. På andra sidan 
spåren finns resterna kvar av den järnvägspark som anlades 1895. 

Byggnaderna har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de utgör kärnan för Bålstas 
framväxt som stationssamhälle. Värdebärande egenskaper är byggnadernas timmerstommar och 
planform, de höga socklarna, den liggande spåntpanelen och de dekorativa vita listerna. Ytterli-
gare egenskaper är de plåtklädda och utkragade skorstenarna, de smäckra takfötterna med profi-
lerade taktassar och stationshusets äldre spröjsade fönster samt den röda slamfärgen på båda hu-
sen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas husen och inte avvi-
ker i stil, skala och material. Vid en kommande renovering skulle det vara önskvärt att det tidi-
gare stationscaféet återigen fick spröjsade fönster och båda husen fick plåttak – vilket är den ur-
sprungliga taktäckningen. 
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Yttergran 

 
1. Affärshus vid korsningen Västerhagsvägen och Stockholmsvägen. 2. Vid Stockholmsvägen 18 ligger en egnahemsvilla. 

261. Bålsta 2:201, Västerhagsvägen 1 
År 1936 uppfördes ett affärshus, med bostad på övervåningen, intill korsningen Stockholmsvä-
gen och Västerhagsvägen. Huset uppfördes för Rynnes livs och charkuteri. Affären togs senare 
över av Nils Petterson som döpte om den till N.P. livs. År 1954 köpte Einar Nilsson butiken och 
den bytte i samband med detta namn till Bålsta livs. Affärslokalen användes som livsmedelsaffär 
fram till 1980-talet, då rörelsen flyttades över till den nybyggda livsmedelshallen vid torget.  

I början av 1960-talet byggdes huset kraftigt till åt söder. Huset har även genomgått stora ex-
teriöra förändringar såsom ändrad fönstersättning och byte av fasadpanel och takbeklädnad. 
Byggnaden har förlorat stora delar av sitt kultur- och arkitekturhistoriska värde i och med för-
ändringarna. Huset är trots det en viktig del av den äldre centrumbebyggelsen i Bålsta. Värdebä-
rande egenskaper är det flacka valmade sadeltaket och butiken i bottenvåningen.  

262. Solbacken, Bålsta 2:11, Stockholmsvägen 18 
Intill Bålsta livs före detta lokaler ligger en egnahemsvilla från 1928. Vid tomtgränsen mot Bål-
stavägen ligger två uthus i vinkel. Både bostadshus och uthus har förändrats kraftigt vid sentida 
ombyggnader då fasad- och takbeklädnad samt fönster har bytts ut. Uthusen som tidigare var 
målade med röd slamfärg har numera samma beklädnad och färg som bostadshuset. 

Byggnaderna har förlorat stora delar av det kultur- och arkitekturhistoriska värdet i och med 
förändringarna. Det är dock möjligt att återställa husen vid en kommande renovering. Bostads-
huset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålsta och där-
för en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är husets planform, det höga, brutna 
taket och skärmtaket över köksingången samt att uthusen finns kvar.  
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Yttergran 

 
1. Vid Stockholmsvägen 20 ligger ett flerbostadshus från 1932. 2. Vid Stockholmsvägen 22 finns ett mindre affärshus. 

263. Bålsta 2:12, Stockholmsvägen 20 
År 1932 uppfördes ett flerbostadshus, med fem lägenheter i de övre våningarna och butiker i bot-
tenvåningen, vid Stockholmsvägen. Under 1930- och 1940-talen fanns apotek, bank och en ma-
nufakturaffär i byggnaden.  

På grund av ovarsamma byten av fönster och dörrar samt byte av takbeklädnaden till svarta 
betongpannor har delar av det kulturhistoriska värdet gått förlorat. Huset är trots förändringar-
na en viktig del av den äldre centrumbebyggelsen i Bålsta. Värdebärande egenskaper är husets 
storlek, det brutna taket och butikerna i bottenvåningen. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset. Vid en kommande renovering av exteriören får huset 
gärna återställas till ursprungligt skick. 

264. Bålsta 2:13, Stockholmsvägen 22 
Vid Stockholmsvägen 22 ligger en byggnad från 1937, som har två lägenheter på övervåningen 
och en affär i bottenvåningen. 

På grund av ovarsamma fönsterbyten har delar av det kulturhistoriska värdet gott förlorat. 
Huset är trots förändringarna en viktig del av den äldre centrumbebyggelsen i Bålsta. Värdebä-
rande egenskaper är byggnadens kubiska form, det flacka pyramidtaket och butiken i bottenvå-
ningen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset. Vid en 
kommande renovering av exteriören får huset gärna återställas till ursprungligt skick. 

350



Yttergran 

 
1. Åkersro kvarn uppfördes 1929. 2. Villan Åkersro byggdes av kvarnägaren 1932.  

265. Åkersro kvarn, Bålsta 2:14, Stockholmsvägen 24 
Åkersro kvarn byggdes 1929. Kvarnen, som drevs med elkraft, är sedan många år nedlagd. Idag 
använder ett glasmästeri lokalerna.  

Byggnaden har förlorat delar av sitt kulturhistoriska värde då den tekniska utrustningen har 
tagits bort, fasaden har tilläggsisolerats, lertegeltaket har ersatts av korrugerad plåt och botten-
våningens fönster har bytts ut. Kvarnen är trots förändringarna en viktig del av kulturmiljön i 
Bålstas gamla centrum. Värdebärande egenskaper är sadeltaket, de äldre spröjsade fönstren på 
övervåningen och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas huset och inte avviker i stil, skala och material. 

266. Åkersro, Bålsta 2:15, Stockholmsvägen 26 
Villan byggdes 1932 av ägaren till Åkersros kvarn, som ligger strax intill. En tillbyggd farstu med 
balkong uppfördes vid mitten av 1900-talet. Entrén har senare flyttats från utbyggnadens front 
till dess nordsida. 

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i 
Bålsta och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är det höga, brutna taket, de 
spröjsade fönstren och färgsättningen i rött och vitt. Det är önskvärt att eventuella till- och ny-
byggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Vid Stockholmsvägen 28 ligger ett välbevarat affärshus från 1950-talet. 2. Löthnergården uppfördes 1930. 

267. Bålsta 2:196, Stockholmsvägen 28 
Ett av Bålstas bäst bevarade affärshus ligger vid Stockholmsvägen 28. Huset är byggt 1956 och 
bevarar mycket av sitt ursprungliga utseende. Huset innehöll under 1950-talet tre butiker, en 
bank och tre lägenheter. 

Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är ett välbevarat exempel på ett af-
färshus från 1950-talet. Det är även en viktig del av den äldre centrumbebyggelsen i Bålsta. Vär-
debärande egenskaper är det lertegeltäckta, valmade sadeltaket, den ljusputsade fasaden, perspek-
tivfönstren och de stora skyltfönstren som inramas av grönt kakel. Det är betydelsefullt att even-
tuella till- och nybyggnader underordnas affärshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

268. Löthnergården, Bålsta 2:116, Stockholmsvägen 13 
Löthnergården byggdes 1930 som enbostadshus. Under en period användes delar av huset som 
postkontor. Trots den moderna färgsättningen bevarar byggnaden mycket av sitt ursprungliga 
utseende.  

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bål-
stas äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är det brutna taket, 
träpanelen och de äldre spröjsade fönstren samt lertegeltaket. Det är önskvärt att eventuella till- 
och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Vid Stockholmsvägen 9 ligger en före detta skoaffär i ett funkishus. 2. Vid Stockholmsvägen 7B ligger ett hus från 
1800-talet. 

269. Bålsta 2:29, Stockholmsvägen 9 
Affärshuset uppfördes 1935 i en utpräglad funktionalistisk stil. Huset har byggts till både åt sidan 
och bakåt på 1950- respektive 1970-talen. Ursprungligen fanns i byggnaden en lägenhet, en sko-
affär och en frisersalong. 

Huset är en viktig del av den äldre centrumbebyggelsen i Bålsta. Värdebärande egenskaper är 
tegelstommen, det flacka lertegeltäckta taket, den putsade fasaden och tvåluftsfönstren samt de 
stora skyltfönstren. Andra viktiga detaljer är neonskylten och de blå markiserna. Det är önskvärt 
att eventuella till- och nybyggnader underordnas affärshuset och inte avviker i stil, skala och 
material. 

270. Bålsta 2:28, Stockholmsvägen 7B 
Vid Stockholmsvägen 7B ligger ett äldre reveterat hus. Enligt en tidigare byggnadsinventering 
uppges bostadshuset vara uppfört 1810. Det har dock byggts om och till så pass kraftigt att stora 
delar av det kultur- och arkitekturhistoriska värdet har gått förlorat. Stämmer dateringen är det 
den äldsta bevarade byggnaden i området vilket ger den ett kulturhistoriskt värde. Värdebärande 
egenskaper är timmerstommen, det brutna taket, den utkragade skorstenen och den reveterade 
fasaden. Vid en kommande renovering är det önskvärt om byggnaden återställs till ett tidigare 
utseende. 
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Yttergran 

 
1. Sagans bostadshus är byggt 1920.  2. Det samtida gårdshuset har tidigare bland annat använts som bostadshus. 

271. Sagan, Bålsta 1:7, Stockholmsvägen 8 
Sagan byggdes 1920 och var ursprungligen ett tvåbostadshus. Det har en tidstypisk asymmetrisk 
planform och ett för trakten ovanligt utsvängt brutet tak. Byggnaden hade ursprungligen kors-
postfönster. På tomten finns ett gårdshus som tidigare bland annat innehöll en lägenhet om två 
rum och kök.  

Sagan är en av få fastigheter som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålstas 
äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde 
då det är relativt välbevarat och typiskt för sin tid. Värdebärande egenskaper är den asymmet-
riska planformen, det utsvängda brutna taket, den utkragade skorstenen, glasverandan med sina 
ursprungliga fönster och gamla pardörr samt skärmtaket över entrén. Ytterligare värdebärande 
egenskaper är det vinkelbyggda gårdshuset med sina äldre spröjsade fönster, lertegeltak och röda 
slamfärg. Det är betydelsefullt att till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avvi-
ker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Yttergran 

 
1. Bålsta 27:1 byggdes av HSB i början av 1960-talet. 2. Invid korsningen Bålstavägen och Västerhagsvägen ligger 
Bålsta 2:249. 

272. Bålsta 1:49 och 27:1, Bålstavägen 2–8 
Vid Bålstavägen ligger två flerbostadshus som uppfördes av HSB under åren kring 1960. Huset 
vid Bålstavägen 2–4 byggdes i slutet av 1950-talet, medan huset vid Bålstavägen 6–8 uppfördes 
några år senare. Båda byggnaderna är ritade av HSB:s rikförbunds arkitektkontor. 

Byggnaderna hör till de första flerbostadshusen som uppfördes i Bålsta och är en viktig del av 
Bålstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är den gula tegelstommen, det flacka sadeltaket, 
de ursprungliga tvåluftsfönstren och portarna. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggna-
der underordnas husen och inte avviker i stil, skala och material. Det är av stor vikt att fönster 
och portar behålls. 

273. Håbo f.d. kommunhus, Bålsta 2:249, Bålstavägen 10–12 
Invid korsningen Bålstavägen och Västerhagsvägen ligger två sammanbyggda hus. Byggnaderna 
ligger i vinkel och i hörnet mot korsningen finns en mindre torgbildning. Tvåvåningsbyggnaden 
var tidigare Håbos kommunhus. Idag finns här bland annat en butikslokal som är vänd mot tor-
get. Byggherre var Håbohus, som fortfarande förvaltar husen. Byggnaderna ritades av HSB:s 
riksförbunds arkitektkontor och uppfördes under första hälften av 1960-talet.  

Byggnaderna hör till de första flerbostadshusen som byggdes i Bålsta och är en viktig del av 
Bålstas kulturmiljö. Den lägre byggnadens tidigare användning som kommunhus är dessutom av 
intresse. Tyvärr har fönster och portar bytts ut på ett okänsligt sätt varpå delar av det kultur- och 
arkitekturhistoriska värdet har gått förlorat. Värdebärande egenskaper är den gula tegel-
stommen, det flacka sadeltaket, affärslokalen och torgbildningen. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas husen och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
Radhusen vid Kanalvägen är mycket tidstypiska med sina putsade fasader i olika jordfärger. 

274. Radhus, Bålsta 2:229–2:236, Kanalvägen 2–4 
Håbos äldsta radhuslänga är uppförd 1964 och ligger vid Kanalvägen. Uppdragsgivare var bygg-
mästare Robert Dimling. Husen ritades av Y-tonghus och har en stomme av lättbetong. Kanal-
vägen har en lätt lutning och husen har elegant anpassats till detta genom att de trappas av i par 
om två. Fasadfärgerna som går i olika jordfärger är mycket tidstypiska och viktiga för helhetsin-
trycket. 

Radhusen som är Håbos första radhuslänga har ett kulturhistoriskt värde då de är välbeva-
rade och mycket typiska för sin tid. Värdebärande egenskaper är de svarta, flacka sadeltaken, de 
putsade fasaderna i olika jordfärger, de vita knutarna, de stora perspektivfönstren och de små 
trädgårdarna. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas husen och 
inte avviker i stil, skala och material. Vid en kommande omputsning är det mycket viktigt att 
fasaderna får behålla sina ursprungskulörer. 
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Yttergran 

 
1. Medborgarhuset uppfördes 1947. 2. År 1929 uppfördes Håbos första ålderdomshem.  

275. Medborgarhuset, Bålsta 2:147, Bålstavägen 14 
År 1941 brändes tre föreningsbyggnader i Håbo ner. Avsaknaden av möteslokaler ledde fram till 
att Medborgarhuset byggdes 1947. Byggnaden ägdes från början av de olika föreningarna, men 
sedan 1966 drivs huset i kommunens regi. Huset har byggts till i ett par omgångar.  

Medborgarhuset är en viktig del av Håbos folkrörelsehistoria. Värdebärande egenskaper är 
det höga, branta lertegeltaket och biografskylten. Det är önskvärt att eventuella till- och ny-
byggnader underordnas huset och inte avviker i stil, skala och material. 

276. F.d. ålderdomshem, Bålsta 1:124, Villavägen 2 
År 1929 uppfördes ett ålderdomshem i Bålsta. Det drevs av Bålsta fattigvårdsförbund, som var 
ett kommunförbund bestående av nio olika kommuner. Ålderdomshemmet hade plats för 33 
pensionärer. Det moderna hemmet hade bland annat bostadsrum, dagrum, matsalar och badrum 
med både wc och varmvatten. På tomten fanns svin- och hönshus, likbod och förrådsutrymmen. 
År 1976 öppnades ett nytt ålderdomshem snett bakom det befintliga, som därmed lades ner. Året 
efter öppnades ett gästgiveri i det gamla ålderdomshemmets lokaler. De nuvarande ägarna har 
drivit Bålsta gästgivaregård sedan 1980. Mellan åren 1983 och 1985 byggdes huset till på vardera 
gaveln. 

Huset är en viktig del av Håbos fattigvårdshistoria och av Bålstas kulturmiljö. Värdebärande 
egenskaper är byggnadens planform, de ursprungliga spröjsade fönstren och färgsättningen i rött 
och vitt. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas huset och inte avviker 
i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
Vid Håbovägen 11 ligger ett egnahem från 1930.  

277. Skuggan, Bålsta 1:126, Håbovägen 11 
Bostadshuset uppfördes 1930 och innehöll ursprungligen två lägenheter. Huset hade tidigare 
lertegeltak och var målat med röd slamfärg. På tomten finns ett enklare uthus. 

Skuggan är ett av få hus som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålstas äldre de-
lar och en viktig del av kulturmiljön. Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det 
är välbevarat och typiskt för sin tid. Värdebärande egenskaper är det brutna taket, de ursprung-
liga spröjsade fönstren och stuprören med sina skarpa vinklar samt den öppna verandan. Det är 
betydelsefullt att till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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1. Byggnaden innehöll ursprungligen tre lägenheter för anställda vid järnvägen. 2. Relationen mellan bostadshuset och 
järnvägsspåren har skurits av genom den senare tillkomna underfarten för Enköpingsvägen/Stockholmsvägen. 

278. Tegelvillan, Bålsta 1:614, Skvadronsvägen 2 
På andra sidan järnvägen, strax nordöst om järnvägsstationen, ligger en före detta personalbo-
stad för järnvägsanställda. Byggnaden, som numera kallas för Tegelvillan, är uppförd 1917. Den 
innehöll ursprungligen tre lägenheter, vilkas separata ingångar fortfarande finns kvar. På 1980-
talet byggdes en viadukt under järnvägen för Enköpingsvägen/Stockholmsvägen nära huset, vil-
ket ledde till att byggnaden förlorade sitt fysiska sammanhang med järnvägsspåren och Bålsta 
station. Idag används byggnaden som föreningslokal. 

Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är en viktig del av miljön kring 
den före detta järnvägsstationen. Den är dessutom av hög arkitektonisk kvalitet. Värdebärande 
egenskaper är tegelstommen med sina rundade fogar och sin dekorativa överkragning, sockeln av 
slaggsten, de spröjsade stickbågsfönstren och det halvvalmade sadeltaket. Andra egenskaper är 
den smäckra takfoten med de profilerade taktassarna, den utkragade skorstenen och takteglet 
samt de tre portarna, varav två leder till var sin farstu som har en takbeklädnad av falsad plåt. 
Byggnaden har kvar sin ursprungliga planform och bör därför helst inte byggas till. Det vore 
önskvärt om eventuella förändringar utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Yttergran 

 
Pingstkyrkan hette tidigare Elimkapellet och uppfördes 1935 av Bålsta baptistförsamling. 

279. Pingstkyrkan, Bålsta 1:138, Skvadronvägen 1 
Byggnaden uppfördes 1935 av Bålsta baptistförsamling, och kallades ursprungligen Elimkapellet. 
Baptisterna var den frikyrkliga sammanslutning som tidigast organiserade sig i Sverige. År 1893 
startade en baptistförsamling i Bålsta, men det dröjde mer än 40 år innan en egen lokal uppför-
des. Sedan 1980-talet har byggnaden använts av pingströrelsen. Till att börja med som en utpost 
till pingstförsamlingen i Enköping, men på 1990-talet bildades en egen församling i Bålsta.  

Byggnaden ligger högt placerad ovanför Enköpingsvägen, med huvudfasaden vänd mot syd-
väst. Den har bevarat sin karaktär exteriört. Vid uppförandet rymde huset två samlingslokaler, 
serveringslokaler, kök och en pastorsbostad på övervåningen. Interiört har vissa ombyggnader 
och tillägg gjorts, men i huvudsak har grundstrukturen bibehållits. Den mindre samlingslokalen 
fungerar idag som kafélokal.  

Pingstkyrkan är en viktig del av Bålstas kulturmiljö och Håbos frikyrkohistoria. Värdebä-
rande egenskaper är tegelstommen, den ljusa putsen och den mörka sockeln samt de höga rund-
bågiga fönstren som markerar var samlingssalen ligger. Ytterligare egenskaper är det runda 
fönstret ovanför huvudentrén, övriga spröjsade fönster, de äldre portarna med skärmtak över och 
lertegeltaket samt neonkorset. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas 
huset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Bostadshusets utseende är typiskt för egnahem från 1920-talet och början av 1930-talet. 2. På tomten finns två uthus.  

280. Lilleberg, Bålsta 1:82, Skvadronvägen 4 
I närheten av Pingstkyrkan ligger en egnahemsvilla från 1932. På husets nordöstra långsida finns 
en större tillbyggnad tillkommen under 1900-talets senare del. På tomten finns två uthus – ett 
garage och en före detta tvättstuga – som ligger i vinkel med varandra. Tvättstugan har vid ett 
senare tillfälle förlängts och ett garage har byggts under den nyare delen.  

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i 
Bålsta och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är det höga, brutna taket, de 
ursprungliga spröjsade fönstren, uthusen med deras röda slamfärg och lertegeltaken på bostads-
huset och tvättstugan. 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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Yttergran 

 
1. Gransäterskolans äldsta byggnad uppfördes 1946. 2. På 1950-talet byggdes ytterligare ett skolhus. 

281. Gransäterskolan, Bålsta 19:1, Gransätervägen 1 m.fl. 
Bålsta folkskola uppfördes 1946 och hade från början ca 70 elever. Storkommunreformen 1952 
ledde till att Håbo kommun bildades och i samband med det beslutades att kommunen endast 
skulle ha en skola. I slutet av 1950-talet byggdes därför ett ytterligare hus intill Bålsta folkskola 
och skolan bytte namn till Centralskolan. Skolan har senare byggts ut med flera nya skolbyggna-
der. Idag heter skolan Gransäterskolan och har elever från sexårsverksamhet till och med nionde 
klass.  

Gransäterskolan är en betydelsefull del av Håbos skolhistoria och en viktig del av Bålstas kul-
turmiljö. Värdebärande egenskaper är det äldsta husets putsfasad, stora fönster med liggande 
spröjs och flacka valmade sadeltak. Värdebärande egenskaper på skolbyggnaden från slutet av 
1950-talet är tegelfasaden, sadeltaket och de stora fönstren med liggande spröjs. Det är önskvärt 
att eventuella tillbyggnader underordnas husen och inte avviker i skala, stil eller material. 

 
1. Vid Enköpingsvägen 18 ligger Bålsta 19:3.   2. Vid Enköpingsvägen 20 ligger Bålsta 19:2. 

282. F.d. lärarbostäder, Bålsta 19:2 och 19:3, Enköpingsvägen 20 och 18 
Intill Gransäterskolan finns två bostadshus från 1950-talet, som har använts som lärarbostäder. 
Varje byggnad innehåller två lägenheter.  

De välbevarade husen är en viktig del av kulturmiljön kring Gransäterskolan. Värdebärande 
egenskaper är den gula, putsade fasaden, perspektivfönstren, tegelomfattningarna kring ytter-
dörrarna och de små fönstren med dekorativ spröjsning. Ytterligare egenskaper är trapporna med 
sina smidesjärnsräcken, Bålsta 19:3 äldre dörrar med spröjsade rutor och lertegeltaket på Bålsta 
19:2. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshusen och inte 
avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Huset är den enda egnahemsvillan som finns kvar i närheten av Gransäterskolan. 2. Huset är tillbyggt och har i sam-
band med detta försetts med ett torn. 

283. Gransäter, Bålsta 1:77, Gransätervägen 36 
I närheten av Gransäterskolan ligger ett bostadshus som är uppfört 1929. Familjen Tengelin som 
byggde huset drev i många år en handelsträdgård på ägorna. Handelsträdgården är sedan många 
år avvecklad och marken avstyckad. På senare år har huset byggts till med ett torn och en stor 
tillbyggnad bakåt. Trots storleken fungerar tillbyggnaden väl ihop med det ursprungliga huset. 
På tomten finns även ett uthus från mitten av 1900-talet.  

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bål-
stas äldre delar och är en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är den liggande 
panelen, den höga sockeln, korspostfönstren och det brutna taket som är klätt med lertegel. 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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Yttergran 

 
1. Häktet är det enda som finns kvar av Bålstas tingsställe. 2. Snickerifabriken är den enda industribyggnad från 1900-
talets första hälft som finns kvar i Bålsta. 

284. Häktet, Bålsta 1:145 
Den enda byggnad som finns kvar från tiden då Bålsta var tingsställe, mellan åren 1858 och 1903, 
är det gamla häktet. Det är dessutom den enda byggnad i Håbo härad som finns bevarad från 
häradstiden. Häktet ägs fortfarande av Håbo häradsallmänning, vilket är den organisation som 
var ansvarig för tingshus och gästgivaregårdar.  

Byggnaden, som har små gallerförsedda fönster, är antagligen uppförd samtidigt som tings-
huset byggdes år 1858. Den har idag helt förlorat sitt sammanhang och ligger numera i kanten av 
ett grupphusområde i närheten av Enköpingsvägen.  

Häktet är en betydelsefull länk för att förstå Bålstas äldre historia och en viktig del av kul-
turmiljön. Värdebärande egenskaper är tegelstommen, den vita spritputsen med släta omfatt-
ningar och knutar. Ytterligare egenskaper är de gallerförsedda fönstren och den ursprungliga 
rundbågiga porten samt plåttaket och den smäckra takfoten med profilerade taktassar. Det är 
betydelsefullt att byggnaden underhålls på ett varsamt sätt. 

285. Bålsta snickerifabrik, Bålsta 1:131, Enköpingsvägen 12 
Under 1930-och 1940-talen etablerades en del småindustrier i Bålsta, framför allt inom bygg-
branschen. Av dessa industrier finns endast Bålsta snickerifabrik kvar. Byggnaden, som är i två 
våningar, är uppförd 1940. Den har senare byggts till mot nordöst. 

Snickeriet är en betydelsefull länk för att förstå Bålstas äldre historia och en viktig del av kul-
turmiljön. Värdebärande egenskaper är tegelstommen, den vita spritputsen, de äldre spröjsade 
fönstren och det flacka halvvalmade sadeltaket samt hissbalken. Det är önskvärt att eventuella 
till- och nybyggnader underordnas huset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Vid Ullevivägen 17 ligger en villa från ca 1960.   2. Vid Ullevivägen 16 ligger ett hus från 1940-talet. 

286. Bålsta 7:17, Ullevivägen 17 
Öster om järnvägen, längs med Ullevivägen och Artistvägen, ligger ett villaområde med blandad 
bebyggelse. I dess norra del ligger en tegelvilla som troligen är uppförd runt 1960.  

Huset är en välbevarad och tidstypisk villa och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande 
egenskaper är husets långsmala utsträckning med en vinkelbyggnad som skapar en avskärmad 
uteplats, uteplatsens öppna spis, tvåluftsfönstren, den ursprungliga ytterdörren och lertegeltaket. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material. 

287. Karinhill, Bålsta 2:96, Ullevivägen 16 
I den norra delen av Ullevi ligger en villa som är uppförd 1942. Huset har en kvadratisk plan-
form och ett flackt pyramidtak. Vinden är inredd och hade ursprungligen endast två takkupor. 
På senare år har ytterligare en kupa tagits upp. 

Huset är en välbevarad och tidstypisk villa från tiden kring 1940 och en viktig del av kultur-
miljön. Värdebärande egenskaper är husets kvadratiska planform, flacka pyramidtak, släta ljusa 
puts, treluftsfönstren och den ursprungliga ytterdörren samt lertegeltaket. Det är önskvärt att 
eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material. 
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Yttergran 

 
1. Bostadshuset är uppfört på 1920-talet. 2. Intill bostadshuset ligger en större garagebyggnad. 

288. Jakobslund, Bålsta 2:92, Österled 6 
Bostadshuset är uppfört 1922, men har delvis ändrat karaktär genom fönsterbyten och annan 
färgsättning. Huset är tillbyggt på båda långsidorna. På tomten finns ett större garage från andra 
hälften av 1900-talet. 

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bål-
stas äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är den liggande trä-
panelen, sadeltaket, den smäckra takfoten och den utkragade skorstenen. 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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Yttergran 

 
1. Bostadshuset är uppfört 1934.   2. och 3. Gårdshusen är viktiga för kulturmiljön. 

289. Solhaga, Bålsta 2:90, Artistvägen 5 
Bostadshuset är uppfört 1934 och innehöll ursprungligen två lägenheter. Takbeklädnad, panel 
och vissa fönster har på senare år bytts ut. På tomten finns två uthus i trä som troligen är samtida 
med bostadshuset och ett mindre uthus uppfört av betongsten.  

Solhaga är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålstas 
äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Det är av kulturhistoriskt intresse att gårdshusen 
finns kvar. Värdebärande egenskaper är uthusens placering som flyglar till bostadshuset, den 
röda slamfärgen och de äldre dörrar och fönster som finns kvar. 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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Yttergran 

 
1. Bostadshuset är ett välbevarat exempel på funktionalism. 2. Uthuset ligger vid tomtgränsen. 

290. Solsidan, Bålsta 2:88, Artistvägen 9 
Bostadshuset byggdes 1936 i en renodlad funktionalism och innehöll ursprungligen två lägenhet-
er. Byggnaden har en kubisk form med ett flackt pyramidtak. Huset är mycket välbevarat och 
representativt för sin tid. På tomten finns ett uthus som troligen är samtida med bostadshuset, 
men som har ett mer traditionellt utförande. 

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bål-
stas äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt 
värde då det är välbevarat och typiskt för sin tid. Värdebärande egenskaper är putsfasaden, de 
ursprungliga tvåluftsfönstren, plåttaket och verandan samt färgsättningen i gult, brunt, grått och 
vitt. Värdebärande egenskaper är dessutom uthusets plåttak, locklistpanel, röda slamfärg, äldre 
fönster och dörrar. 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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Yttergran 

 
1. Bålsta 7:3 är uppförd vid mitten av 1940-talet. 2. Bålsta 7:5 har en välbevarad villa från 1950-talet. 

291. Björkås, Bålsta 7:3, Ullevivägen 33 
Bostadshuset är uppfört 1945 i en stram tidstypisk funktionalism. Vid sidan av entrén finns en 
mindre utbyggnad och i vinkel med bostadshuset ligger ett garage. 

Det välbevarade bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av egnahemsbebyggelsen 
i Bålstas äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är locklistpane-
len, de ursprungliga tvåluftsfönstren, ytterdörren och garageporten samt trappans smidesräcke. 
Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i 
stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

292. Bålsta 7:5, Ullevivägen 35 
Bostadshuset är troligen uppfört på 1950-talet i en stram och tidstypisk funktionalism. Det är en 
suterrängvilla med ett inbyggt garage. Huset är tillbyggt mot nordöst. 

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av egnahemsbebyggelsen i Bålstas äldre 
delar och en viktig del av kulturmiljön. Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då 
det är välbevarat och typiskt för sin tid. Värdebärande egenskaper är den ljusa putsade fasaden, 
de ursprungliga fönstren, ytterdörren och garageporten samt balkongen med dess släta pelare 
och smidesräcke. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Bostadshuset har en tidstypisk indragen balkong. 2. Garaget ligger i tomtgräns vid vägen. 

293. Bålsta 15:1, Ullevivägen 49 
Vid Ullevivägen 49 ligger en välbevarad tegelvilla från 1960-talet. Till huset hör ett separat ga-
rage som ligger nära vägen. Fastigheten har en mycket tidstypisk skogstomt med tall, björk och 
lärkträd. 

Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är välbevarat och typiskt för sin 
tid. Värdebärande egenskaper är den röda tegelfasaden och det vita mexiteglet, den indragna 
balkongen, de ursprungliga fönstren och ytterdörren med sidofönster av betongglas samt gara-
geporten. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material. 

 
1. Bostadshuset har förlängts åt sydöst det vill säga åt höger på bilden. 2. Garaget ligger i tomtgränsen. 

294. Lyckås, Bålsta 1:91, Artistvägen 33 
Bostadshuset är byggt 1931 och har senare förlängts med en större tillbyggnad åt sydöst. Vid 
tomtgränsen ligger ett garage. 

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bål-
stas äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är den liggande trä-
panelen, burspråket och den inglasade verandan. 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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Yttergran 

 
1. De gamla spröjsade fönstren är mycket viktiga för husets utseende. 2. På tomten finns en friggebod av yngre datum. 

295. Skogshyddan, Bålsta 1:93, Källvägen 7 
Vid hörnet mellan Ullevivägen och Källvägen ligger en villa som är byggd på 1910- eller 1920-
talet. Huset har en tidstypisk asymmetrisk planform med två vinkelställda sadeltak och är från-
sett takbeläggningen mycket välbevarad. På tomten finns en enklare friggebod. 

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bål-
stas äldre delar och är en viktig del av kulturmiljön. Huset har ett kultur- och arkitekturhisto-
riskt värde då det är välbevarat och typiskt för sin tid. Värdebärande egenskaper är den asym-
metriska planformen, den liggande fasspontpanelen, de ursprungliga spröjsade fönstren, den 
smäckra takfoten och den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybygg-
nader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 

 
1. och 2. Vid Äppelvägen 1 ligger en egnahemsvilla. 

296. Nybygget, Bålsta 1:618, Äppelvägen 1 
Strax norr om Bålstas nuvarande centrum intill servicehemmet Pomona ligger en egnahemsvilla. 
Huset är uppfört 1928 och innehöll ursprungligen två lägenheter. Fasad och fönster har bytts ut 
under senare år. 

Bostadshuset är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bål-
stas äldre delar och är en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är det brutna plåt-
taket, verandan och färgsättningen i rött, vitt och grönt. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Huvudbyggnaden är uppförd 1920. 2. Tvättstugan är troligen uppförd på 1930-talet eller senare. 3. och 4. Uthus. 

297. Lyckebo, Bålsta 1:35 och 1:36, Stockholmsvägen 61 och 63 
Mellan järnvägen och Stockholmsvägen ligger Lyckebo. På tomten ligger ett bostadshus och tre 
uthus. Det ena uthuset är ursprungligen en tvättstuga men används idag för bostadsändamål. 
Bostadshuset, som ursprungligen innehöll två lägenheter, är byggt 1920 och renoverat 1953. Vid 
renoveringen byttes de ursprungliga T-fönstren ut. Bostadshuset och den före detta tvättstugan 
är reveterade medan de övriga uthusen har rödfärgad locklistpanel. 

Lyckebo är en av få fastigheter som finns kvar från den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålstas 
äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Husen har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde 
då de är välbevarade och typiska för sin tid. Värdebärande egenskaper är de reveterade ockrafär-
gade fasaderna, de äldre fönstren, lertegeltaken och den röda slamfärgen på uthusen. Det är be-
tydelsefullt att till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och 
material från övrig bebyggelse. 
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Yttergran 

 
1. Bostadshuset har bevarat mycket av sin karaktär från ombyggnaden på 1910-talet. 2. På tomten finns ett större uthus. 

298. Bålsta 2:53, Fredriksberg 2 
Strax norr om Lyckebo vid Stockholmsvägen ligger ett hus som är byggt på 1870-talet. Det 
präglas idag av en större ombyggnad som gjordes på 1910-talet. Vid denna tid höjdes huset med 
ett par stockvarv, vinden inreddes och trapphuset och verandan byggdes. På tomten finns ett 
yngre uthus. Trädgården sträckte sig tidigare fram till järnvägen och den frukt som odlades här 
såldes i Stockholm. 

Bostadshuset är en av mycket få byggnader som finns kvar från tiden innan Bålsta blev ett 
stationssamhälle. Huset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är välbevarat och 
typiskt för sin tid. Värdebärande egenskaper är timmerstommen, den varierade träpanelen, den 
röda slamfärgen, den smäckra takfoten och lertegeltaket. Det är betydelsefullt att till- och ny-
byggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyg-
gelse. 

 
1. Stora Hagalunds bostadshus byggdes 1816. 2. På tomten finns ett uthus. 

299. Stora Hagalund, Bålsta 18:2, Stockholmsvägen 54 
Stora Hagalund, eller Ellensborg som den även har kallats för, var tidigare arrendegård till Grans 
gård i Grans by. Ladugård, loge och en stor gödselstack låg tidigare där OKQ8 numera har sin 
station. Idag finns endast huvudbyggnaden och ett mindre uthus kvar. Enligt en inskription 
ovanför ytterdörren är bostadshuset byggt 1816.  

Ellensborg har ett kulturhistoriskt värde då det är en av mycket få byggnader som finns kvar 
från tiden innan Bålsta blev ett stationssamhälle. Värdebärande egenskaper är timmerstommen, 
den reveterade fasaden, den smäckra takfoten och lertegeltaket. Det är betydelsefullt att till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig be-
byggelse. 
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Yttergran 

 
1. Lilla Hagalund uppfördes på 1860-talet. 2. Villa Lydia byggdes 1933. 

300. Lilla Hagalund, Bålsta 1:614, Lilla Hagalunds väg 1 
Lilla Hagalund består av en mindre parstuga som är uppförd under 1860-talet. På 1930-talet 
reveterades huset. Huset har en tillbyggd panelad farstukvist på framsidan. Tidigare fanns en stor 
utbyggnad på baksidan, men den har tagits bort på senare år. På tomten ligger ett uthus av yngre 
datum. Den långsmala tomten sträckte sig tidigare ända till järnvägsspåren. Lilla Hagalund an-
vändes som bostad fram till 1955 av Selma och Karl Nyberg och därefter som fritidsbostad av 
deras son fram till omkring 1990. Idag förvaltas huset av Lilla Hagalunds vänner. 

Bostadshuset har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är en av mycket få byggna-
der som finns kvar från tiden innan Bålsta blev ett stationssamhälle. Huset är därtill mycket väl-
bevarat. Värdebärande egenskaper är timmerstommen, stensockeln, den reveterade gula fasaden 
och de äldre fönstren. Ytterligare värdebärande egenskaper är farstukvisten, stuprören med sina 
skarpa vinklar, lertegeltaket och den murade skorstenen samt trädgården med dess fruktträd och 
buskar. Det är betydelsefullt att till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker 
i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

301. Villa Lydia, Bålsta 1:614, Stockholmsvägen 45 
Strax nordväst om Lilla Hagalund ligger Villa Lydia, som uppfördes 1933 av Selma Nybergs sys-
ter Lydia. Till planen utgör den en sidokammarstuga. Byggnaden är uppförd i betongtegel, med 
fasaden målad i gammelrosa och med sadeltak i galvaniserad plåt. Byggnaden har en glasad ve-
randa och burspråk. Även Villa Lydia förvaltas av Lilla Hagalunds vänner. 

Villa Lydia är en av få byggnader som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålstas 
äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är betongtegelstommen, 
de småspröjsade fönstren, glasverandan och burspråket. Det är önskvärt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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Yttergran 

 
1. Bostadshuset vänder entrén inåt gården. 2. På senare år har bostadshuset byggts till med en inglasad veranda med 
garage under. 3. På tomten finns ett mindre bostadshus. 4. Mitt emot det mindre bostadshuset ligger ett äldre garage.  

302. Solgården, Bålsta 2:40, Solgården 4 
Solgården, som ligger nära järnvägsspåren, uppfördes vid mitten av 1920-talet. Bostadshuset har 
en tidstypisk liggande panel och brutet tak. Under senare år har fönster och dörrar bytts ut och 
en stor inglasad veranda med garage under har byggts vid den södra gaveln. Dessa förändringar 
har lett till att det kulturhistoriska värdet har minskat. På tomten finns ett mindre hus med ett 
par bostadsrum. Eventuellt skulle det kunna vara en så kallad lillstuga som byggdes i väntan på 
att ägarna skulle få möjlighet att bygga ett större hus. Är det fallet är byggnaden några år äldre 
än bostadshuset. På tomten finns även en äldre garagebyggnad och en lekstuga. 

Solgården är en av få fastigheter som finns kvar av den tidiga egnahemsbebyggelsen i Bålstas 
äldre delar och en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är byggnadernas place-
ring med de två uthusen som flyglar till bostadshuset, det brutna taket på bostadshuset och sa-
deltaken på övriga byggnader samt den gula, liggande panelen på samtliga hus. Det är önskvärt 
att till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från 
övrig bebyggelse. 
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Yttergran 

 



 
En betande kviga vid Låddersta gård. I bakgrunden syns delar av det nyexploaterade området Viby äng. 

Kalmars socken 
Kalmars socken utgörs av en halvö som avgränsas av Ekolsundsviken i väster, Norra Björkfjärden 
i söder och i öster av Kalmarviken. Den centrala odlingsbygden är kuperad med spridda 
skogsbevuxna backar och kullar. Den nordvästra delen utgörs av en flack dalgång som sänker sig 
ner mot Kalmarviken. Det öppna bördiga området som tidigare hette Mansängen kallas idag för 
Gröna dalen. I de västra delarna av socknen längs med Ekolsundsviken breder stora 
skogsområden ut sig. Barrskogen blandas på vissa ställen upp av ädellövträd.  

Förekomsten av sta-namn, exempelvis Torresta, Låddersta och Bista, visar att trakten var be-
bodd under äldre järnåldern. Socknen är dessutom rik på fornlämningar. Intill de gamla byarna 
finns gravfält med högar och stensättningar samt flera runstenar.  

Dagens landskapsbild karaktäriseras främst av de senaste decenniernas kraftiga expansion av 
Bålsta tätort. Stora villa- och radhusområden samt industriområden har vuxit upp på 
Kalmarlandet. I samband med denna expansion har en del äldre bebyggelse försvunnit. Mitt i 
och omkring tätortsbebyggelsen finns dock några äldre miljöer av kulturhistoriskt intresse 
bevarade. I samband med ytterligare exploatering är det viktigt att ett respektavstånd hålls till 
gårdarna i Torresta, Låddersta och Kalmarnäs samt till Kalmar kyrkomiljö. 

377



Kalmar 

 
Kalmar kyrkomiljö består av kyrkan, den före detta fattigstugan och kyrkskolan. I bakgrunden syns Bista industri-
område. 

Kalmar kyrkomiljö, Kalmar prästgård och Gyllendal 
Kalmar kyrka ligger väl synlig i det öppna landskapet väster om Kalmarviken. När den byggdes i 
slutet av 1100-talet gick vattnet betydligt närmare kyrkan än det gör idag. Lägen i nära anslut-
ning till vatten är typiska för 1100-talets kyrkoetablering i Mälardalen. Vattenlederna var viktiga 
både sommar- och vintertid vilket gjorde dessa lägen naturliga.  

Med stor sannolikhet fanns redan Frösunda by innan kyrkan uppfördes. Således styrde byns 
plats kyrkans placering och inte tvärtom. Under 1600-talet var Frösunda by delad i två olika 
lägen. Tre gårdar låg direkt öster om Kalmar kyrka medan två gårdar låg nere vid strandkanten. I 
samband med att storskifte genomfördes 1766–1773 flyttade en av gårdarna ut till vad som idag 
kallas Gyllendal. Denna gård finns fortfarande kvar (nr 307).  

Kalmar kyrkomiljö utgör ett typiskt sockencentrum där byggnader som var hela socknens 
angelägenhet samlades. Gyllendal och prästgården (nr 306) ligger skilda från kyrkan (nr 303), 
men hör historiskt samman med densamma. Kalmar prästgård har aldrig legat invid kyrkan utan 
ca en km väster därom. Kvar intill kyrkan finns idag det före detta fattighuset (nr 305) och den 
gamla kyrkskolan (nr 304). Däremot finns ingen av gårdarna kvar i ursprungligt läge.  

Kalmar kyrka, det före detta fattighuset och den före detta kyrkskolan utgör en välbevarad 
och kulturhistoriskt intressant miljö. Det är viktigt att de öppna siktlinjerna mot kyrkan bevaras.  
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Kalmar 

 
Kalmar kyrka präglas idag av en ombyggnad från 1830-talet. 

303. Kalmar kyrka, Kalmar 2:1, Kalmar kyrkväg 16 
Kalmar kyrka är placerad i närheten av den viktiga vattenfarleden upp mot Ekoln. Kyrkans 
äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Den var då en liten romansk gråstenskyrka. Under 1300-
talet byggdes den till med ett rakt avslutat kor och en sakristia. I koret finns än idag ett fönster 
med fint hugget masverk bevarat från denna tid. Under 1400-talet fick kyrkan ett västtorn och 
ett vapenhus. Senare under 1400-talet försågs kyrkan med kryssvalv av tegel som 1485 dekorera-
des med kalkmålningar av Albertus Pictor och hans verkstad. De målades över på 1700-talet, 
men fragment av dem är idag åter synliga.  

År 1813 brann kyrkan och stod därefter länge som en ruin. Omkring 1830 byggdes den upp 
igen efter ritningar av arkitekt C. G. Blom Carlsson vid Överintendentämbetet. Vapenhuset 
revs, nya större fönster togs upp och ett flackare tak byggdes. Resterna efter det gamla tornet 
revs och ett nytt torn med en tidstypiskt låg konisk huv uppfördes. I samband med att kyrkan 
byggdes upp igen flyttades kyrkklockorna från en fristående klockstapel till tornet. Kyrkan har 
flera intressanta inventarier, exempelvis en dopfunt från 1100-talets slut. Kyrkogården omgärdas 
av en äldre stenmur. 

Kalmar kyrka är ett mycket viktigt inslag i bebyggelsemiljön. Det är av yttersta vikt att sikt-
linjerna mot kyrkan bevaras och att ett respektavstånd hålls. 
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Kalmar 

 
1. Kyrkskolan. 2. Slöjdlokalen. 3. Bodlängan med torrdass. 4. Jordkällare. 

304. F.d. kyrkskolan, Kalmar 1:1, Kalmar kyrkväg 15 och 17 
Kyrkskolan eller Storskolan som den också har kallats byggdes på 1870 på den plats där klockar-
gården tidigare låg. Det är en timmerbyggnad som är klädd med röd locklistpanel. En större för-
stuga är uppförd under 1900-talets förra hälft. En separat slöjdlokal som ligger framför skolhuset 
byggdes på 1920-talet. På tomten ligger även en bodlänga med en vidbyggd dasslänga och en 
jordkällare. Båda är troligen byggda i samband med att skolhuset uppfördes. Skolan lades ner 
1958 och skolhuset används idag för kyrkans barnverksamhet. 

Skolbyggnaderna är en viktig del av Kalmar kyrkomiljö. Av stort värde är att bodlängan med 
de tre torrdassen finns bevarad. Värdebärande egenskaper är byggnadernas spridda placering 
uppe på kullen, skolans och bodlängans timmerstommar, torrdassen med sina överljusfönster, de 
äldre fönstren i slöjdlokalen, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventu-
ella till- och nybyggnader underordnas skolbyggnaden och inte avviker i stil, skala och material 
från övrig bebyggelse. 
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Kalmar 

 
1. Fattigstugan är uppförd i början på 1900-talet. 2. Under de senaste decennierna har huset kompletterats med flera 
tillbyggnader. 

305. F.d. fattigstuga, Kalmar 2:1, Kalmar kyrkväg 14 
Kalmar fattigstuga byggdes 1905 och användes som ålderdomshem fram till mitten av 1940-
talet. På platsen har det funnits fattigstugor ända från 1700-talets slut. I början av 1970-talet 
renoverades huset och kom därefter att användas som kyrkstuga med mötesrum och personalut-
rymmen. I samband med renoveringen byggdes en redskapsbod bakom huset. Under senare år 
har ett garage uppförts. I samband med detta kopplades redskapsboden och bostadshuset ihop 
med hjälp av en vinkelställd byggnad. 

Fattigstugan är en viktig del av Kalmar kyrkomiljö. Värdebärande egenskaper är fönstrens 
placering och proportioner, de plåtinklädda skorstenarna, lertegeltaken, locklistpanelen och den 
röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas den före detta 
fattigstugan och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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Kalmar 

 
1. Kalmar prästgård är byggd 1740. 2. Även boden är från 1700-talet. 

306. Kalmar prästgård, Kalmar prästgård 1:5, Kalmarleden 25 
Kalmar prästgård ligger ca en km nordväst om kyrkan. Den har framför allt används som kyrko-
herdeboställe, men under vissa tider även som komministerboställe. Huvudbyggnaden är byggd 
1740 och har en sexdelad plan. År 1727 kom en resolution angående prästgårdarnas utformning 
och i denna framhålls den sexdelade planen som norm. Kalmar prästgård är en av de äldsta 
prästgårdarna i Uppland med denna planform. Huset, som är en timmerbyggnad, fick en revete-
rad fasad på 1870-talet. Från början hade det endast en våning, men på 1950-talet inreddes vin-
den varpå en fönsterkupa togs upp. Vid mitten av 1800-talet hade Kalmar prästgård åtta ekono-
mibyggnader. Idag finns endast en kvar. Det är en källarbod som troligen är från 1700-talet. 
Matkällaren byggdes under 1900-talet om till garage. 

Kalmar prästgård har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är välbevarad och 
är en av de äldsta prästgårdarna i Uppland med en sexdelad plan. Värdebärande egenskaper är 
byggnadernas timmerstommar, bostadshusets reveterade ljusbruna fasad, fönstrens placering och 
spröjsning, den putsade skorstenen, bodens röda slamfärg och lertegeltaken. Bostadshuset bör 
inte byggas till eller få ändrad planlösning. Det är mycket angeläget att eventuella nybyggnader 
underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Behövs 
förändringar göras bör dessa utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Kalmar 

 
1. Mangården. 2. Den före detta bagar- och drängstugan. 3. Den före detta ved- och snickarboden är numera samman-
byggd med ett garage. 4. En ekonomibyggnad finns fortfarande kvar, men den hör inte längre till fastigheten.  

307. Gyllendal, Frösunda 1:3, Lilla Bistavägen 10 och 12 
Strax norr om Kalmar kyrkomiljö ligger gården Gyllendal. Ursprungligen hörde gården till 
Frösunda by, men flyttades efter storskiftets genomförande 1766–1773 ut till sin nuvarande plats. 
Det timrade bostadshuset som är uppfört i slutet på 1700-talet har brutet tak, vitputsad fasad 
med en fronton över dörren och en sexdelad plan. Gyllendal är ett mycket tidigt exempel på en 
bondgård med denna hustyp, vilken tidigare var förbehållen herrgårdar och prästgårdar. Gyllen-
dal har i sin helhet en herrgårdsmässig prägel med två timrade flygelbyggnader och stora 
ädellövträd planterade på gårdsplanen. Den ena flygelbyggnaden var tidigare bak- och dräng-
stuga och den andra ved- och snickarbod. Fägården låg först framför mangården, men flyttades 
runt sekelskiftet 1900 till ett nytt läge ca 50 m bakom densamma. En av de tidigare ekonomi-
byggnaderna finns fortfarande kvar, men hör numera till en annan fastighet. Bostadshuset bygg-
des till med en mindre utbyggnad på ena gaveln under 1940-talet och har under 1900-talets se-
nare decennier tilläggsisolerats vilket minskar det arkitektoniska värdet något. Vid sekelskiftet 
2000 har ett garage byggts samman med ved- och snickarboden.  

Gården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde genom sin välbevarade bebyggelse-
struktur. Eftersom den sexdelade planen är ovanlig på bondgårdar från 1700-talets slut bör bo-
stadshuset inte få ändrad planlösning eller byggas till. Värdebärande egenskaper är mangårdens 
herrgårdslika karaktär, timmerstommarna, bostadshusets brutna tak, frontonen, de två putsade 
skorstenarna, dubbeldörren och fönstrens placering, gårdsplanens ädellövträd, lertegeltaken och 
uthusens röda slamfärg. Det är betydelsefullt att eventuella nybyggnader underordnas bostads-
huset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Det vore önskvärt om even-
tuella förändringar utformas i samråd med antikvarisk expertis. 
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Kalmar 

 
Torresta gård ligger söder om Torresta byväg. 

Torresta 
Torresta by ligger på en höjd omgiven av öppen åkermark. Från åtminstone början av 1700-talet 
har byn bestått av tre gårdar. De ligger samtliga kvar på den gamla bytomten. Till byn hörde 
under 1730-talet ett soldattorp och två backstugor som låg i en klunga nordväst om byn och ett 
ytterligare torp som låg sydväst om bytomten. Under 1700- och 1800-talen var Norrgården en 
skattegård, Mellangården betalade ränta till Danviks hospital i Stockholm och Södergården var 
en frälseskattegård.  

På den norra gården finns ett järnåldersgravfält med två större högar och fyra stensättningar. 
De nuvarande gårdarna har ett byggnadsbestånd från senare hälften av 1800-talet och början av 
1900-talet. Torresta byväg går i en gammal sträckning genom byn mellan den södra och den 
mellersta gården. Under det senaste decenniet har Norrgården styckats av och tre villor har upp-
förts.  

Torresta by har en välbevarad bystruktur även om viss förtätning har skett på senare år. Byn 
är ett viktigt inslag i landskapsbilden. Torresta byvägs sträckning genom byn besitter höga kul-
turvärden. 

De nybyggda villorna ligger mellan två av de äldre gårdarna vilket gör att de inte får någon 
framträdande plats. De har även till viss del anpassats i material och utseende. Skulle en ytterli-
gare förtätning ske av området är risken överhängande att intrycket av den äldre bystrukturen 
går förlorad. 
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Kalmar 

 
1. Det större bostadshuset. 2. Det mindre bostadshuset. 3. De sammanbyggda ekonomibyggnaderna. 4. Redskapsboden. 

308. Norrgården, Torresta 1:59, Torresta byväg 14 och 16 
Norrgården är placerad en bit ifrån de två övriga gårdarna. Bostadshuset i ett och ett halvt plan 
är från 1860 och är ett ganska tidigt exempel på den bredare bostadstypen med korsformig plan 
som blev modern under andra hälften av 1800-talet. Den glasade verandan är troligen uppförd 
runt sekelskiftet 1900. På senare år har huset förlängts åt norr. Det finns även ett mindre bo-
stadshus på tomten som är byggt någon gång under 1800-talet. Det har troligen använts som 
drängstuga. Norr om de två byggnaderna ligger ladugård, lider och lada sammanbyggda i en U-
formation. De är samtliga uppförda runt sekelskiftet 1900. På tomten finns även en redskapsbod 
från 1930-talet. Under det senaste decenniet har tre tomter styckats av från gården. De har alla 
bebyggts med villor som till viss del är anpassade i stil och material till den ursprungliga bebyg-
gelsen. 

Norrgården har en välbevarad gårdsstruktur och är en viktig del av Torrestas kulturmiljö. 
Värdebärande egenskaper är de sammanbyggda ekonomibyggnaderna, husens timmerstommar, 
bostadshusets glasveranda, locklistpanelen, lertegeltaken 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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1. Bostadshuset. 2. Boden. 3. Uthuset, ladugården och svinhuset. 4. Ladan. 

309. Mellangården, Torresta 2:7, Torresta byväg 20 
Bostadshuset är uppfört i slutet av 1800-talet och har den bredare korsformiga plantypen som 
blev populär under andra hälften av 1800-talet. På gården finns fem ekonomibyggnader som alla 
är uppförda runt sekelskiftet 1900 eller lite senare.  

Mellangården har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad gårds-
karaktär och är en viktig del av Torresta. Framför allt ekonomibyggnaderna ligger mycket expo-
nerade vid Torresta byväg. Värdebärande egenskaper är bostadshusets, bodens, ladugårdens och 
svinhusets timmerstommar, bostadshusets äldre fönster och deras placering, lertegeltaken och 
den röda slamfärgen. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bo-
stadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset. 2. Tvätt- och drängstugan. 3. Magasinet. 4. Ladugården. 

310. Torresta gård, Torresta 2:7, Torresta byväg 7 och 9 
Torresta gård ligger på den södra bytomten i Torresta. Bostadshuset i ett och ett halvt plan är 
från 1870 och uppfört i timmer. Det har den bredare femdelade plantypen som blev populär un-
der andra hälften av 1800-talet. Huset har en senare tillkommen glasveranda. Till gården hör en 
tvätt- och drängstuga, ett magasin och en lada som samtliga är från 1910-talet. Ladugården, som 
är från slutet av 1800-talet, har en undervåning av tegel.  

Torresta gård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den har en välbevarad bebyg-
gelse. Värdebärande egenskaper är byggnadernas timmerstommar, den liggande fasspontpanelen 
på bostadshuset, tvättstugan och magasinet, de äldre fönstren på samtliga byggnader, glasveran-
dans dörrar, ladugårdens tegelstomme, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är betydelse-
fullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. Eventuella förändringar av miljön bör ske i samråd med an-
tikvarisk expertis. 

387



Kalmar 

 
På Låddersta gård finns den enda bevarade rundlogen i Håbo kommun. 

Låddersta 
Låddersta gård ligger i den västra delen av Kalmars sockens centrala odlingsbygd. Vid Yxham-
marsbacken ligger ett järnåldersgravfält med ca 25 gravar. Det finns även tre bevarade runstenar 
i området. År 1390 omtalas Låddersta i en gåvohandling. Egendomen skänktes då till Vadstena 
kloster av Ingeborg Björnsdotter. Under 1700-talet fanns tre gårdar i Låddersta by – Oppgården, 
Nedergården och Frälsegården. Den senare lydde under Sjöö säteri. De tre gårdarna låg löst 
grupperade vid vägen och under första hälften av 1800-talet i samband med vid laga skifte flytta-
des en av byns gårdar. Genom en senare sammanslagning består byn numera endast av en gård 
(nr 311). Intill huvudbyggnaden ligger den före detta inspektorsbostaden (nr 312). 

Omedelbart öster om gården ligger en före detta arbetarbostad från början av 1900-talet och 
väster om gården finns två till som båda är från 1940-talet. De besitter inga större kulturhisto-
riska värden. Ytterligare en bit bort i skogsbrynet ligger två torp, ett dagsverkstorp (nr 316) och 
ett soldattorp (nr 315), som tidigare lydde under Låddersta. Öster om Låddersta ligger Vilunda 
gård som tidigare hörde till Sjöö säteri. Idag finns bostadshuset (nr 313) och en före detta ar-
betarbostad (nr 314) kvar. 

Låddersta gård har ett dominerande och för landskapsbilden mycket betydelsefullt läge intill 
landsvägen. Med tanke på det höga exploateringstrycket i området är det viktigt att ett respekt-
avstånd hålls runt gården. 
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1. Bostadshuset från 1860. 2. Smedjan. 3. Magasinet. 4. Stallet och ladugården. 5. Rundlogen. 6. Ladugården och rund-
logen. 

311. Låddersta gård, Låddersta 4:1, Höglundavägen 3 
Bebyggelsen ligger löst grupperad på en mindre kulle med en damm i mitten. Bostadshuset är en 
timmerbyggnad byggd omkring 1860. Fasaden är reveterad, men har nyligen klätts in med vit 
träpanel. Taket är brutet och upp till ytterdörren leder en trappa med fall åt tre håll. Förutom 
bostadshuset finns en gäststuga som är byggd på 1940-talet. Låddersta gård har ett tiotal eko-
nomibyggnader. Bland dem utmärker sig rundlogen – som är den enda bevarade i Håbo kom-
mun – magasinet, stallet och ladugården, samtliga byggda under 1910-talet. De tre senare har alla 
en undervåning i tegel och dekorativa detaljer i vitt. På gården finns även en smedja från 1900-
talets början.  

Låddersta gård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde med sin långa bebyggelsekonti-
nuitet och välbevarade bebyggelsemiljö. Den är ett bra exempel på hur en storgård utformades 
kring sekelskiftet 1900. Värdebärande egenskaper är de äldre ekonomibyggnaderna som har en 
medveten arkitektonisk utformning i tegel och trä med vita dekorativa detaljer, bostadshusets 
timmerstomme, stensockel, trappa och brutna tak. Vidare är de lertegeltak som finns och den 
röda slamfärgen viktiga. Det är vikt att smedjan bevaras, eftersom det idag finns ytterst få gårds-
smedjor kvar i Håbo. 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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Till vänster syns bostadshuset vid Låddersta och till höger inspektorsbostaden. 

312. F.d. inspektorsbostad, Låddersta 4:1, Höglundavägen 5 
I vinkel med Låddersta gårds huvudbyggnad ligger ytterligare ett bostadshus. Det är byggt i 
timmer runt sekelskiftet 1900 och har antagligen använts som inspektorsbostad. Huset är klätt 
med locklistpanel och fasaden var tidigare, såsom övriga bostadshus på gården, ljusgul.  

Inspektorsbostaden är en viktig del av Lådderstas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är 
sadeltaket med den smala takfoten, frontonen och locklistpanelen. 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. Bostadshuset är till stora delar välbevarat. 2. Uthuset är i behov av renovering.  

313. Vilunda gård, Låddersta 6:2, Vilunda 1 
Vilunda gård låg tidigare under Sjöö säteri. Något jordbruk bedrivs inte längre och gården är 
avstyckad till flera tomter. Bostadshuset är uppfört 1930. Väster om bostadshuset finns ett äldre 
uthus och i vinkel med huset finns en garagebyggnad från andra hälften av 1900-talet. 

Vilunda gård är en viktig del av kulturmiljön kring Låddersta. Värdebärande egenskaper är 
bostadshusets timmerstomme och färgsättning i rött, vitt och grönt, de ursprungliga sexrutade 
fönstren, den fiskbensmönstrade ytterdörren, locklistpanelen, lertegeltaket 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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1. Bostadshuset har behållit sin ursprungliga karaktär. 2. Ett uthus bakom bostadshuset. 3. En före detta mjölkbod från 
sekelskiftet 1900.  4. Magasinet uppfördes under 1800-talets sista decennier.  

314. F.d. arbetarbostad till Vilunda gård, Låddersta 6:4, Vilunda 6 
Söder om Vilunda gård ligger en före detta arbetarbostad och delar av gårdens ekonomibyggna-
der. Ladugård, lada med flera ekonomibyggnader låg i sin tur söder om arbetarbostaden, men de 
är numera rivna och ersatta av en modern villa. Bostadshuset är uppfört under decennierna kring 
sekelskiftet 1900. På tomten ligger ett magasin, en mjölkbod och ytterligare ett uthus som även 
de är byggda runt sekelskiftet 1900. 

Byggnaderna har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde eftersom de i hög grad är oföränd-
rade. Det är värdefullt att uthusen finns kvar. Värdebärande egenskaper är bostadshuset och ma-
gasinets timmerstommar, de äldre fönstren, de två skorstenarna, pardörren med sitt överljus-
fönster, det brutna taket, locklistpanelen, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Det är betydel-
sefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala 
och material från övrig bebyggelse. 
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1. Bostadshuset är byggt på 1990-talet. 2. Ladugården från 1930-talet är ombyggd till sommarstuga. 

315. Lövhagen, Låddersta 5:5, Lastbergsvägen 16 
Lövhagen är ett av Låddersta två före detta soldattorp. På 1990-talet revs bostadshuset som var 
från början av 1800-talet. Det nya huset som uppfördes avviker inte i alltför hög grad i storlek 
och ansluter till den tidigare bebyggelsen i stil och material. Ladugården från 1930-talet är på 
senare år ombyggd till sommarhus. Till torpet hör även ett hönshus som fortfarande används och 
en vedbod. De olika byggnaderna smälter väl in i miljön. 

Lövhagen är en viktig del av kulturmiljön kring Låddersta. Värdebärande egenskaper är ut-
husen, locklistpanelen och den röda slamfärgen. Det är önskvärt att eventuella till- och nybygg-
nader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 

 
1. och 2. Bostadshuset och ladugården är idag i stort behov av renovering. 

316. Dagsverkstorp, Låddersta 5:6, Lastbergsvägen 18 
Intill Lövhagen ligger ett före detta dagsverkstorp. Bostadshuset är en sidokammarstuga som 
troligen är uppförd kring sekelskiftet 1900. Bakom huset ligger en ladugård från samma tid vars 
timmerstomme har laxade knutar. Byggnaderna är i stort behov av renovering. 

Torpet är en viktig del av kulturmiljön kring Låddersta. Värdebärande egenskaper är bygg-
nadernas timmerstommar, de ursprungliga fönstren, bostadshusets locklistpanel, lertegeltaken 
och den röda slamfärgen. 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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Kalmarnäs gård ligger på dalgångens västsluttning. 

Kalmarnäs 
Kalmarnäs ligger i kanten av ett stort hällmarks- och barrskogsbevuxet område vid Ekolsundsvi-
ken. Från landsvägen slingrar sig en mindre väg genom barrskogen fram till en öppen dalgång 
där Kalmarnäs gård ligger längs med västsluttningen. I de högt liggande skogsmarkerna öster 
och väster om gården finns enstaka förhistoriska lämningar i form av runda stensättningar. Går-
den har tidigare även kallats för Klöv och är känd från 1390, då den ingick i Uppsala domkyrkas 
omfattande godsägor. Som säteri har Kalmarnäs haft många olika ägare. År 1670 köptes gården 
av Magnus Gabriel de la Gardie. Knappt tio år senare sålde han den till Johan Gabriel Stenbock. 
År 1693 reducerades egendomen och som kronosäteri kom den att användas som majorsboställe 
för Livregementet till häst. Den nuvarande bebyggelsen består av en sammanhållen gårdmiljö 
som domineras av det högt belägna bostadshuset (nr 317). Till gården hör också en arbetarbostad 
från 1900-talets början och ett par torpmiljöer – Brotorp (nr 318) och Trädgårdstorp (nr 319). 
Enligt häradskartan från 1860-talets början fanns då ytterligare fyra torp. Skräddartorp låg i di-
rekt anslutning till Brotorp. Talltorp låg i närheten av Trädgårdstorp medan Lugnet och 
Koppartorp låg mer enskilt placerade. 

Kalmarnäs är både kulturhistoriskt och arkitekturhistoriskt intressant. Landskapet har till 
stora delar behållit det agrara utseende och innehåll som det hade i början av 1900-talet. Kal-
marnäs ligger nära de expansiva delarna av Bålsta tätort och är ett viktigt natur- och rekrea-
tionsområde för de boende i tätorten. I tätortsnära lägen är det än viktigare än annars att sådana 
landskapsvärden bibehålls. 
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1. Bostadshuset har en sexdelad plan. 2. Drängstugan. 3. Magasinet. 4. Den timrade ladugården. 

317. Kalmarnäs gård, Kalmarnäs 1:3, Kalmarnäsvägen 5 och 7 
Kalmarnäs gård består av tio byggnader som ligger utspridda längs med dalgångens västra slutt-
ning. Bostadshuset är uppförd 1744 och har en sexdelad plan. Trots senare förändringar bevarar 
det mycket av sin ursprungliga karaktär. Entréfasaden domineras av en veranda som är byggd på 
1940-talet. Bostadshuset flankeras av ett timrat magasin från början av 1800-talet och ett timrat 
bostadshus från omkring 1880. Det senare har troligen fungerat som drängstuga, för huset har 
inte ursprungligen haft något kök. I början av 1800-talet var fägården på vanligt sätt fyrkants-
byggd och låg då norr om och helt avskild från mangården. Runt sekelskiftet 1900 ersattes fägår-
den av löst grupperade ekonomibyggnader placerade längs med vägen. Den mest framträdande 
byggnaden är den stora timrade ladugården från 1800-talets slut. 

Kalmarnäs har ett kulturhistoriskt värde genom sin intressanta historia. Gården ägdes först 
av kyrkan, blev sedan säteri och därefter majorsboställe. Byggnaderna är förhållandevis välbeva-
rade och besitter ett arkitektoniskt värde. Vidare är de viktiga för landskapsbilden. Värdebärande 
egenskaper är byggnadernas placering – med bostadshusets och de flankerande byggnadernas 
höga dominerande läge – timmerstommarna, bostadshusets två skorstenar, de äldre fönstren som 
finns kvar på vissa byggnader, stengrunderna 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. Det vore önskvärt om eventuella förändringar utformas i samråd 
med antikvarisk expertis.  
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1. Bostadshuset har under senare år renoverats. 2. Det före detta fähuset. 

318. Brotorp, Kalmarnäs 1:3, Kalmarnäsvägen 2 
Det timrade bostadshuset är byggt i slutet av 1800-talet och har senare byggts till mot nordöst. 
Huset har under senare år genomgått en kraftig renovering, bland annat har nya fönster satts in 
som är mindre än de tidigare. Enligt häradskartan hade Brotorp på 1860-talet fyra uthus. Idag 
finns ett mindre timrat fähus från slutet av 1800-talet kvar. Brotorp ligger väl exponerad vid 
korsningen mellan landsvägen och Kalmarnäs infartsväg.  

Brotorp är en viktig del av Kalmarnäs kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är torpets pla-
cering vid infarten till Kalmarnäs, 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. 

 
1. Det äldre bostadshuset. 2. Det nybyggda bostadshuset. 3. Källarboden. 

319. Trädgårdstorp, Kalmarnäs 1:5, Kalmarnäsvägen 15 
Trädgårdstorp har ett välbevarat timrat bostadshus från slutet av 1800-talet. Till torpet hör en 
samtida källarbod, som även den är av timmer. Under hösten 2009 uppfördes ett nytt stort bo-
stadshus i vinkel med det äldre. Det nya huset är uppfört med traditionella material, men avviker 
kraftigt i skala och fönstersättning.  

Trädgårdstorp är en viktig del av Kalmarnäs kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är de 
äldre husens timmerstommar, bostadshusets skorsten, de spröjsade fönstren, den röda slamfär-
gen och de båda husens lertegeltak. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader under-
ordnas det äldre bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. och 2. Bostadshuset är ett reveterat timmerhus. 3. Bodlängan, garaget och matkällaren. 4. Naturskolans lokal. 

320. Vattunöden, Kalmarnäs 1:2, Vattunödsvägen 2 
Vattunöden fanns som torp under Kalmarnäs redan på 1600-talet. År 1693 bodde torparen Mats 
Erson här. Idag ligger Vattunöden inom naturreservatet Kalmarnäs och bebos av reservatets 
tillsyningsman. Bostadshuset är en förlängd sidokammarstuga som är uppförd på 1800-talet eller 
eventuellt tidigare. På tomten finns en timrad bodlänga från 1800-talet, en äldre jordkällare och 
ett garage från mitten av 1900-talet. Strax väster om bostadshuset ligger en byggnad från 1960-
talet, som används av kommunens naturskola. Naturskolan vänder sig framför allt till Håbos 
grundskoleklasser. 

Vattunöden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då torpet har legat på samma ställe 
sedan 1600-talet och byggnaderna är välbevarade. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
och bodlängans timmerstommar, bostadshusets reveterade fasad, de två utkragade skorstenarna, 
lertegeltaken och den röda slamfärgen på övriga byggnader. 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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Vid allén som leder in till Väppeby är två stenar resta, varav den ena är en runsten. 

Väppeby 
Väppeby gård är belägen på en höjd vid den öppna dalgången som kallas Mansängen. Det låg-
länta området som numera är uppodlat eller bebyggt var tidigare ängsmark. Under förhistorisk 
tid var dalsänkan en vik som sträckte sig ända upp till Bålsta. De mest låglänta delarna har långt 
in i modern tid periodvis varit översvämmade. Vid Väppeby äng fanns under förhistorisk tid en 
bro intill vilken flera runstenar har varit resta. Två av stenarna som stod vid bron flyttades san-
nolikt 1816 till infartsvägen vid Väppeby gård där de har använts som grindstolpar. De två meter 
höga stenarna finns ännu kvar i början av allén som troligen anlades under andra hälften av 
1700-talet. Om platsens förhistoriska anor vittnar även enstaka spridda fornlämningar och ett 
gravfält från yngre järnåldern.  

På 1470-talet var Väppeby en del av ärkebiskopsbordets godsinnehav. Väppeby hade på 1560-
talet fem gårdar. Under 1600-talet kom hela byn att tillhöra Nyborgs stora godskomplex som låg 
i Håtuna socken. De fem gårdarna minskades under 1700-talet till tre gårdar. Dessa slogs i slutet 
av samma århundrade samman till en (nr 321). Till gården hörde tidigare två torp vid Kvarn-
backen (nr 324, 325) – där det som namnet antyder har legat en väderkvarn – och ett torp vid 
Fliten. Det senare torpet har rivits någon gång under de senaste tjugo åren. Intill landsvägen på 
en höjd bakom Väppeby gård ligger en före detta statarbostad (nr 323) som uppfördes i början av 
1900-talet. I delar av Väppebys ekonomibyggnader är sedan 2002 Åbergs museum inrymt (nr 
322). 

Den välbevarade bebyggelsen är ett bra exempel på hur en storgård med underliggande torp 
och statarbostäder utformades. Med tanke på det höga exploateringstrycket i området är det 
viktigt att ett respektavstånd hålls runt gården. 

 

398



Kalmar 

 
1. Bostadshuset är från 1700-talet. 2. Flygelbyggnaden är även den från 1700-talet. 3. Den före detta tvättstugan och 
mjölkrummet. 4. Det före detta svin- och hönshuset. 

321. Väppeby gård, Väppeby 7:1, Väppeby gårds väg 1 och 3 
Under 1800-talet var Väppeby en ståndsmässig herrgårdsliknande gårdsanläggning med en 
symmetriskt uppbyggd mangård åtskild från den fyrkantsbyggda fägården. Av denna gårdsan-
läggning, som troligen tillkom strax efter att de tre gårdarna i Väppeby slogs ihop till en under 
1700-talets andra hälft, finns idag endast bostadshuset och den södra flygelbyggnaden kvar. Den 
norra flygelbyggnaden och stora delar av fägården revs omkring 1900. Vid bostadshusets norra 
gaveln finns en mindre utbyggnad. Flygelbyggnaden, som även den är gulmålad och har brutet 
tak, är också ett bostadshus. Närmast norr om huvudbyggnaden ligger ett garage som är byggt 
under första halvan av 1900-talet. I närheten av garaget ligger ett uthus som har innehållit en 
tvättstuga och ett mjölkrum. Bredvid det ligger ett före detta svin- och hönshus. Båda tegelbygg-
naderna är uppförda runt sekelskiftet 1900. I nära anslutning till mangården ligger en arbetarbo-
stad som är uppförd runt mitten av 1900-talet. 

Väppeby gård har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde då huvudbyggnaden till 
stora delar bevarar sin 1700-talskaraktär med sexdelad plan och brutet tak. Även flygelbyggna-
den är välbevarad. De två uthusen i tegel är arkitekturhistoriskt intressanta med sin färgsättning 
i rött och grönt, sina ursprungliga fönster, dubbeldörrar och ventilationsskorstenar samt lertegel-
tak. Ytterligare värdebärande egenskaper är bostadshusets och flygelbyggnadens timmerstom-
mar, brutna tak som är klädda med lertegel, deras äldre fönster och den gula fasadfärgen. Det är 
mycket angeläget att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker 
i stil, skala och material från övrig bebyggelse. Vid eventuella förändringar bör antikvarisk exper-
tis anlitas. 
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1. Den före detta ladugården är ritad av Wilhelm Steinholtz. 2. Museets entrésida. 3. och 4. Till museet hör även ett 
redskapslider och ett garage som är byggda under 1900-talets första decennier. 

322. Åbergs museum, Väppeby 6:2, Kalmarvägen 10 
Runt 1900 byggdes nya ekonomibyggnader till Väppeby gård. Den äldre fägården hade legat 
strax söder om mangården, men nu flyttades ekonomibyggnaderna till andra sidan av landsvä-
gen. Den stora tegelladugården uppfördes 1898 efter ritningar av arkitekten Wilhelm Steinholtz. 
Två lador var sammanbyggda med ladugården och tillsammans bildade de en H-form. I mitten 
på 1980-talet revs den yttersta ladan. År 2002 öppnade Åbergs museum som visar konstnären 
Lasse Åbergs stora serie- och konstsamling samt en av världens främsta samlingar av Disney-
föremål. Ombyggnaden från ekonomibyggnad till museum är ritad av Lasse Åberg och museets 
VD Carina Åberg. 

Åbergs museum är en viktig del av Väppebys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är mur-
teglet, lertegeltaken och den röda slamfärgen. Åbergs museum ett utmärkt exempel på hur äldre 
ekonomibyggnader kan få ett nytt innehåll utan att deras arkitektoniska kvaliteter går förlorade. 
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1. Bostadshuset har fortfarande två separata lägenheter. 2. Den före detta tvättstugan. 3. Boden. 

323. Statarbostad, Väppeby 7:1, Kalmarvägen 15 A och B 
Längs landsvägen, väster om Väppeby gård, uppfördes 1901 en statarbostad. Huset har fortfa-
rande kvar sin ursprungliga planlösning med en bostad per plan. De två bostäderna har separata 
ingångar – en på var långsida. På tomten finns två uthus varav den ena är en före detta tvättstuga 
i tegel. Båda är samtida med bostadshuset.  

Statarbostaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då den är ovanligt välbevarad 
med i stort sett den ursprungliga planlösningen kvar. Värdebärande egenskaper är uppdelningen 
i två bostäder, de två ytterdörrarna, det falsade plåttaket, den plåtklädda skorstenen, fönstersätt-
ningen och de två uthusen. Få statarbostäder finns idag kvar i ursprungligt skick. Bostadshuset 
bör därför inte ändra planlösning eller byggas till. Det är betydelsefullt att eventuella nybyggna-
der 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. 

 
1. Bostadshuset byggdes till i början av 1900-talet. 2. Uthuslängan är troligen uppförd vid sekelskiftet 1900. 

324. Kvarnbacken I, Väppeby 7:1, Väppeby gårds väg 7 
Uppe på Kvarnbacken, där det tidigare stod en väderkvarn, finns två välbevarade torpmiljöer. 
Kvarnbacken I:s bostadshus består av en tillbyggd sidokammarstuga i en och en halv våning. 
Bostadshuset är troligen från andra hälften av 1800-talet och byggdes till i början av 1900-talet. 
Till torpet hör en uthuslänga som antagligen är byggd vid sekelskiftet 1900.  

Torpet är en viktig del av Väppebys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets 
timmerstomme, träpanel och äldre fönster, uthuslängans äldre träpanel samt den röda slamfär-
gen och lertegeltaken. 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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1. Bostadshuset är en enkelstuga. 2. Fähuset är delvis timrat. 

325. Kvarnbacken II, Väppeby 7:1, Väppeby gårds väg 11 
Kvarnbacken II har en välbevarad enkelstuga från mitten av 1800-talet. Till torpet hör ett litet 
samtida fähus som delvis är av timmer.  

Torpet är en viktig del av Väppebys kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadernas 
timmerstommar, bostadshusets äldre fönster, den röda slamfärgen och lertegeltaken. Det är 
önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, 
skala och material från övrig bebyggelse.  

 
Enligt en tavla vid dörren heter torpet Brobyholm. 

326. Brobyholm, Broby 1:28, Kalmarvägen 24 
Vid korsningen mellan Kalmarvägen och Kraftleden ligger ett litet torp som enligt en tavla på 
fasaden heter Brobyholm. Torpet har tidigare hört till Broby gård. Huset är en mycket liten en-
kelstuga med tillbyggd veranda. Det har även en mindre tillbyggnad på baksidan. Husets yttre är 
välhållet och har bevarat mycket av dess ursprunglighet. 

Brobyholm är en viktig del av kulturmiljön kring Väppeby. Värdebärande egenskaper är den 
lilla skalan, den putsande skorstenen, den röda slamfärgen, lertegeltaket och den lilla trädgårds-
tomten. Huset bör om möjligt inte byggas till då även en mindre tillbyggnad kommer att stjälpa 
byggnadens proportioner. Det är önskvärt att eventuella nybyggnader underordnas bostadshuset 
och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse. 
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1. Björksäterkyrkan byggdes 1908 av Kalmar missionsförsamling. 2. Takryttaren, som idag är i behov av underhåll, är 
mycket viktig för byggnadens karaktär. 

327. Björksäterkyrkan, Väppeby 7:14, Kapellvägen 2 
Väppeby gård ägde tidigare mark som sträckte sig från Stockholmsvägen fram till den östra 
sockengränsen. Under åren har tomter successivt styckats av. En av tomterna köpte Kalmar 
missionsförsamling i början av 1900-talet.  

Kalmar missionsförsamling bildades 1907 och året efter uppfördes ett missionshus. Kyrkans 
ursprungliga namn var Bethesda Kalmar missionshus, men kom senare att kallas för Bålsta mis-
sionskyrka. År 1962 gick församlingarna i Kalmar och Övergran samman till Bålsta missionsför-
samling. Drygt 20 år senare, 1986, slogs Bålsta missionsförsamling och Bålsta baptistförsamling 
ihop till Bålsta frikyrkoförsamling och missionshuset bytte namn till Björksäterkyrkan.  

Byggnaden har en för många bönehus och kapell karaktäristisk arkitektur där takryttaren och 
de höga fönstren i samlingssalen ger byggnaden dess karaktär. Den bakre, bredare byggnads-
kroppen var ursprungligen pastorsbostad, men har senare tjänat som kontorslokal. Vid mitten av 
1970-talet byggdes kyrkobyggnaden på med ett nytt entréparti som pryds av ett inmurat kors i 
betongglas. 

Björksäterkyrkan har ett kulturhistoriskt värde då byggnaden är en viktig del av Bålstas kul-
turmiljö och Håbos frikyrkohistoria. Kyrkan har ett arkitekturhistoriskt värde då det är ett väl-
bevarat och typiskt exempel på en frikyrkobyggnad. Värdebärande egenskaper är tegelstommen, 
den ljust ockrafärgade putsen och de höga fönstren som markerar var samlingssalen ligger. Ytter-
ligare egenskaper är det runda fönstret ovanför den tidigare huvudentrén, korset i betongglas 
och takryttaren med sina ljudluckor med jalusier. Det är betydelsefullt att eventuella till- och 
nybyggnader underordnas huset och inte avviker i stil, skala och material. 
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1. och 2. Dyarnes huvudbyggnad ligger idag vid korsningen Stockholmsvägen-Kalmarleden. 

Dyarne 
328. Dyarne 1:8, Agvägen 13 
Dyarne låg tidigare mellan Stockholmsvägen och det som idag kallas Gröna dalen. På 1740-talet 
låg här ett kronotorp. Mangården och den kringbyggda fägården låg då i den västra delen av 
ägorna. Under andra hälften av 1800-talet uppfördes en ny mangård strax intill Stockholmsvä-
gen. Mangården bestod av en huvudbyggnad i två våningar och två flygelbyggnader varav åt-
minstone den ena användes som arbetarbostad. År 1896 köpte Sven Johan och Tekla Lundin 
Dyarnes gård för att driva jordbruk. De utökade verksamheten 1914 då de köpte delar av Nyck-
elby utjord av ägaren till Fånäs A. G. Tauvon. Marken låg omedelbart norr om den egna gården. 
I slutet av första hälften av 1900-talet stod gården tom under ett antal år. Under andra världskri-
get användes huvudbyggnaden dock som flyktingförläggning för norska flyktingar. År 1947 var 
huset enligt uppgift inredd med fyra lägenheter.  

Huvudbyggnaden finns kvar på platsen och är idag åter ett enbostadshus. Byggnaden hade 
tidigare en inglasad veranda i två våningar som numera är borttagen. En av flygelbyggnaderna 
flyttades 1974 till den gamla skoltomten vid Övergrans kyrka där den inreddes till ett museum 
över arbetarförfattaren Jan Fridegård (nr 127). Övriga byggnader som hörde till gården är sedan 
länge rivna.  

Dyarnes huvudbyggnad har ett kulturhistoriskt värde då den är förhållandevis välbevarad och 
ett exempel på hur en gårds huvudbyggnad från andra hälften av 1800-talet kunde se ut. Tyvärr 
har den förlorat sin kontext och kan idag närmast ses som en del av det intilliggande villa- och 
radhusområdet. Värdebärande egenskaper är husets timmerstomme, planform och dess höga 
resning, de spröjsade äldre fönstren, den putsade fasaden och sadeltaket som är klätt med lerte-
gel. Det är betydelsefullt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte 
avviker i stil, skala och material. 
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Storskifteskartan över Bista by från 1807 visar Fånäs gårds läge i fonden av det som idag heter Allévägen. 

Fånäs 
Namnet Fånäs avsåg ursprungligen det näs som 
under järnåldern avgränsades av Kalmarviken och 
Lillsjön, som vid denna tid var en mälarvik. Under 
1600- och 1700-talen var den enda bebyggelsen i 
Fånäsområdet ett ensamt torp som hörde till Bista 
by på andra sidan Kalmarviken. På storskifteskartan 
från 1807 är Fånäs herrgård för första gången ut-
satt. Herrgården ligger uppe på höjden öster om 
Kalmarviken. Dagens Allévägen har samma sträck-
ning som den gamla herrgårdens allé och huvud-
byggnaden låg i alléns fond med två långa flygel-
byggnader symmetriskt placerade framför sig. De 
var antagligen från början gårdens ekonomibygg-
nader. Häradsekonomiska kartan från 1859–1863 
visar att en ny U-formad fägård hade byggts strax 
söder om mangården. De långa flygelbyggnaderna 
fanns dock kvar. Häradskartan visar också att det vid denna tid inte fanns några ytterligare 
byggnader i Fånäsområdet. Runt 1870 revs bostadshuset och alla ekonomibyggnaderna. Ett nytt 
bostadshus lagt i 90 graders vinkel och lite längre söderut, jämfört med det gamla huset, uppför-
des. I samband med dessa förändringar upphörde antagligen jordbruksdriften.  

Fånäs herrgård som byggdes på 1870-talet revs i 
slutet av 1970-talet. Det hus som idag står på 
platsen är ett Hultfredshus uppfört 1982. 
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1. Hus byggt runt sekelskiftet 1900.  2. Byggt någon gång mellan 1930 och 1945.  3. Troligen byggt på 1950-talet. 4. Byggt 
vid tiden runt 1960.  5. Byggt på 1960-talet. 6. En äldre sportstuga som nyligen är till- och ombyggd. 7-9. Hus byggda i 
olika äldre stilar runt sekelskiftet 2000. 

Generalstabskartan från 1873 visar att ett tiotal bostadshus hade byggts i området, främst längs 
med båda sidorna om Stockholmsvägen. Under 1900-talets första hälft bebyggdes Fånäsområdet 
framför allt med sommarstugor. Husen var små och låg på stora tomter. År 1937 upprättades en 
avstyckningsplan för delar av området och en mer planerad utbyggnad startade. Fram till 1960-
talet byggdes både permanentbostäder och sportstugor. Tanken med en sportstuga var att man 
skulle ha tillgång till friluftsliv under hela året varför sportstugan – till skillnad från sommarstu-
gan – är vinterbonad.  

Delar av Fånäsområdet fick en byggnadsplan fastställd 1959 och under 1960- och 1970-talen 
byggdes många villor i Fånäs. Villorna var ofta stora och uppfördes på mindre, avstyckade tom-
ter. I norra delen uppfördes dessutom ett mindre grupphusområde. Många av de gamla tomterna 
har delats i flera mindre under 1900-talets senare del. De flesta sommar- och sportstugorna har 
rivits eller byggts till så att de motsvarar dagens krav på en modern villa. Under de senaste tjugo 
åren har flera hus byggts i äldre stilar. De flesta är väl utförda vilket gör att det kan vara svårt att 
avgöra om husen är gamla eller nya. 

Fånäsområdet är kultur- och arkitekturhistoriskt intressant då området väl illustrerar ut-
vecklingen från herrgårdsmark via sportstugeområde fram till ett modernt villaområde. Området 
kan ses som en provkarta över 1900-talets villastilar. Eventuella ny- eller ombyggnader bör hålla 
en hög arkitektonisk kvalitet. 
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1. Fånäs utsiktstorn är ett landmärke som ses på långt håll. 2. Bista soldattorp har en vit reveterad fasad. 

329. Fånäs utsiktstorn, Bista 1:127, Strandvägen 10 
Vid Kalmarvikens norra strand ligger Fånäs herrgård. Det ursprungliga bostadshuset ersattes på 
1980-talet av ett typhus. Omkring sekelskiftet 1900 lät den dåvarande ägaren ryttmästare A. G. 
Tauvon uppföra ett utsiktstorn i backen ner till stranden. Från det 25 meter höga tegeltornet är 
utsikten vidsträckt över Kalmarvikens vatten och delar av Bålsta tätort.  

Utsiktstornet har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då det är uppfört i en tidstypisk 
och kvalitativ tegelarkitektur. Det besitter även stora miljövärden. Värdebärande egenskaper är 
tornets tegelstomme, utsiktsvåningen i trä, fönstren, plåttaket och vindflöjeln. Utsiktstornet är 
ett viktigt landmärke i Håbo och bör därför bevaras. 

330. F.d. soldattorp, Bista soldattorp 1:1, Stockholmsvägen 168 
På 1700-talet etablerades ett soldattorp under Bista gård, som låg på andra sidan av Kalmarvi-
ken. Bista gård är numera riven, men soldattorpet finns kvar och hör idag geografiskt snarast till 
Fånäs. Dagens bostadshus, som ligger med vacker utsikt ut över Kalmarviken, är till- och om-
byggt i flera omgångar. Hur gamla de äldsta delarna är går inte säkert att säga, men de skulle 
eventuellt kunna vara från etableringstiden. På tomten finns ett enklare uthus. 

Bista soldattorp är en viktig del av Fånäs kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostads-
husets timmerstomme, den reveterade fasaden, de två utkragade skorstenarna, de äldre fönstren 
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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Intill Stockholmsvägen, med vacker utsikt över Kalmarviken, ligger torpet Kalmarsand. 

Kalmarsand 
331. Spånga 2:2, Karlsrovägen 1 
Intill Stockholmsvägen i Kalmarsand ligger ett före detta torp. Under 1780-talet drevs en krog 
här. Krogen hörde till Spånga gård, som i sin tur låg under Säbyholms säteri i Låssa socken. År 
1825 etablerades ett mindre torp söder om Stockholmsvägen. För att särskilja de två torpen åt 
kallades det äldre och större torpet för Stora Kalmarsand och det nya torpet för Lilla Kalmar-
sand. Det senare fanns kvar vid mitten av 1900-talet men är numera rivet. Stora Kalmarsands 
bostadshus är en reveterad parstuga med inredd vind. I byggnaden finns återigen en servering då 
huset numera används som butik och kafé.  

Byggnaden är en viktig del av kulturmiljön i Kalmarsand. Värdebärande egenskaper är bo-
stadshusets timmerstomme, den reveterade fasaden, knutlådorna på husets baksida, de äldre 
fönstren och den inglasade verandan. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader un-
derordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material. 
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1. Bostadshuset är från 1900-talets första hälft. 2. På minnessten står det ”C XIV J åt här 1839 15/6”. 3. och 4. Uthus. 

Draget 
332. Draget 1:2, Dragelundsvägen 1 
Intill Södra Bålstaleden, nära nuvarande E18, ligger Draget. Gården har tidigare tjänat som 
skjutsstation där resanden längs det som tidigare var landsvägen mellan Stockholm och Enkö-
ping har kunnat byta hästar. Gården låg länge på ofrigrund då marken hörde till Håbo härads-
allmänning. Under delar av 1800-talet användes gården som skogvaktarbostad. I landshövding 
Roberts von Kraemers memoarer Mina Levnadsminnen från 1866 beskrivs när Kung Carl XIV 
Johan besökte Draget en sommardag 1839. Kungen, som hade rest från Norge och övernattat på 
Ekolsund, behövde en plats att inta sin middag. Landshövdingen föreslog skogvaktarbostället vid 
Draget då skogvaktare Nürnberg var känd för sina vackra planteringar och vädret inbjöd till att 
dinera utomhus. Kungens kockar skickades i förväg med proviant till stugan. Efter middagen tog 
kungen en promenad i Nürnbergs väl underhållna plantskola där han köpte 30 högstammiga 
ekar. Ekarna planterades senare vid Rosendal på Djurgården i Stockholm och planteringen kom 
att kallas för Nürnbergs lund som minne av denna tilldragelse. Skogvaktare Nürnberg lät senare 
tillverka en minnessten. Stenen finns kvar, men är flyttad från sin ursprungliga plats i trädgår-
den. Under 1930- och 1940-talen odlades potatis på gården, vilken skeppades in till Stockholm 
från Kalmarsand. Det fanns även en stor fruktträdgård som det idag endast finns rester kvar av. 
Det nuvarande bostadshuset är uppfört under 1900-talets första hälft. Nordväst om bostadshuset 
ligger tre ekonomibyggnader från samma tidsperiod. 

Draget är en viktig del av kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är bostadshusets planform, 
det brutna taket, de äldre spröjsade fönstren, locklisten och fruktträdgården samt den röda slam-
färgen och vita putsen på ekonomibyggnaderna. Minnesstenen är av stort kulturhistoriskt värde. 
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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Davidslund   275 
Draget   409 
Dyarne   404 
Ekilla   316–323 
Ekilla gård   317 
Ekilla kvarn   318 
Ekillahöjd   320 
Ekillalund   321 
Ellensvik   261 
Finnstaholm   181–186 
Finnstaholms gård   182 
Flasta   131–133 
Frista   120 
Fågelsången, Katrinedal, Övergran   225 
Fågelsången, Krägga, Övergran   267 
Fånäs   405–407 

Färjestaden   239 
Gamla Bagarbo   125 
Gamla Bålsta   345 
Gamla slottet   136 
Gammelgården   290 
Granhagen   300 
Grans by   330–337 
Grans gård   332–333 
Gransäter   363 
Gransäterskolan   362 
Grindstugan, Katrinedal, Övergran   225 
Grindstugan, Vi, Övergran   309 
Grindtorp, Häggeby   195 
Grindtorp, Skokloster   142 
Gråtvreten   192 
Grönlund   230–232 
Gula villan   138 
Gyllendal   378, 383 
Hagelviken   227 
Hagtorp   155 
Hammarby   121 
Hammarbytorp   148 
Hassla gård   176 
Hatet   146 
Hemmet   218 
Hukan   259 
Häggeby by   160–167 
Häggeby kyrka   161 
Häggeby prästgård   162 
Häggeby socken   159–207 
Häggebygården   163 
Häggebylunds gård   164 
Häktet   364 
Hällen   228 
Högsta gård   278 
Idealbyn   157 
Jakobslund   366 
Jaktvillan   258 
Jennyberg   214 
Kaddala   123–124 
Kalmar kyrka   379 
Kalmar prästgård   378, 382 
Kalmarnäs   394–397 
Kalmarnäs gård   395 
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Kalmars socken   377–409 
Kalmarsand   408 
Karinhill   365 
Katrinedal   221–233 
Katrinedals gård   222 
Klockarbo   150 
Klockarebord   148 
Klockargården, Skokloster   148 
Klockargården, Övergran   217 
Korsbacken   177 
Krägga   263–270 
Krägga gård   264 
Krägga stationshus   270 
Kumla by   244–246 
Kvarnbacken   122 
Kvarnbacken, Väppeby, Kalmar   401–402 
Kvarnkojan   337 
Kvarnlöt   95 
Källbo   128 
Lilla Hagalund   374 
Lill-Brunnsta   297 
Lilleberg   361 
Lill-Kumla   246 
Lillåker   129 
Lindsmyran   178 
Lugnet 323 
Lundby   342–344 
Lyckebo   372 
Lyckås   370 
Låddersta   388–393 
Låddersta gård   389 
Långlöt   153 
Långtorpet   284 
Löthnergården   352 
Lövhagen, Häggeby   205 
Lövhagen, Brunnsta, Övergran   302 
Lövhagen, Katrinedal, Övergran   228 
Lövhagen, Kalmar   393 
Lövhagen, Skokloster   151 
Marstrand   269 
Medborgarhuset   357 
Mellangården, Skokloster   133 
Mellangården, Kalmar   386 
Muranbo   233 
Myrby   110 
Nederhassla   168–175 

Nordanlund   312 
Nordtäppan   175 
Norrgården   385 
Nybygget, Skokloster   142 
Nybygget, Yttergran   371 
Nyckelby   271–285 
Nyckelby gård   272–273 
Nydal   143 
Nygård   96–97 
Nytorp, Skokloster   105 
Nöden   98 
Pingstkyrkan   360 
Plåtens   202 
Pungpinan 311 
Raskens   199 
Rosenberg   322 
Råberga   115–117 
Råberga gård   116 
Röda villan   138 
Rölunda   203–207 
Rölunda gård   204 
Sagan   354 
Salberg   104 
Salsta   113–114 
Sanda   108 
Sandhamn   280 
Sandhem   329 
Sandtorp   102 
Sandvik   281–282 
Segersta   251–259 
Segersta gård   252 , 254   
Sjusta   111–112 
Sjuören   292 
Sjönäs   206 
Sjövillan   137 
Skadevi  193–195 
Skadevi gård   194 
Skattgården   291 
Sko kloster   134 
Skogshyddan   371 
Skogstorp   279 
Skoklosters centralbygd   107–122 
Skoklosters kyrka   134 
Skoklosters slott   135 
Skoklosters socken   95–157 
Skolmuseum, Häggeby  163 
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Skrikjädra   240–243 
Skrikjädra gård   241 
Skuggan   358 
Skönlund   154 
Smedsstugan   336 
Smedstorp   256 
Solbacken   349 
Soldattorp nr 43   100 
Soldattorp nr 47   149 
Soldattorp nr 48   103 
Soldattorp nr 52   100 
Soldattorp nr 53   101 
Soldattorp nr 54   104 
Solgården   375 
Solhaga   367 
Solsidan, Häggeby   177 
Solsidan, Yttergran   368 
Stavsund   144–145 
Stenhuggartorp   140 
Stenvillan   184 
Stora Hagalund   373 
Storgården   176 
Stor-Kumla   245 
Stämsvik   260–262 
Svannäs   257 
Sånka   99–106 
Säby   109 
Tallbacken   192 
Tallbo skola   218 
Tegelvillan   359 
Tornvillan   258 
Torresta   384–387 
Torresta gård   387 
Tre hus   227 
Trädgårdstorp   396 
Trädgårdsvillan   139 
Trävillan   185 
Tullen, Häggeby   199 
Tullen, Övergran   289 

Uggelbo   152 
Valla   285–287 
Valla gård   286 
Varpsunds festplats    207 
Vasaborg   283 
Vasastugan   236 
Vattunöden   397 
Vetters   200 
Vi   304–313 
Vi gård 305–306 
Vibacka   310 
Viksjö   187–192 
Vilan   303 
Villa Lydia   374 
Vilunda gård   391 
Vireborg   242 
Viåsen   308 
Vreta   201–202 
Vålsta   110 
Väppeby   398–402 
Väppeby gård   399 
Värsta   196–200 
Värsta gård   197 
Yttergrans begravningskapell   326 
Yttergrans kyrka   325 
Yttergrans socken   315–375 
Åby   247–250 
Åkersro   351 
Åkersro kvarn   351 
Ängstorpet   205 
Övergrans by   210–220 
Övergrans gård   213 
Övergrans kyrka   211 
Övergrans prästgård   212 
Övergrans socken   209–313 
Övergransgården   216 
Överhassla   168, 176–178 
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