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D 
etta kulturmiljöprogram för Knivsta tätort är ett värdefullt dokument i 

flera avseenden. Det beskriver en viktig del av kommunens historia. 

Dessutom är det en utmärkt beskrivning av vårt viktiga kulturarv som vi 

ska förvalta så att vi underlättar för kommande generationer knivstabor att känna 

samhörighet. Det är en fråga om Knivstas identitet. 

Jag riktar ett särskilt tack till Ulla Larsson (C), som genom sin motion i kommunfull-

mäktige 2008 initierade frågan om kulturmiljöprogram. I sin motion skriver hon 

bland annat: 

”Ett snabbväxande samhälle som Knivsta förändras väldigt lätt i små steg och rätt 

som det är upptäcker man att samhällets ”själ” gått förlorad utan att man märkte 

när helheten försvann.” 

Citatet beskriver på ett bra sätt den praktiska användningen av programmet. Det 

ska finnas med när tjänstemän och politiker planerar för utveckling av tätorten. Vid 

det planeringsarbetet finns även lagstiftning, bestämmelser, politiska beslut o.s.v., 

som ska beaktas. Kulturmiljöprogrammet kan därför inte vara bindande. Den åter-

kommande rubriken: ”Att tänka på”, är en mycket bra beskrivning av hur framtida 

processer med sammanvägningar av olika intressen kan genomföras. Det är frågan 

om att skapa ett framtida arbetssätt som ansvarsfullt sammanväger olika intressen 

när det gäller utvecklingen av Knivsta tätort. 

 

Göran Nilsson (M)  

Ordförande Knivsta kommunstyrelse 
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K 
nivsta tätort har en spännande och rik historia. Det strategiska läget 

vid de stora kommunikationslederna har medfört en stark och dy-

namisk utveckling under de senaste hundra åren. Det lilla stations-

samhället med ett par strödda hus har förvandlats till först en livlig industriort 

och sedan till ett tjänstedominerat pendlarsamhälle. Miljöerna i tätorten talar 

till oss. De berättar om människors villkor och  samhällets utveckling. Men de 

förmedlar också känslor. För en del är de byggda minnen som ger trådar i den 

egna livshistorien, för andra är de nya miljöer att upptäcka och göra till sina 

egna.  

Bebyggelsen är omväxlande och speglar olika behov och ideal. Samtidigt finns 

det gemensamma drag som gör att man kan tala om en Knivstas själ.  Ett så-

dant drag är att naturen har setts mer som en resurs än som ett hinder. Nästan 

alla byggnader är terränganpassade och man har varit mån till exempel om att 

låta gamla tallar och stenblock ligga kvar när man bygger nya bostadsområden. 

Ett annat drag är småskalighet. När miljonprogrammet rullade över Sverige 

byggde Knivsta ganska små och gröna bostadsområden med högst tre våningar, 

blandat med radhus och småhus.  

Knivstas själ har skapats av historien. Den är värd att vårda och ta hand om för 

framtiden. I det arbetet är alla områden i tätorten viktiga och intressanta. Här 

kan du lära känna din bygd. Läs om tätortens historia, slå upp just ditt område 

och se vad som står. Trevlig läsning! 
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K 
nivsta tätort uppstod efter att järnvägen dragits genom 

socknen och en järnvägsstation placerats i närheten av sä-

teriet Särstas gårdstomt. Det var ingen jungfrulig mark som 

bebyggelsen växte fram på. Förutom säteriet fanns det tre bondbyar i 

området: Gredelby, Ängby och Tarv. Den agrara prägeln var långt fram 

i tiden mycket stark. Jämsides med det växande tjänste- och industri-

samhället brukades åkrarna, även alldeles intill järnvägsstationen. Den 

gamla gårdsbebyggelsen användes av bönder eller för industrins be-

hov. Det är först på 1960-talet som en mer sluten tätortsbebyggelse 

uppstår öster om järnvägen och på den västra sidan får man vänta till 

1970-talet. Idag karakteriseras stora delar av Knivsta av villabebyggelse 

från slutet av 1900-talet.
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Järnvägsstationen byggs 

Under senare hälften av 1800-talet byggdes 

ett järnvägsnät över Sverige. Ett av de viktig-

aste syftena med järnvägen var att åstad-

komma en utveckling av landsbygden, utan 

att konkurrera ut existerande handelsvägar 

och näringar. Oftast strävade man efter att 

lägga järnvägen vid sidan av de gamla små-

orterna, landsvägarna och sjölederna så att 

nya möjligheter skulle öppna sig. 1865 var 

det dags att bygga Norra stambanans bandel 

mellan Stockholm och Uppsala. Sträckningen 

genom Knivsta socken och placeringen av 

den nya järnvägsstationen på obebyggd 

jordbruksmark, en bra bit norr om det gamla 

sockencentrat och på ett ansenligt avstånd 

från landsvägen mellan Stockholm och Upp-

sala, var typisk för stambaneutbyggnaden.  

Stationshuset av trä uppfördes efter ritning-

ar av Kungliga Järnvägsstyrelsens arkitekt-

kontor, där Adolf Wilhelm Edelswärd samma 

år tillträtt som chefsarkitekt. Eftersom 

stationen i Knivsta skulle förläggas på obe-

byggd mark behövde den inte anpassas till 

någon speciell bebyggelse utan man kunde 

använda en typritning. Samma ritningar an-

vändes bland annat både för den närmaste 

stationen norr om Knivsta, Bergsbrunna, och 

för Märsta. En av tankarna med stationshu-

sen var att de skulle tjäna som förebilder för 

allmogen när de byggde sina manbyggnader, 

och den anslående och för tiden toppmoder-

na arkitekturen i schweitzerstil ansågs före-

dömlig. Stationsbyggnaden placerades väs-

ter om järnvägen. Mellan stationsbyggnaden 

och Knivstaån anlades en liten järnvägspark 

och i anslutning till stationen byggdes perso-

nalbostäder.  

En tanke var att järnvägen skulle leda till en 

utveckling av bygden och etablerande av nya 

orter. Det fanns många som såg fördelarna 

med en järnvägsstation. I det uppväxande 

samhället kunde man göra lönsamma fastig-

hetsspekulationer om man köpte i rätt tid 

och av rätt bonde, och den förbättrade infra-

strukturen gjorde det möjligt att starta och 

driva industrier som krävde tunga transpor-

ter. I Knivsta kom stationen att hamna på 

säteriet Särstas mark. Den var placerad långt 

ifrån de gästgiverier som fanns på den tiden 

och en skjutsstation inrättades i slutet av 
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1860-talet för att skjutsa resenärer till gäst-

givargårdarna i Alsike, Marma och Märsta. 

1879 blev Särsta gård gästgiveri och skjuts-

station för Knivsta station. 

Service och handel kring stationen 

Trots de goda förutsättningarna skedde inga 

industrietableringar under de 30 år som följ-

de efter att järnvägen tagits i bruk. Utveck-

lingen av samhället var mycket blygsam och 

berodde främst på det behov av tjänster 

som uppkom i och med stationen. Arbetet 

med att sköta byggnader och banor krävde 

många människor och stationen inrymde 

dessutom post och telegraf. Omkring 40 per-

soner bodde i personalbostäder i anslutning 

till stationen: järnvägsinspektor, stationskar-

lar, banvaktare, förmän och arbetskarlar 

med familjer. Stationen låg på mark som 

exproprierats från säteriet Särsta och ägaren 

till säteriet såg snabbt till att gården blev 

gästgiveri och skjutshåll för järnvägsresenä-

rerna. De boende vid stationen och de nya 

resandeströmmarna medförde en marknad 

för försäljning av specerivaror och annat 

som behövdes för det dagliga livet. Ganska 

snart efter att järnvägen öppnats startade 

en handelsverksamhet intill Särsta gård. Till 

att börja med låg byggnaderna på ofri grund, 

men 1892 köpte handlanden Lychnell loss 

markområdet från stamhemmanet. Under 

Lychnells ledning blomstrade verksamheten 

på lägenheten ”Särstalund”, som förutom 

handeln bland annat innefattade ett svag-

dricksbryggeri och ett slakteri. 

I slutet av 1800-talet ökade mejeriproduk-

terna i betydelse, och i och med järnvägen 

blev de en handelsvara för alla som flyttat 

från landsbygden in till städerna. 1894 av-

söndrades en tomt för en mejeriförening 

invid järnvägen på Gredelbys marker och en 

stor tegelbyggnad uppfördes. På mejeriet 

bodde föreståndaren med familj, drängar, 

pigor och mejerielever.  

År 1900 var Knivsta stationssamhälle fortfa-

rande mycket litet. Det fanns bara spridd 

bebyggelse i anslutning till järnvägen: 

stationsbyggnad, godsmagasin, personalbo-

städer för stationspersonalen, mejeriet och 

handelsgården mittemot Särsta gård. 

Stationsområdet kantades av åkrar och den 

äldre jordbruksbebyggelsen i Gredelby, 
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Ängby, Särsta och Tarv fanns fortfarande 

kvar. Den blygsamma utvecklingen under de 

första årtiondena efter järnvägsdragningen 

var typisk. Den omgivande landsbygden 

kunde dra nytta av den förbättrade kommu-

nikationen, men för att ett större samhälle 

skulle kunna växa upp krävdes mer än det 

servicebehov som hade att göra med själva  

stationen. Det krävdes nya industrietable-

ringar. 

Epokens områden 

Stationsområdet, s. 49 

Särsta gård, s. 61 

Ängby bytomt, s. 91 
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Knivsta sågbolag etableras 

År 1900 startade Knivsta sin utveckling mot 

ett mer komplett och stadsliknande sam-

hälle. Helt avgörande för utvecklingen var 

etableringen av ett ångsågverk och hyvleri 

på de gamla fälten ner mot ån 1900, efter 

att Knivsta Sågbolag bildats 1899 som en 

utvidgning av Lundqvist och Huddéns verk-

samhet i Vittinge. Bolaget köpte upp hem-

manen 3 och 4 i Gredelby för sina fabriker 

och bostäder. 1906 utvidgades rörelsen med 

ett tegelbruk. Det fanns ett bra lertag en bit 

norrut längs järnvägen och det tunga teglet 

kunde transporteras effektivt med järnvä-

gen. Arbetskraften kunde dessutom utnytt-

jas på ett effektivt sätt genom säsongsvisa 

växlingar mellan tegelbruk och sågverk. Ös-

ter om järnvägen växte nu ett sågverkssam-

hälle upp i snabb takt på Gredelbys gamla 

marker i norr. Själva industrin förlades på 

gammal åkermark i direkt anslutning till 

järnvägen. För industrin var det avgörande 

att ligga så nära järnvägen som möjligt och 

helst på en plan yta för att underlätta trans-

porter och brädgårdshantering. 

Bostäder åt arbetarna 

För att tjäna pengar och för att kunna er-

bjuda sågverksarbetarna goda bostäder 

styckade sågbolaget av små tomter till egna-

hem. Tomterna förlades till de steniga, 

skogsbevuxna slänterna öster om åkrarna. 

Det fanns goda skäl att undvika bostadsbyg-

gande på åkern. Dels brukades den värde-

fulla jordbruksmarken fortfarande av arren-

datorer och dels var byggnadstekniken med 

torpargrunder avpassad för mer väldränerad 

mark. 1910 började avstyckningarna och 

försäljningarna av tomter, eller ”lägenheter” 

som de kallades. De var ungefär 1 500 kvm 

till 2 500 kvm stora och kostade 500 kronor. 

Lägenheterna köptes av sågverksarbetare, 

hyvlare och tegelfabriksarbetare men också 

av andra människor, som hantverkare och 

byggmästare. Tomterna bebyggdes snart 

med bostadshus och små uthus. De fick 

namn som Karlero, Hvilan, Rosenhill, Tom-

tebo och Fridhem. I standardkontrakt för-

band sig köpare att inte bygga närmare 

tomtgränsen än 6 meter och att endast an-

vända marken för bostad och trädgårdsland. 

1930 hade ett sjuttiotal tomter styckats av. 

De bildade tillsammans en hel liten träd-
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gårdsstad med lummiga vindlande grusga-

tor. Tomterna var ofta ganska smala och 

djupa och omgärdades av staket och häckar. 

Mot gatan fanns grindar av trä eller smide 

och innanför ledde en grusgång fram till bo-

stadshuset. Uthusen placerades bakom bo-

stadshuset eller som flyglar längs tomtgrän-

sen.  På 1930-talet hade all lämplig mark i 

området tagits i anspråk och byggnationen 

avstannade.  

Förutom genom egnahemsförsäljningen ord-

nade sågbolaget egna personalbostäder. En 

hel del lägenheter fick man plats med i de 

gamla bostadshusen som hade följt med 

köpet av hemmanen i Gredelby. Dessa kom-

pletterades med nybyggda personalbostäder 

i anslutning till den gamla bytomten och 

nere vid sågverksområdet. Disponenten och 

sågverksägaren Wilhelm Lundqvist lät dessu-

tom uppföra en villa till sig själv och sin fa-

milj.  

Skola och samlingslokaler 

Det fanns en hel del barn i sågverkssam-

hället och en skola behövdes. 1909 sålde 

sågbolaget en skoltomt till Knivsta försam-

ling till kraftigt rabatterat pris. På tomten 

stod redan ett bostadshus som församlingen 

fick lov att använda. Ett trähus med skolsal, 

slöjdsal och barnbespisning uppfördes som 

småskola 1910, en folkskolebyggnad med 

två skolsalar uppfördes 1920 och en lärarbo-

stad med två lägenheter 1922.  

Föreningslivet var en viktig del av det tidiga 

1900-talets samhälle. De kanske viktigaste 

var att ordna för kyrkolivet, och redan 1914 

styckades en tomt av där man byggde ett 

missionshus.  1925 byggdes Staffansgården 

där Syföreningen hade sina lokaler.  

Egnahem och villor i Särsta 

Placeringen av järnvägsstationen inte långt 

från sjön Valloxens stränder medförde lukra-

tiva möjligheter för markägaren att sälja 

tomter till sommarnöjen för Uppsalas bor-

gare. Under 1908 och 1909 avsöndrades 

stora sjötomter på löpande band, från 

Kölängen i norr till Ovansjö i söder. På tom-

terna uppfördes stora trävillor i tidens lant-

liga jugendstil, med brutna, valmade takfall, 

faluröda fasader och vita knutar och foder. 

Ägaren av säteriet, Brunnberg, hade i mot-
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sats till sågbolaget inga särskilda intressen 

av att stycka av och försälja just arbetareg-

nahem, och tomtavstyckningarna fick inte 

samma omfattning i Särsta som i Gredelby. 

Istället uppfördes större villor och verkstads-

lokaler vid Jägrakullen alldeles intill station-

en. I slutet av 1920-talet kommer ändå av-

styckningar för egnahem igång, och under 

det kommande decenniet byggs ett antal 

småhus på naturtomter i den kuperade tall-

skogen längs Valloxvägen, Häradsvägen och 

Södervägen.  När avstyckningsförbud inför-

des 1939 för att få ordning på den i myndig-

heternas tycke ”vildvuxna” bebyggelsen 

fanns det  omkring tjugo tomter i området 

varav ungefär hälften var bebyggda med 

enklare egnahem. I egnahemmen bodde 

hantverkare som skomakare, sömmerskor 

och smeder, men också slaktare, trafikbiträ-

den och chaufförer. I övrigt fanns det  bland 

annat ett ordenshus, en provinsialläkarbo-

stad, ett snickeri och ett par större villor, 

bland annat Jägra där grosshandlare Modin 

bodde. På Jägra bodde också snickeriarbe-

tare, som förmodligen arbetade på den an-

gränsande snickeriverkstaden på Smedback-

en. 

Centrumbildning 

Det lilla samhällets centrumbildning skedde 

på Särstas gamla åkermark nära järnvägs-

stationen. Liksom i Gredelby brukades 

fortfarande jordbruksmarken och det var 

bara alldeles intill järnvägen som man tog 

åkermark i anspråk för den nya bebyggelsen.  

Längs Järnvägsgatan uppfördes byggnader 

för handel, hantverk och småindustri på av-

söndrade tomter. Den första bebyggelsen 

uppfördes på ofri grund. Den mark som först 

togs i anspråk var den mest attraktiva: nära 

järnvägsstationen och vid gränsen mot så-

gen, nära kunderna i sågverkssamhället. 

1904 - 1905 lät handlanden Larsson uppföra 

en bostads- och affärslokal samt en länga 

med två affärslokaler, två lagerlokaler och 

ett kontor intill sågverksområdet. Köpman-

nen Nils Felldin öppnade en lanthandel i en 

del av byggnaden. Längre in på tomten 

byggdes ett stort bageri i sten 1907 som sys-

selsatte 4 bagare. Till bageriet, som drevs av 

en bagare Karlsson, hörde lägenheter för de 

anställda. Tomten avsöndrades 1909 från 

Särsta under namnet Segerdal. Direkt söder 
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om Segerdal lät firman Bröderna Modin 

uppföra affärs- och bostadsbyggnader. Tom-

ten avsöndrades från Särsta 1909 under 

namnet Karlshamn. Länge var detta all be-

byggelse som fanns i centrum, två affärs- 

och bostadstomter vid järnvägen, i anslut-

ning till det stora sågverksområdet i norr. På 

bolagets mark bodde 8 arbetarfamiljer.  

I slutet av 1910-talet expanderade centrum-

bildningen söderut. Söder om Karlshamn 

avstyckades tomten Bengtsdal på Centralvä-

gen 12 1918. Tomten såldes till en C Bellan-

der som lät uppföra ett reveterat trähus. Här 

inrymdes konsumbutiken med charkuteri, 

speceri- och diverseaffär. Tomten Vänhem 

på Centralvägen 10 avsöndrades 1915 och 

1917 flyttades postexpeditionen från 

stationsbyggnaden till en nyuppförd bygg-

nad på denna tomt.  På Kristinelund, 

Centralvägen 8, som avstyckades 1914, upp-

fördes en bostads- och affärsbyggnad i trä 

omkring 1920 som omkring 1925 komplette-

rades med en affärsbyggnad i sten som in-

rymde affärslokal och lagerrum. På Se-

gerstalund, Centralvägen 6, som avstyckades 

1920, uppfördes en större villa i trä 1921 av 

spannmålshandlaren Fredriksson. Han  drev 

sin verksamhet i den magasinsbyggnad på 

andra sidan vägen, intill järnvägsspåren, som 

fortfarande finns kvar. Det första mer stads-

mässiga huset var Apoteket. Det uppfördes 

1917 – 1918 efter att Knivsta socken hade 

köpt och låtit avstycka en tomt innanför 

Vänhem och Kristinelund för ändamålet . I 

den anslående stenbyggnaden inrymdes för-

utom apotek tjänstebostäder. 

Epokens områden 

Centralvägen, s. 51 

Egnahem från sågbolaget, s. 65 

Egnahem och villor i central Särsta, s. 79 

Egnahem i Ängby, s. 93 

Ängby bytomt, s.  91 

Sjöhagens sommarnöjen, s. 81 
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Nya industrier 

Under 1920- och 30-talen blomstrade indu-

striverksamheten i stationssamhället. Sågbo-

laget i sin nya form, Lundqvist & Huddéns 

Tegel- och Trävaru AB, expanderade och 

man byggde en småhusfabrik 1923 som till-

verkade monteringsfärdiga s.k. Knivstahus. 

Samma år startade Bröderna Holmbergs låd-

fabrik. 1929 grundades en av Knivstas mer 

tongivande industrier, Bröderna Engwalls 

Industrier. Fabrikslokaler byggdes på Lindes-

berg (Gredelby 4:33). Tillverkningen skedde 

från råvara till färdig produkt: man hade 

pressverkstad, plåtslageri, förnicklingsavdel-

ning, sprutlackeringsverkstad och lagerloka-

ler tillsammans med kontor och personalut-

rymmen. Man tillverkade bland annat cykel-

sadlar, verktygslådor och fälgar.  Det fanns 

flera företag som sysslade med olika typer 

av träförädling. På Smedbacken i Särsta in-

rättades till exempel en snickeriverkstad 

med verkstadslokaler, virkestork och spån-

rum.  Modins järnhandel expanderade och 

utvecklade sin verksamhet. Bland annat im-

porterade man T-Fordar i trälådor, som man 

monterade i en speciell monteringsverkstad. 

De tidiga industrierna byggdes på egna tom-

ter inne bland övrig bebyggelse. 

Under depressionen gick industrin sämre 

och trävaruindustrin införde driftsinskränk-

ningar. Avstyckningarna av lägenheter av-

stannade nästan helt, för att åter ta fart se-

nare under 1930-talet. 

 

Bostäder i Ängby 

I slutet av 1920-talet började den mest 

lämpliga marken för arbetaregnahem ta slut 

öster om järnvägen. För att tillgodose den 

växande industrins behov av centralt be-

lägna arbetarbostäder ville man nu ta mar-

ken på Ängbys marker väster om järnvägen i 

anspråk. Här fanns redan några enstaka av-

styckade lägenheter, men nu ansåg man att 

man behövde ta ett helhetsgrepp över ett 

större, samlat område. En avstyckningsplan 

med gatunät och ganska stora tomter lades 

ut över området direkt väster om järnvägen. 

Att tomterna gjordes stora berodde på att 

man av kostnadsskäl ville slippa att gräva 

ner avloppsrör från varje tomt. Tomtpriser-

na var så pass låga vid denna tid att man 
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bedömda att de trots allt inte skulle bli för 

dyra för industriarbetarna. Planen innehöll 

också en idrottsplats, där Knifsta Idrotts-

klubb höll till. Knivsta mejeriförening hade 

tidigare kommit över marken och lät redan 

innan avstyckningsplanen avsöndra och för-

sälja ett antal lägenheter. Trots de stora pla-

nerna hände inte så mycket på det tänkta 

avstyckningsområdet i Ängby. Istället kom 

områdena öster om järnvägen att utvecklas 

ytterligare.  

Byggnadsplan och reglering 

I slutet av 1930-talet menade man att be-

byggelsen i tätorten hade blivit väl spretig 

och vildvuxen, och i tidens anda beslöt man 

att reglera den fortsatta tillväxten i en stads-

plan. Fram till dess utfärdades avstycknings-

förbud och under krigsåren skedde inte 

mycket byggverksamhet. När planeringsar-

betet kom igång på allvar i början av 1940-

talet var en av förutsättningarna att den nya 

motorvägen mellan Stockholm och Uppsala 

skulle gå genom samhällets östra delar, mel-

lan Valloxen och järnvägen. Omfattande re-

servat fick göras för den kommande motor-

vägen. Som en tänkt matarled lades en bred 

väg ut från centrum och vidare österut, på 

mark i en dalsänka som dittills varit åker och 

delat egnahemsbebyggelsen i Gredelby från 

den i Särsta. Vägen fick namnet Apoteksvä-

gen och så snart stadsplanen blev fastslagen 

1946 satte en febril nybyggnation igång. 

Närmast centrum uppfördes en lång sam-

manhängande centrumanläggning med bo-

städer och affärer och längre österut bygg-

des småhus som ett pärlband längs den 

breda vägen.  Innan markreservatet för mo-

torvägen satte stopp för bebyggelsen ös-

terut lades en ny terränganpassad väg ut i 

en mjuk böj, Tornvägen, som fick sitt namn 

efter det vattentorn som byggdes på ett 

höjdkrön norr om Apoteksvägen. 

Motorvägen fick inte den planerade sträck-

ningen, men planläggningen för den fick 

stora konsekvenser. Tätortens två delar, 

Gredelby och Särsta, växte samman genom 

den nya bebyggelsen längs Apoteksvägen 

och samtidigt minskade den starka lantliga 

prägeln som åkrarna tidigare hade gett cent-

rum. Dagens moderna tätort började ta 

form.  
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Den nya småhusbebyggelsen placerades ut 

på förhållandevis stora tomter, minimiytan 

var 1 500 kvm. Husen placerades in på tom-

terna efter de förutsättningar som den ofta 

kuperade terrängen gav. Man eftersträvade 

att lägga husens långsidor parallellt med 

höjdkurvorna. Planen medgav tvåvåningshus 

men på de flesta håll byggdes envåningsvil-

lor i tegel med källare och flacka sadeltak. 

Den då nybildade Knivsta storkommun 

köpte 1952 upp den mark i Särsta som ännu 

inte hade styckats av till tomter. Det innebar 

både att man hade handlingsfrihet för den 

kommunala utvecklingen och tillfälle att 

tjäna pengar på fastighetsförsäljningar.  När 

kommunen till exempel behövde bygga en 

ny, stor centralskola i samband med att stor-

kommunen bildades kunde man göra det på 

egen mark vid Särsta gärde, öster om Fors-

byvägen.  

När byggnadsplanen togs fram 1946 bodde 

det drygt 800 personer i samhället.  

Småstugor i Gredelby 

Efter andra världskriget fortsatte efterfrågan 

på småhustomter.  Sågbolaget hade ju tidigt 

låtit stycka upp tomter till arbetaregnahem 

och denna verksamhet fick en fortsättning i 

ny tappning. Under 1947 lät sågbolaget 

stycka av ett tjugotal tomter av sin mark i ett 

område norr om Gredelby gamla bytomt. 

Området var tidigare obebyggt och låg 

längst upp mot skogen i norr. Tomterna 

gjordes något mindre än tidigare. Nu behöv-

des inte längre några grönsakstäppor till den 

egna försörjningen, men det blev ändå gott 

om plats till gräsmatta, fruktträd och pryd-

nadsväxter. Från 1948 och framåt uppförde 

snickeriarbetare, verkstadsarbetare, målare 

och andra sina småhus här. Husen uppför-

des efter typhusritningar från olika byggfö-

retag. Precis som tidigare fick några av stu-

gorna namn efter sina ägare, som Arnebo 

och Gunnarsro, medan andra fick natur-

namn som Björkbacken och Stenbacka. De 

tidigaste villorna i området försågs med  tre 

rum och kök – en typisk storlek på ett hus 

som en barnfamilj ansågs ha råd med vid 

denna tid. Husen uppfördes oftast i trä i ett 

plan med källare med plats för värmepanna, 

hobbyrum och garage för bilen.  
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Hyreshus i Särsta på 1950-talet 

Redan under 1930- och 40-talen hade indu-

striföretagare låtit  uppföra tvåvåningsbygg-

nader med hyreslägenheter för sina an-

ställda. Det tidiga 1900-talets egnahemsupp-

låtelser började bli otidsenliga när det mo-

derna samhället gjorde sitt intåg. Egnahem-

men hade inneburit fördelar för industriäga-

ren som fick fast rotade arbetare till sitt fö-

retag och för arbetarna som fick goda boen-

demiljöer, men det fanns också nackdelar. 

Speciellt i det gamla sågverkssamhället, som 

helt dominerades av ett enda företag, blev 

de som bodde i egnahem sårbara för kon-

junktursvängningar och personalneddrag-

ningar i företaget. För att få ett nytt arbete 

kanske man var tvungen att flytta, men det 

kan inte alltid ha varit så lätt att sälja ett eg-

nahem i en ort som saknade arbetstillfällen. 

Efter andra världskriget var behovet av ar-

betskraft mycket stort. Inflyttningen från 

den omgivande landsbygden var om-

fattande, men även arbetskraftsinvandring-

en var betydelsefull för att täcka industrins 

behov. Fram till slutet av 1950-talet hade 

Knivsta helt dominerats av friliggande villor 

och egnahem. Under efterkrigstidens 

kraftiga befolkningstillväxt var behovet av 

bostäder stort och den gamla linjen med 

enbart småhus höll inte längre. Kring mitten 

av 1950-talet uppfördes de första mer stor-

skaliga hyreshusen i samhället vid Gästgivar-

vägen direkt söder om den nyuppförda Cen-

tralskolan och dessa följdes i slutet av 1950-

talet av ett större flerbostadsområde öster 

om skolan, vid Södervägen. 

Sanering av centrum 

Mot slutet av 1950-talet riktades kommu-

nens blickar mot centrum. Bebyggelsen 

inom kvarteret Apoteket ansågs till stor del 

vara ”saneringsmogen” och man var också 

angelägen om att samla kommande hyres-

hus i ett centralare läge än de redan byggda 

vid Gästgivarvägen och Södervägen. En ny 

byggnadsplan upprättades för området 

1961. Byggnadsplanen gav möjlighet för 

byggnadsfirman Karl Johansson att låta riva 

den gamla bebyggelsen på den stora 

Särstalundstomten mittemot Särsta gård och 

istället uppföra hyreshuskvarter. Dessutom 

planerade kommunen att låta uppföra en 

bostadslänga med kommunkontor längs 
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med Forsbyvägen. Saneringsplanen genom-

fördes till stora delar. Endast ett fåtal äldre 

hus bevarades i kvarteret: posten och apote-

ket på Apoteksvägen och bebyggelsen på 

Stationsvägen 6, 8 och 10. De nya husen 

längs Särstavägen var trevånings lamellhus 

med valmade tak och ljusa balkonger. De tre 

huskropparna närmast Forsbyvägen forme-

rades som ett U så att en storgård med öpp-

ning mot Särstavägen bildades. Längs Fors-

byvägen uppfördes en länga som var indra-

gen från vägen för att ge plats åt parkerings-

platser.  

I hörnet mellan Gredelbyvägen och Apoteks-

vägen revs den gamla garage– och verk-

stadsbyggnaden för att lämna plats åt en ny, 

stor lokal för Modins  järnaffär. Den nya 

byggnaden stod färdig 1969.  

Utbyggnad mot Valloxen 

När motorvägsplanerna övergavs i början av 

1960-talet kunde den mark som reserverats 

för motorvägen i stället tas i anspråk för ut-

vidgningen av samhället österut. I nordöstra 

delen av Särstaområdet lades en ny stads-

plan ut 1961. Planen fullföljde den struktur 

som hade antytts redan i den gamla bygg-

nadsplanen från 1940-talet, med mjukt 

svängda, terränganpassade gator och små-

skaliga småhuskvarter. Under en intensiv 

utbyggnadsperiod under första hälften av 

1960-talet fylldes det tidigare obebyggda 

området med hus, de flesta i grupper om 

kanske 5—15 hus. Kommunen ville ha ner 

tomtstorlekarna som gjordes ganska små, 

omkring 1 000 kvm, och varje tomt skulle 

enligt planen ha plats för en bilparkering. 

Husen byggdes i allmänhet med långsidan 

mot gatan, i tomtens främre del. Här anla-

des små förträdgårdar, avgränsade mot ga-

tan med låga häckar eller staket. I tomtens 

bakre del fanns den större, mer privata träd-

gården. 

I de centrala delarna byggdes två större om-

råden med rad– och kedjehus. I direkt an-

slutning till dessa områden reserverades ett 

större grönområde för rekreation.  

När man planerade för nya bostadsområden 

i början av 1960-talet var man mån om att få 

en blandning av flerfamiljshus och småhus. 

Den stora andelen småhus och frånvaron av 

höghus var något man såg som en fördel när 
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det gällde att locka människor att flytta till 

det expanderande samhället. I samband 

med att man planerade bostadsområden i 

närheten av den nya centralskolan lade man 

också ut ganska omfattande tomter för ked-

jehus i närheten. Husen byggdes under 

1962. När man byggde de nya husen fick 

man riva en hel del äldre hus, det var ingen 

jungfrulig mark som hade planlagts. Kedje-

husen kring den nya Radvägen låg till exem-

pel på före detta industrimark och på Söder-

vägen fanns äldre egnahem med små uthus. 

Miljonprogrammet 

Det stora, landsomfattande bostadsbygg-

nadsprogrammet miljonprogrammet inne-

bar att det skulle byggas 1 miljon bostäder 

under 10-årsperioden 1965 till 1975.  Liksom 

de flesta andra tätorter kom miljonprogram-

met att påverka även Knivsta. För att möta 

behovet var man tvungen att uppföra mer 

storskaliga hyreshusområden än tidigare, 

men utbyggnaden fick ändå en tydlig Kniv-

staprägel med ganska små områden med 3-

våningshus, omsorgsfullt utformade i 

mänsklig skala och med anpassning till både 

terräng och natur. 1965 byggdes kvarteret 

Tallbacken med fem trevånings huskroppar, 

och utbyggnaden fortsatte med ett område 

med fyra trevåningshus på Särsta gärde 

1967. Det stora kvarteret Granbacken, allde-

les norr om Margaretahemmet, var det sista 

större hyreshusområdet som byggdes under 

miljonprogrammets dagar. Husen uppfördes 

1972 – 1973. Då hade den gamla storkom-

munen Knivsta inkorporerats med Uppsala 

kommun och det kommande bostadsbyg-

gandet skedde efter de riktlinjer som Upp-

sala kommuns bostadsbyggnadsprogram 

angav. 

Parallellt med byggandet av flerbostadshus 

fortsatte man att planera för och bygga små-

husområden.  

Epokens områden 

Centrum, s. 53 

Egnahem i Ängby, s.  93 

Småstugor i Norra Gredelby, s. 71 

Norra Särsta, s. 83 

Östra Särsta, s. 85 

Villor och kedjehus i södra Särsta, s.  111 
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Gästgivarvägen, s. 103 

Särstalund, s. 57 

Södergården, s. 107 

Särsta gärde, s. 109 

Tallbacken, s. 121 

Granbacken, s. 119 

Kedjehus i Ängby, s. 95 

Thunmanskolan, s. 105 

Industriområden i tätorten, s. 97 

Knivstahemmet, s. 115 
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Tjänstesamhället 

Fram till 1960-talet hade industrin  varit do-

minerande i Knivsta, liksom i de flesta orter i 

Sverige. Industrins efterfrågan på arbetskraft 

var styrande för var nya bostadsområden 

byggdes och vilket innehåll de hade. Den 

dominerande yrkesgruppen var arbetare. 

Samhällsutvecklingen ledde dock till att allt 

fler människor arbetade med olika typer av 

tjänster, både inom offentlig sektor och 

inom det privata näringslivet. Omkring 1970 

blir antalet tjänstemän fler än antalet arbe-

tare i Knivsta. 

Nya bostadsområden 

Fram till 1970 var nästan all bebyggelse i 

samhället koncentrerad till Särsta och Gre-

delby öster om järnvägen. Den första mer 

samlade bebyggelsen väster om järnvägen 

var 48 kedjehus som uppfördes i Ängby 

1971. När området planlades för nybygg-

nation år 1947 stod Knivsta mejeriförening 

som ägare och marken var en åker. Tanken 

var att det skulle byggas 17 stycken egna-

hem, men när spaden väl sattes i backen 

drygt 20 år senare var det helt andra idéer 

som gällde. Vid denna tidpunkt ägde AB 

Svenska Kedjehus marken och den nya pla-

nen, från 1970, gav plats åt 48 av företagets 

egenproducerade kedjehus. 

För Knivstas del skedde inte den största ut-

byggnaden av bostäder under miljonpro-

grammet utan under de 15 år som följde. 

När Knivsta kommun gick upp i Uppsala 

kommun 1971 ändrades planeringsförutsätt-

ningarna för tätorten. Den tidigare hållning-

en att bostadsområdena med flerbostadshus 

skulle hållas så nära centrum som möjligt 

övergavs. Goda kommunikationer och pend-

lingsmöjligheter sågs som viktiga faktorer. 

Under 1970-talet utarbetade Uppsala kom-

mun ett bostadsbyggnadsprogram för kom-

munen. Man såg framför sig en stark befolk-

ningsökning och man pekade ut Knivsta som 

en av de främsta utvecklingsorterna. För 

Knivstas del planerade man för 710 småhus-

lägenheter och 250 flerfamiljslägenheter 

under den kommande femårsperioden, en 

mycket kraftig satsning för ett så litet sam-

hälle. De utvecklingsområden som angavs 

var Ängby, Kölängen och Gredelby. I Gre-

delby ägde Olsson och Rosenlund, sågbola-
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get, den mesta marken och i Kölängen var 

både kommunen och Olsson och Rosenlund 

markägare. I Ängby ägde kommunen huvud-

delen av marken och här skulle Riksbyggen 

och HSB disponera 50 % av byggrätterna 

vardera.  

Kölängen 

Först ut att bebyggas blev Kölängen i nord-

östra Gredelby. Området fick sin plan fast-

ställd 1975. Här byggdes bostadsområden i 

tre enklaver 1977 kring den nybyggda 

Kölängsvägen. Norr om vägen byggdes bo-

stadsrättsradhus, efter att en avvikelse från 

den gällande planen hade medgivits.  På 

motsatt sida om vägen byggdes ett område 

med  huvudsakligen gruppbyggda parhus 

och friliggande villor. Svenska kedjehus AB 

hade köpt hela området 1976 och 1977 var 

tomterna med hus avstyckade och försålda. 

Söder om detta område uppfördes stycke-

byggda villor på tomter som försåldes av 

kommunen via tomtkön.  

Steget över järnvägen 

Det andra området som byggdes efter bo-

stadsbyggnadsprogrammet var Västra 

Ängby, som egentligen låg på marker som 

hört till Tarvs by.  Planen för området var 

klar 1977 och huvuddelen av husen byggdes 

under 1978. När planen upprättades tänkte 

man sig en varierad bebyggelse med olika 

typer av bostäder: villor, kedjehus, radhus 

och flerbostadshus. Småhusen dominerade 

dock. Området utformades så att flerfamiljs-

husen hamnade så nära järnvägsstationen 

och centrum som möjligt, medan villor och 

radhus placerades längre bort. Med en rela-

tivt fri placering av husen, bilfria cykel– och 

gångbanor, grönytor och närheten till sko-

gen ville man skapa lugna och trygga mil-

jöer. Användningen av trä i fasaderna, tegel-

färgade pannor på taken och en traditionell 

färgsättning var en naturlig fortsättning på 

den lokala, småskaliga byggnadstraditionen i 

Knivsta. Naturen skulle vara ett tydligt inslag 

i bostadsmiljön, inte bara som trädgård. Av 

den anledningen sparades många träd och 

på flera platser lät man berget gå i dagen.  

Den ganska storskaliga exploateringen på 

”fel” sida av järnvägen och centrum fick 

länsstyrelsen att påpeka behovet av en gång

- och cykelpassage under järnvägen.  

25 



 

Ängbygården 

Utbyggnaden väster om järnvägen fortsatte 

1981, då det stora komplexet Ängbygården 

byggdes väster om järnvägsstationen, efter 

en stadsplan upprättad redan 1975. I bygg-

naderna fanns servicehus, vårdcentral och 

sjukhem. Bostadshusen inrymde hela 41 

stycken 1 ½ -rumslägenheter och 22 lägen-

heter om 2 rum och kök. Byggherrar var 

landstinget och Uppsala kommun och det 

var BPA som utförde bygget. I samband med 

att Ängbygården uppfördes byggdes en 

gångtunnel under järnvägen. Senare, när 

Knivsta återigen blev en egen kommun, 

flyttade delar av kommunkontoret till Äng-

bygården. 

Östra Ängby 

Bostadsbyggnadsprogrammet fortsatte med 

Östra Ängby, som tidigt hade funnits med i 

Knivstas utbyggnadsplaner. Planerna från 

1940-talet angav småhus i hela området, 

men Östra Ängby förblev obebyggt under 

flera decennier. Planen för området blev 

antagen först 1981. HSB och Riksbyggen dis-

ponerade 50 % var av byggrätten i området. 

Planen angav en förhållandevis småskalig 

utbyggnad av flerbostadshus i två våningar 

samt småhus i den södra delen. Liksom i pla-

nen för Västra Ängby slog man fast att natu-

ren som rekreationsområde var viktigt och 

därför fredade man det kuperade området i 

väster från ny bebyggelse. Man såg också till 

att spara så mycket som möjligt av den be-

fintliga naturen inne i området i form av träd 

och bergsklackar. 1983 var Östra Ängby in-

flyttningsklart. 

Gredelbyleden 

Utbyggnaden av de västra delarna av 

stationssamhället hade aktualiserat behovet 

av bra kommunikationer mellan stadsdelar-

na på ömse sidor av järnvägen. Den nya le-

den, Gredelbyleden, betraktades när den 

presenterades 1984 som det största miljö-

ingreppet sedan järnvägen. Tanken var att 

länka ihop bostadsområdena, leda genom-

fartstrafik förbi centrum, öka trafiksäkerhet-

en och ge skolbarnen en tryggare skolväg. 

Synpunkterna på den nya leden var många 

och det resulterade i en folkomröstning 

1985. Man sa då nej till den nya leden, men 
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1986 fattade man beslut om att en led med 

en ny dragning väster om järnvägen, längre 

från Östra Ängby, skulle byggas. Gredelby-

leden, med bro över järnvägen, byggdes 

1989. 

Norra och västra Gredelby 

Ett första förslag till stadsplan för norra Gre-

delby hade upprättats 1982, och enligt bo-

stadsförsörjningsprogrammet för 1981 - 

1985 skulle byggnation ske under 1983. Så 

skedde inte utan förslaget låg vilande i flera 

år i avvaktan på att den kommande Gredel-

byledens sträckning skulle bestämmas. Först 

1986 kunde planen fastställas. Man räknade 

då med att nybebyggelsen skulle kunna ske 

1989 - 1990, sju år senare än de ursprung-

liga planerna. I planförslaget fanns det 76 

lägenheter i flerbostadshus, 131 radhus, 25 

kedje- och grändhus samt 16 friliggande hus. 

Huvuddelen av exploateringen skedde på 

obebyggd mark, men i planområdets syd-

östra del fanns det sedan tidigare spridd 

småhusbebyggelse från mitten av 1900-

talet.  

Som i de flesta andra områden i Knivsta var 

planerarna angelägna om att ta tillvara na-

turvärdena. Planområdet gränsade till det 

värdefulla rekreationsområdet Gredelby 

hagar, och den omgivande naturen skydda-

des i planen som naturpark. Dåtidens nor-

mer sa att avståndet mellan bostaden och 

en dagligvarubutik skulle understiga 500 me-

ter, men man valde att avvika från denna 

norm och inte planlägga någon affär i anslut-

ning till det nya området. Motivationen var 

att man ville hålla uppe kunderlaget för 

Knivsta centrum, så att detta skulle kunna 

konkurrera med de stora varuhusen i Upp-

sala. Man tänkte sig att området vid Gre-

delby hagar skulle bebyggas med två- och 

trevåningshus, fyravåningshus ansågs 

olämpliga med hänsyn både till naturvär-

dena och till Knivstas allmänna karaktär. Pla-

nen var flexibel och det visade sig att den 

aktuella byggherren inte var intresserad av 

trevåningshus. Istället uppfördes tvåvånings 

radhus som uppläts som bostadsrätt. Områ-

det fick namnet Gredelby hagar och husen 

stod färdiga 1990. 

Planläggningen för västra Gredelby skedde 

samtidigt som för norra Gredelby och hade 
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samma förutsättningar. Enligt bostadsför-

sörjningsprogrammet skulle området med 

flerbostadshus bebyggas 1983 - 1984. Även 

här blev planerna liggande i avvaktan på 

Gredelbyleden. I den norra delen av planom-

rådet (Högåsen) planerades för 90 radhuslä-

genheter och i den södra för 130 lägenheter 

i flerbostadshus (Hasselbacken). Norr om 

planområdet föreslogs odlingslotter. Enligt 

ett avtal 1988 mellan byggföretaget JM och 

kommunen skulle kommunen köpa området 

av Gredelby Fastigheter AB och sedan sälja 

de färdiga kvarteren till HSB. Högåsen bygg-

des 1989 och Hasselbacken 1989 - 1990 av 

JM/HSB. I Hasselbacken byggdes både rad-

hus och flerbostadshus. Den vanligaste lä-

genhetstypen var 3 rum och kök. 

I planen ingick ”Gredelby gård”, en utflyttad 

äldre gård, som fick skydd genom q-

märkning. 

Centrumförnyelse 

Med start under 1990-talet förnyades cent-

rumknutpunkten. Efter en plan 1990 revs 

den gamla tvåvånings funkisbyggnaden i 

hörnet mellan Apoteksvägen och Forsbyvä-

gen och på tomten uppfördes 2005 ett rött, 

putsat trevåningshus. Som en pendang till 

detta hus byggdes en envånings affärslokal  

ute på den öppna torgytan. På det viset 

skapades ett distinkt torg i gatukorsningens 

sydvästra hörn.  Fullföljandet av platsbild-

ningen skedde efter en plan 2007, då ett 

litet torg kring ett flyttblock och en bevarad 

äldre ek skapades i korsningens sydöstra 

hörn.  Söder om det nya torget uppfördes 

samtidigt ett gulputsat 2 ½ -vånings affärs– 

och bostadshus. 

Längre norrut i centrum hände det också 

saker. Personalbostäderna till sågbolaget 

hade rivits, liksom bageriet och verkstads-

längan. När verksamheten på sågverksområ-

det upphörde och de stora markområdena 

mellan Staffansvägen och Gredelbyvägen 

frigjordes för andra ändamål fanns möjlighet 

att sätta en ny stadsmässighet i stånd. Det 

sista av den gamla bebyggelsen, Felldins 

affärs– och bostadshus vid korsningen med 

Centralvägen revs och istället uppfördes ett 

nytt kommunhus i fyra våningar. På grann-

fastigheten längre upp på gatan hade redan 

NCC uppfört ett fyravånings stenhus. På den 
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norra sidan av gatan sluts gaturummet vid 

korsningen med Gredelbyvägen av ett äldre-

boende uppfört 2011.  

De stadsbyggnadsåtgärder som vidtagits 

under 2000-talet har medfört att Knivsta 

centrum har förskjutits norrut. Här är 

Staffansvägen inne i en process som kom-

mer att ge Knivsta en typ av stenstadsmiljö 

som tätorten tidigare saknat.  

Utanför centrum kännetecknas bebyggelse-

utvecklingen under 2000-talet av förtätning-

ar i befintliga miljöer, både genom avstyck-

ningar av äldre, stora tomter och genom att 

bygga nya mindre bostadsområden i luckor. 

2011 uppges 75 % av de vuxna invånarna i 

Knivsta pendla ut från samhället varje dag.  

Epokens områden 

Östra Ängby, s. 135 

Västra Ängby, s. 123 

Kölängen, s. 141 

Villor i Sjöhagen, s. 87 

Högåsen, s. 75 

Gredelby hagar, s. 73 

Hasselbacken, s. 69 

Triangeln, s. 67 

Vårsången, s. 113 

Ängbygården, s. 99 

Jägraområdet, s. 59 

Nedre Staffansvägen, s. 55 

Villor i Södra Särsta, s. 117 
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K 
nivsta tätort består av en 

mängd spännande och vär-

defulla miljöer. Många av 

dem är sammansatta och består av 

byggnader med olika ålder och utfö-

rande, medan andra är uppförda i ett 

sammanhang och har en tydlig prägel av 

sin tillkomsttid. Samtidigt finns det 

några byggnader som sticker ut, som 

finns i alla knivstabors medvetande. Det 

är byggnader som väcker intresse av 

egen kraft, oavsett var i tätorten de lig-

ger och oavsett om de är en del av en 

värdefull miljö eller ej. Vi kallar dem 

märkesbyggnader. Märkesbyggnaderna 

är överlevare. Deras värde är så stort att 

de klarat sig när saneringsvågor dragit 

över samhället och när samhällsepoker 

med olika behov växlat av varandra. 

Idag bygger vi morgondagens märkes-

byggnader. Det nya kommunhuset vän-

tar till exempel på att få kvala in i kate-

gorin. 

Här presenteras några av Knivstas mär-

kesbyggnader. De har alla en mer eller 

mindre officiell prägel, även om flera av 

dom är privatägda. De är i högsta grad 

en del av det offentliga rummet och en 

omistlig del av Knivstas identitet. 

Baptistkapellet 
 

Baptistkapellet på Kapellvägen i Ängby 

uppfördes 1928 av föreningen Sanning-

ens Vänner. Tomten på Lyckåsen hade 

man köpt av Mejeriföreningen, som 

hade blivit en stor markägare i Ängby 

under 1920-talet. Byggnaden kallades 

ursprungligen Salemskapellet. På över-

våningen fanns en lägenhet om 1 rum 

och kök där det 1930 bodde en såg-

verksarbetare som också fungerade 

som vaktmästare. 

 

Byggnaden är q-märkt i detaljplan. 

Emil Sjögrens villa 
 

Emil Sjögrens villa på Emils Sjögrens väg 

uppfördes som sommarnöjet Ovansjö. 

Sitt nuvarande namn har den fått efter 

den kända kompositören som 1910 

köpte och lät slå samman de båda 

”lägenheterna” Ofvansjö 1 och Ofvansjö 

2.  Så småningom övergick det f.d. som-

marnöjet i landstingets ägo. När bo-

stadsområdet Granbacken uppfördes i 

det kommunala bostadsbolagets regi 

kring mitten av 1970-talet  såg man till 

att få med Ovansjö i det nya området. 

Man köpte loss det från landstinget och 

fogade in det som kvarterslokal. 
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Epidemisjukstugan 
 

Den gamla Epidemisjukstugan på Mar-

garetavägen i södra Särsta uppfördes 

1923 av Stockholms läns landsting. 

Byggnaden hade 18 vårdplatser för TBC-

sjuka fördelade på 6 sjuksalar. Det fanns 

också kök och två matsalar för att kunna 

erbjuda de sjuka mat. Den stora sten-

byggnaden låg långt utanför tätbebyggt 

område och den anslående, tillba-

kablickande arkitekturen gav den ett 

herrgårdsliknande utseende. Sjukstugan 

kom senare att ingå i det stora vård-

komplexet Knivstahemmet som byggdes 

på 1970-talet. Idag är den ombyggd till 

bostäder. 

Jägra 
 

Den stora villan Jägra i Knivsta centrum 

uppfördes 1918 av järnhandlare Modin 

från Husby-Långhundra. Han kallade sig 

grosshandlare och direktör och var en 

av samhällets stöttepelare. När villan 

byggdes låg den alldeles intill centrum, 

på bekvämt gångavstånd till handelsgår-

den vid Centralvägen men ändå i för-

näm avskildhet. Placeringen en bit upp 

på kullen underströk både byggnadens 

och direktörens magnificens. Ännu dag 

tronar den upphöjt i all sin prakt, mitt 

inne i centrum. 

Konsum 
 

Den låga konsumbyggnaden i korsning-

en mellan Apoteksvägen och Centralvä-

gen uppfördes 1961 efter ritningar av 

arkitekt Herman Borendal på Koopera-

tiva förbundets arkitekt– och ingenjörs-

kontor. Det modernistiska formspråket 

var högsta mode och när den gamla 

konsumbutiken revs var det läge för den 

nya tiden att ge avtryck. Att den nya 

byggnaden inte samspelade med den 

övriga bebyggelsen på platsen spelade 

mindre roll. Hursomhelst, den stilrena 

byggnaden pryder sin plats och fastnar i 

medvetandet.  
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Magasinet 
 

Den faluröda magasinslängan mellan 

järnvägsspåren och Centralvägen be-

stod ursprungligen av två separata ma-

gasinsbyggnader, en mindre i norr och 

en större i söder. De uppfördes i början 

av 1900-talet av handlanden i stations-

samhället. Den stora längan skapar till-

sammans med trävillorna på Centralvä-

gen en speciell miljö som är ganska 

ovanlig. I de flesta stationssamhällen låg 

stationen och ”fingatan” på samma sida 

om järnvägen och magasinen fanns på 

andra sidan som en ”bakgård”. Så är det 

inte i Knivsta! 

Modins 
 

Det stora faluröda trähuset på Central-

vägen 14 var ett av de första som upp-

fördes när utvecklingen av samhället 

började ta fart i början av 1900-talet.  

Byggnaden uppfördes som affärs– och 

bostadshus omkring 1910 och där 

bodde järnhandlare Modin med sin fa-

milj och tjänstfolk samt en agent. När 

rörelsen gick allt bättre och utvidgades 

under 1910-talet titulerade sig järn-

handlaren direktör och flyttade med sin 

familj och sitt tjänstefolk till den nyupp-

förda villan Jägra. Bostadsdelen kunde 

nu upplåtas till handelsbiträden och 

föreståndare. 

Personalbostaden 
 

Det lilla huset längst upp på Häradsvä-

gen uppfördes omkring 1900 av Sågbo-

laget som personalbostad till arbetare i 

sågverket. Bolaget hade två strategier 

för att ordna bostäder till sin personal: 

dels lät man stycka av och försälja to-

mer till arbetaregnahem och dels ord-

nade man egna personalbostäder, an-

tingen i gamla manbyggnader i Gre-

delby eller i nyuppförda hus. Det fanns 

länge ganska många personalbostäder, 

men från 1950-talet började de avyttras 

eller rivas.  Sedan Disponentvillan och 

byggnaderna på det gamla industriom-

rådet rivits är det oansenliga huset på 

Häradsvägen det enda kvarvarande från 

Sågbolaget. 
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Parkvillan 
 

Parkvillan nedanför Särsta värdshus 

uppfördes 1900 och här flyttade den 

före gästgivaren Holmberg in. Senare 

kom även huset att inrymma telefon-

växeln. Den vackra lilla villan med sin 

fina färgsättning och det utrycksfulla 

taket med alla sina vinklar och vrår lik-

nar nästan ett lusthus. Den ligger väl 

synlig från järnvägen och från prome-

nadstråken från centrum söderut. Det 

är en byggnad som väcker både förund-

ran och beundran. 

Särsta gård 
 

Att den gamla huvudbyggnaden till 

Särsta säteri är en betydelsefull bygg-

nad ser man vid första ögonkastet. 

Byggnaden tronar i ensamt majestät 

uppe på den gamla bykullens krön, och 

den raka grusvägen med trädrader gör 

att man närmar sig i ett centralperspek-

tiv som understryker betydelsen. Särsta 

blev säteri på 1600-talet, vilket innebar 

att den gamla byn upphörde att existera 

och ersattes av en huvudgård på den 

gamla bytomten. Dagens huvudbyggnad 

uppfördes kring mitten av 1700-talet 

men fick sitt nuvarande utseende på 

1850-talet. 

Stationen 
 

Den gamla järnvägsstationen ser lite 

luggsliten ut idag men det var här allting 

startade 1865. Stationshuset av trä upp-

fördes efter ritningar av Kungliga Järn-

vägsstyrelsens arkitektkontor. Eftersom 

stationen i Knivsta skulle förläggas på 

obebyggd mark behövde den inte an-

passas till någon speciell bebyggelse 

utan man kunde använda en typritning. 

En av tankarna med stationshusen var 

att de skulle tjäna som förebilder för 

allmogen när de byggde sina manbygg-

nader, och den anslående och för tiden 

toppmoderna arkitekturen i schweitzer-

stil ansågs föredömlig.  
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Orgelfabriken 
 

Den ståtliga byggnaden på Smedsback-

en, i hörnet mellan Häradsvägen och 

Valloxvägen uppfördes 1935 som kvarn-

byggnad, men ändrades snart om till  

snickerifabrik. Här fanns tre verkstadslo-

kaler, en virkestork och ett spånrum.  På 

bottenvåningen fanns en tapetserar-

verkstad. 1953 övertog Åkerman & Lund 

Orgelbyggeri byggnaden från snickerifa-

briken. Idag är orgelfabriken det enda 

kvarvarande exemplet på alla de indu-

strier som fanns i samhället från 1920-

talet och framåt, och som låg på in-

sprängda tomter bland småhusbebyg-

gelsen. 

S:ta Birgittakyrkan 
 

Den magnifika S:ta Birgittakyrkan upp-

fördes på Jägrakullen 1992 efter ritning-

ar av Tallius Myhrman Arkitekter AB. 

Den stora centralkyrkan har ett mo-

dernt formspråk men har tydliga refe-

renser till de båda arkitekturikonerna 

Hagia Sophia i Istanbul och kyrkan i Ki-

runa. Tillsammans med församlingsgår-

den med sina faluröda byggnader av 

olika ålder och den stora klockstapeln 

bildar den en idyllisk kyrkbymiljö, mitt 

inne i det gamla egnahems– och villa-

området. 

Posten 
 

Det dröjde innan stationssamhället fick 

sitt posthus. Till att börja med inrymdes 

en postexpedition i stationshuset. 

Denna flyttade 1917 till en nyuppförd 

villa på Vänhem. 1934 löstes lokalfrågan 

mer långsiktigt. Ett nytt, ändamålsenligt 

posthus byggdes på Apoteksvägen. Det 

uppfördes i sten i två våningar och blev 

med sin sparsmakade, värdiga utform-

ning en passande granne till Apotekshu-

set. Byggnaden inrymde postlokal, sor-

teringsrum och  två lägenheter om 2 

rum och kök vardera.  
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Staffansgården 
 

Staffansgården i korsningen mellan Hä-

radsvägen och Staffansvägen uppfördes  

1925 av Knivsta Syförening.  Gamla 

Knivstabor berättar att bakgrunden till 

huset är att syföreningen under första 

världskriget samlade pengar till en luft-

värnskanon. När kriget tog slut stod 

man med en påse pengar och man 

valde då att uppföra en samlingslokal. Vi 

vet inte om historien är sann, men bra 

är den! Staffansgården fungerade som 

samlingslokal och hade bland annat  

scen för teater och utrustning för bio-

grafföreställningar. 

Komministergården 
 

Komministern i Knivsta socken hade sitt 

boställe i den lilla byn Ängby strax väs-

ter om Knivstaån. Byns gårdar fick ligga 

kvar på sina platser vid laga skifte, och 

den förblev länge opåverkad av vad som 

hände i det nya stationssamhället på 

andra sidan ån och järnvägen. Stora de-

lar av komministerboställets gamla 

mangård är bevarad än idag, med bland 

annat ett boningshus med femdelad 

plan som uppfördes 1847, några bodar 

och en fin liten  sidokammarstuga från 

slutet av 1800-talet.  

Apoteket 
 

Apoteket på Apoteksvägen uppfördes 

av Knivsta socken 1919 sedan man låtit 

avstycka och köpt en tomt av ägaren till 

Särsta säteri. Förutom själva apotekslo-

kalerna fanns det en personalbostad för 

apotekaren och hans familj i byggna-

den. När Apoteket uppfördes var det 

utan tvekan den finaste byggnaden i 

samhället. Uppförd i sten och med sin 

högresta tyska villastil överglänste den 

till och med stationshuset. Byggnaden 

blev början på något av en paradgata i 

Knivsta centrum. 
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Provinsialläkarbostaden 
 

Läkarbostaden på Valloxvägen uppför-

des 1919 av Knivsta socken som boställe 

åt provinsialläkaren. Ända fram till 1980 

fanns det en läkarmottagning i byggna-

den. Då flyttades verksamheten för att 

1982 inrättas i den nya vårdcentralen i 

Ängbygården. Byggnaden inrymde hela 

8 rum och kök och skiljer sig markant 

från de omgivande små egnahemmen 

genom sin storlek.  

 

Mejeriet 
 

När mejeriet uppfördes 1894 av andels-

mejeriet Knivsta Mejeriförening var det 

den första industrietableringen i de 

trettio år gamla stationssamhället. I den 

stora byggnaden med ångpanna och 

maskiner tog man hand om mjölken 

från gårdarna i den omgivande lands-

bygden. Föreståndaren med sin familj, 

pigor, mjölkelever och drängar bodde 

till att börja med på mejeriet. Anlägg-

ningen byggdes om och till på 1930-

talet  och på 1940-talet övertogs verk-

samheten av Mjölkcentralen i Stock-

holm. Mejeriet lades ner 1968 och Kniv-

sta kommun tog då över anläggningen. 

Folkskolan i Gredelby 
 

1909 sålde sågbolaget en skoltomt till 

Knivsta församling till kraftigt rabatterat 

pris. På tomten stod redan ett bostads-

hus som församlingen fick lov att an-

vända. Ett trähus med skolsal, slöjdsal 

och barnbespisning uppfördes som 

småskola 1910, en folkskolebyggnad 

med två skolsalar uppfördes 1920 och 

en lärarbostad med två lägenheter 

1922. Idag är den välbevarade och fina 

skolan en av Knivstas mest värdefulla 

kulturmiljöer  
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Ängbypark 
 

Ängbypark ersatte en äldre dansbana 

som hade funnits uppe i Gredelby, men 

som hade fått ge vika för den nya egna-

hemsbebyggelsen på 1950-talet. Fest-

platsen med scen och serveringspavil-

jong förlades till en södersluttning i en 

skogsbacke med tallar, på behörigt av-

stånd från bebyggelsen i samhället. Den 

moderna utformningen andades fram-

tidstro och än idag kan vi glädjas åt den 

välbevarade och tidstypiska folkparks-

miljön med sina bruna träpaneler  och 

djärva byggnadsformer. 
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K 
nivsta tätort har en  100-årig 

historia. Det är kring 1910 

den första lilla centrumbe-

byggelsen uppstår och vid samma tid 

börjar man snickra på sina egnahem i 

Gredelby. Mycket har hänt sedan dess, 

men tätorten har bibehållit mycket av 

sin småskaliga karaktär, med en stor 

andel egnahem, småstugor och villor. 

Småhusen har alla sina speciella utseen-

den. När de en gång uppfördes fanns 

det olika förutsättningar som gjorde att 

de blev som de blev. Man kunde lägga 

olika mycket resurser på bygget, huset 

skulle uppfylla vissa behov, och man 

hade en tomt att ta hänsyn till. Dessu-

tom har det alltid funnits mode i hur 

husen skulle se ut. Under årens lopp har 

de flesta av husen förändrats. Kravet på 

utrymme har ökat, liksom på god vär-

meekonomi, och under vissa tider har 

det varit populärt att ”modernisera” 

även utseendet. Husen i Knivsta har 

fram till 1940-talet varit mer präglade 

av lokala förutsättningar än av nation-

ella arkitekturtrender. Fram till dess var 

orten inte heller stadsplanelagd och 

byggandet skedde ganska fritt, utan att 

man behövde söka bygglov. 

 

1900-1909 
 

Det finns inte så många hus från 1900-

talets första årtionde i Knivsta: de allra 

första egnahemmen i Gredelby, någon 

enstaka byggnad i Särsta och  centrum 

och de första stora sommarnöjena vid 

Valloxen. Husen är ganska breda och 

har ofta en centralt placerad skorsten i 

nock. Många är uppförda i 1 ½ våning 

med brutna takfall och gärna en tak-

kupa ovanför entrén.  Faluröda fasader 

med vita knutar, foder och vindskivor är 

typiska. Idag är de flesta fönster vita, 

men modefärgen framför andra var 

grönt då det begav sig. Husen har stora 

fönster med fyra eller sex fönsterbågar. 

1910-talet 
 

1910-talet är det årtionden då arbetar-

egnahemmen i Gredelby uppförs på 

bred front.  Dessa hus är smalare och 

mindre än sekelskiftesvillorna, som var 

uppförda för en annan samhällsklass 

med större resurser. Liksom villorna är 

egnahemmen uppförda i 1 ½ plan med 

brutna takfall. Husen har faluröda eller 

oljefärgsmålade fasader av locklistpanel 

och spröjsade fönster med två eller tre 

fönsterbågar. Eftersom husen är ganska 

små har de ofta byggts till. Mycket tidigt 

uppfördes utvändiga trapphus eller ve-

randor i två våningar och det har också 

tillkommit förstugor och takkupor. 
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1920-talet 
 

Under 1920-talet fortsatte man till allra 

största delen att bygga egnahem med 

ungefär samma utseende som tidigare. I 

några hus började det ändå synas drag 

från ett nytt mode, klassicism. Dessa 

hus hade branta sadeltak i stället för de 

populära brutna taken. Ibland kunde 

taken också vara valmade. Fönstren var 

placerade symmetriskt på fasaden. En-

tréerna hade ofta ett litet skärmtak. 

Fönstren hade två fönsterbågar och 

varje båge hade två spröjs. Den här ty-

pen av hus förekommer i egnahemsom-

rådena i Ängby, Gredelby och Särsta. 

1930-talet 
 

Under 1930 slår en ny modestil igenom: 

funktionalismen. Det tar ett tag innan 

det ger avtryck i Knivsta, men ganska 

tidigt kommer typhusföretagen med 

utpräglat funktionalistiska  villor med 

vita, gärna slätputsade fasader och 

platta eller mycket flacka tak och sym-

metriskt placerade ospröjsade fönster 

med två– eller tre fönsterbågar. Omoti-

verade prydnader sågs som en styggelse 

och vanligen saknade fönstren omfatt-

ningar. Något enstaka funkishus bygg-

des bland egnahemman i Särsta och 

Ängby och i centrum, men det vanlig-

aste under 1930-talet var en mer trad-

itionell utformning med branta, brutna 

takfall  och träpanel. 

1940-talet 
 

Under 2:a världskriget skedde inte 

mycket husbyggnad, men efter krigsslu-

tet  uppfördes småstugor i bland annat 

norra Gredelby, som en fortsättning på 

det gamla egnahemsbyggandet. Små-

stugorna inrymde 3 rum och kök på en 

ganska liten yta och var försedda med 

källare. Här fanns plats för bil, som blev 

allt vanligare, oljepanna och tvättrum. 

Byggnaderna kunde vara uppförda i stå-

ende plank eller lättbetong. De tegel-

täckta sadeltaken hade en skorsten i 

ena ändan.  Det vanliga var att fönster 

och dörrar saknade omfattningar, 

funktionalismens ideal gällde fortfa-

rande. 
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1950-talet 
 

Småstugorna fortsatte att byggas under 

1950-talet, med samma utseende som 

under 1940-talet. Parallellt byggdes 

också större villor för grupper med 

bättre ekonomi. Dessa enplansvillor 

hade sadeltak, fasader av gult eller 

ibland rött tegel. och saknade ofta käl-

lare. En nymodighet var att värma hu-

sen med el eller fjärrvärme, och för 

första gången uppträder skorstenslösa 

småhus. Många 50-talsvillor finns inom 

den stora utbyggnadsetapp som skedde 

runt Apoteksvägen vid denna tid. 

1960-talet 
 

På 1960-talet uppfördes många mindre 

småhus i ett plan utan källare och hade 

ett tegeltäckt sadeltak. Planformen var 

ofta nästan kvadratisk under de flacka 

taken. Det var mycket vanligt att utföra 

gavlar och dörromfattningar i rött tegel, 

medan långsidorna ofta bestod av vita 

plattor eller liggande, vitmålad träpanel. 

På en del av husen fanns fönsterluckor. 

Det var vanligt att husen arrangerades 

som kedjehus med garage emellan, men 

både radhus och friliggande villor bygg-

des. Typiska 60-talsvillor kan man hitta 

till exempel  på Radvägen i södra Särsta 

och i 1960-talets stora utbyggnadsetapp 

mot Valloxen. 

1970-talet 
 

Den  typiska 70-talsvillan är uppförd i 1 

1/2 plan med inredd vind och har ett 

högt, brant sadeltak med betongpan-

nor. Statliga låneregler favoriserade ett 

utförande utan takkupor och med föns-

ter på övervåningens gavlar, och en 

mycket stor del av husen har just detta 

utseende. Snickeridetaljer som vindski-

vor och fönster är ofta mörkbruna me-

dan fasaderna är målade i mättade fär-

ger, gärna rött eller gult. 1970-talsvillor 

hittar man bland annat i Kölängen och 

Västra Ängby, områden som  byggdes 

under detta årtionde. 
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1980-talet 
 

Ända sedan 1930-talet hade man efter-

strävat att husen skulle vara uppförda i 

gedigna stenhusliknande utföranden, 

men under 1980-talet återkom hus med 

träfasad . Efterfrågan på hus med gene-

rösa boytor var stor och många villor 

uppfördes i två hela plan. De ljust må-

lade fasaderna hade ofta spontad panel, 

som ibland kunde vara orienterad om-

växlande vågrät och lodrät. Paneltav-

lorna ramades in av vita band. 80-

talsvillor hittar man bland annat i Västra 

Ängby, Östra Särsta och Högåsen. 

1990-talet 
 

Under 1990-talet råder en förkärlek för 

hus som påminner om de hus som bygg-

des 100 år tidigare. Lunettfönster, 

trapphus i två våningar och stora spröj-

sade fönster är vanliga. Herrgårdsgult 

blir en modefärg och för första gången 

på länge kan man tänka sig andra färger 

på fönstren än vitt.  Den ljust målade 

panelen är nästan alltid skarvad och 

försedd med en horisontell ”midja” som 

ofta är vitmålad. Stilen fortsätter att 

vara populär under 2000-talets första 

årtionde. 

2000-2009 
 

I slutet av 1990-talet slår nyfunkisen 

igenom på bred front och den fortsätter 

att vara populär under 2000-talets 

första årtionde, jämsides med mer tra-

ditionella trähus. Huskatalogerna erbju-

der en rik variation av hus med pul-

pettak, ospröjsade fönster och enkla 

volymer. Fasaderna består av ljust må-

lad träpanel. Panelen är ofta skarvad vid 

bjälklagen så att de enskilda volymerna 

framträder likt byggklossar.  I Knivsta 

tätort finns nyfunkishus främst i form av 

förtätningar i äldre bebyggelsemiljöer. 
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J 
ärnvägen och stationen innebar 

födseln av Knivsta tätort. Stations-

huset av trä, som stod klart i slutet 

av 1865, uppfördes efter ritningar av Kung-

liga Järnvägsstyrelsens arkitektkontor, där 

Adolf Wilhelm Edelswärd samma år tillträtt 

som chefsarkitekt. Eftersom stationen i Kniv-

sta skulle förläggas på obebyggd mark be-

hövde den inte anpassas till någon speciell 

bebyggelse utan man kunde använda en 

typritning. Samma ritningar användes bland 

annat för den närmaste stationen norr om 

Knivsta, Bergsbrunna. En av tankarna med 

stationshusen var att de skulle tjäna som 

förebilder för allmogen när de byggde sina 

manbyggnader, och den anslående och för 

tiden toppmoderna arkitekturen i schweit-

zerstil ansågs föredömlig. Stationsbyggna-

den placerades väster om järnvägen. Mellan 

stationsbyggnaden och Knivstaån anlades en 

liten järnvägspark och i anslutning till 

stationen byggdes faluröda personalbostä-

der.  

Järnvägen öppnades för trafik i september 

1866. Utvecklingen av samhället var mycket 

blygsam de första 30 åren och berodde 

främst på det behov av tjänster som upp-

kom i och med stationen. Arbetet med att 

sköta byggnader och banor krävde många 

människor och stationen inrymde dessutom 

post och telegraf. Omkring 40 personer 

bodde i stationsbyggnaden och personalbo-

städerna: järnvägsinspektorn (stinsen), 

stationskarlar, banvaktare, förmän och ar-

betskarlar med familjer. När utvecklingen av 

bebyggelsen kring stationsområdet tog fart 

vid sekelskiftet 1900 visade det sig att 

stationsbyggnaden var placerad på fel sida 

av järnvägen. Bostäder, handel och industri 

växte upp på mark som hade tillhört Gre-

delby och Särsta, på östra sidan av järnvä-

gen, medan området väster om Knivstaån 

bestod av åkrar som alltjämt tillhörde bond-

byn Ängby.  

När trafiken och godsvolymerna ökade upp-

fördes stora magasin öster om järnvägen. 

1912 byggdes ett nytt, modernt ”boställes-

hus” för järnvägspersonal 

söder om järnvägsparken.

1 
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Stationsområdet 



 

 

Fakta 

 Stationshuset byggdes 1865 i samband med 

att norra stambanan lades ut mellan Stock-

holm och Uppsala 

 Byggnaden är uppförd efter en av Kungliga 

järnvägsstyrelsens typhusritningar för linje-

stationer 

 Personalbostaden söder om stationsbygg-

naden uppfördes efter speciellt framtagna 

ritningar 1912 

 

 

Karaktärsdrag  

 Förhållandevis välbevarat stationshus från 

Knivsta tätorts födelse 1865, utförd i trä i 

tidstypiskt linjestationsutförande och med 

entrén vänd mot järnvägsparken i väster 

 Anslående, storskalig magasinsbyggnad som 

genom sitt utförande visar på tätortens och 

godstrafikens expansion under början av 

1900-talet. 

 Välbevarad och tidstypisk personalbostad 

söder om järnvägsparken 

 Järnvägsparken med rundel framför 

stationsentrén och trädrad söderut längs 

Stationsvägen 

 Äldre banvaktarbostad med uthus söder om 

personalbostaden  

 

Att tänka på 

 Stationsbyggnaden utgör punkten för Kniv-

stas födelse och är en av de mest betydelse-

fulla byggnaderna i tätorten.  

 Om byggnaden återfår mer av sitt ursprung-

liga utseende skulle dess arkitektoniska och 

kulturhistoriska värde öka 

 Stationsområdet som helhet med sina bygg-

nader och planteringar är en värdefull kul-

turmiljö där alla delar ingår i ett ömsesidigt 

samband.  

 Stationsområdets tydliga avgränsning väs-

terut genom Knivstaån är en värdefull histo-

risk och miljömässig tillgång som stärks  

genom den obebyggda marken närmast ån 

på västra sidan 
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K 
nivstas första centrumbildning 

skedde nära järnvägsstationen  i 

början av 1900-talet. På Särstas 

gamla åkermark öster om spåren uppfördes 

byggnader för handel, hantverk och småin-

dustri på avsöndrade tomter i en lång rad. 

Den mark som först togs i anspråk var den 

mest attraktiva: nära järnvägsstationen och 

vid gränsen mot sågen, men också nära kun-

derna i sågverkssamhällets egnahem i Gre-

delby. En enkel rad av stora, rödfärgade trä-

hus uppfördes under 1900-talets första de-

cennier. I husen fanns affärslokaler men 

också lägenheter för handelsbiträdena och 

andra anställda. På tomternas bakre delar 

fanns olika typer av ekonomibyggnader, 

verkstäder och lagerlokaler.  

Mittemot de stora trähusen byggdes en rad 

av stora magasin i falurött och vitt. De gav 

miljön längs Centralvägen en intressant och 

ganska ovanlig karaktär: Av praktiska skäl 

byggdes magasin  gärna på motsatt sida om 

stationsbyggnaden, precis som i Knivsta. Då 

hamnade normalt sett magasinen på  

stationssamhällets ”bakgård” och stationen 

på ”finsidan”. Här blev det tvärtom! 

Under 1900-talets lopp utvecklades bebyg-

gelsen längs Centralvägen vidare söderut 

ned till järnvägsövergången vid Särstavägen. 

En del av den äldre bebyggelsen har under 

årens lopp rivits för att ge plats åt nya bygg-

nader och verksamheter. Många av de nya 

byggnaderna är vackra och intressanta, som 

den modernistiska konsumbyggnaden som 

ersatte det gamla konsumhuset i början av 

1960-talet. En av de mest genomgripande 

förändringarna i gatumiljön var det nya 

kommunhuset som uppfördes 2011.  

Miljön präglas fortfarande i hög grad av de 

fyra gamla röda trävillorna som finns kvar 

och av det stora magasinet på västra sidan 

om vägen. De faluröda byggnaderna med 

sina vita knutar och stora tomter visar på en 

centrumbildning där utrymmet inte varit 

något större problem, och där olika typer av 

verkstads– och hantverksverksamheter 

länge kunnat ha kvar sin 

plats.  
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Fakta 

 Centralvägen 6 (Segerstalund, uppfört 

1921), 8 (Kristinelund, uppfört omkring 

1920), 10 (Vänhem, uppfört omkring 1915) 

och 14 (Karlshamn, uppfört omkring 1905) 

har bevarade byggnader från  den ursprung-

liga centrumbildningen. 

 Magasinet tillhörde spannmålshandlare 

Fredriksson och uppfördes förmodligen om-

kring 1920. Tidigare fanns det ytterligare ett 

magasin norr om detta, uppfört av Kungliga 

Järnvägsstyrelsen. 

 Konsumbyggnaden på Centralvägen 12 upp-

fördes efter ritningar Herman Borendal 

1961. Den ersatte en äldre konsumbutik 

som fanns på samma plats. 

 

Karaktärsdrag  

 Fyra gamla centrumgårdar med stora, fa-

luröda bostads– och affärshus från början 

av 1900-talet 

 Både ny och gammal bebyggelse är indra-

gen från vägen  lika mycket, så att fasadli-

ven bildar en rak linje 

 Stort falurött godsmagasin på västra sidan 

av vägen 

 Gles, låg bebyggelse på stora tomter i områ-

dets centrala del, högre hyreshuslängor  

som årsringar söderut 

 Stora inslag av lövträd och annan grönska 

 

Att tänka på 

 Centralvägen är Knivstas paradgata och den 

miljö som möter alla tågresenärer. De flesta 

av dagens byggnader har goda arkitekto-

niska och miljöskapande värden. 

 Magasinet utgör tillsammans med de fyra 

äldre husen en sammanhållen, välbevarad 

miljö från den första centrumbildningen i 

början av 1900-talet. Miljöns värden är 

starkt beroende av att dessa byggnader är 

välbevarade med tidstypisk utformning och 

stora tomter. 
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N 
är Knivsta socken 1917—1918 lät 

uppföra  en apoteksbyggnad på 

det som senare blev Apoteksvä-

gen var det den första stenbyggnaden i cen-

trala Knivsta. På andra sidan gatan uppför-

des ungefär samtidigt ett stort konsumhus i 

trä. När gatan 1934 kompletterades med en 

postbyggnad i två våningar var det början på 

något av en paradgata som löpte ner mot 

Centralvägen med järnvägsstationen i fon-

den. 1936—1937 uppfördes en tvåvånings 

funkislåda som bland annat inrymde Up-

lands Enskilda bank på tomten öster om 

posthuset. Det dröjde innan en regelrätt 

centrumbildning tog fart, men med Apoteks-

vägens förlängning åt öster i slutet av 1940-

talet uppstod en ny knutpunkt i korsningen 

mellan Apoteksvägen, Forsbyvägen och Gre-

delbyvägen.  Vid hörnet mellan Apoteksvä-

gen och Gredelbyvägen uppfördes 1947 en 

byggnad som inrymde bostäder, kontor, 

verkstad och affärslokal. Ett par av rummen 

disponerades som kommunalkontor. På 

andra sidan vägen uppfördes en byggnad 

med garage och verkstad. I början av 1960-

talet byggdes nya lokaler för kommunen i ett 

trevåningshus längs Forsbyvägen.   

1969 uppfördes en ny, stor lokal för Modins  

järnaffär i hörnet mellan Gredelbyvägen och 

Apoteksvägen, efter att den gamla garage– 

och verkstadsbyggnaden som fanns på plat-

sen rivits. Byggnaden inrymde även en ICA-

affär. När järnaffären upphörde flyttade post 

och bibliotek in. Detta centrumkomplex-

byggdes senare om efter ritningar av Noark 

arkitekter 1995. Efter en plan 1990 revs det 

gamla bank– och affärshuset från 1937 i hör-

net mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen 

och på tomten uppfördes ett rött putsat hus 

2005. Som en pendang till detta hus byggdes 

en envånings affärslokal  ute på den öppna 

torgytan. På det viset skapades ett distinkt 

torg med en påtaglig rumslighet i gatukors-

ningens sydvästra hörn.  Fullföljandet av 

platsbildningen skedde efter en plan 2007, 

då ett intagande litet torg kring ett flyttblock 

och en bevarad äldre ek skapades i korsning-

ens sydöstra hörn.  Söder 

om det nya torget uppför-

des samtidigt ett gulputsat 

2 ½-vånings affärs– och 

bostadshus.
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Centrum 



 

 

Fakta 

 Centrumbildningen vid vägkorset tog fart 

när Apoteksvägen förlängdes österut i slu-

tet av 1940-talet 

 Byggnaderna intill vägkorset är alla från 

olika tider: Posthuset från  1934, affärs– och 

verkstadsbyggnaden från 1947, centrum-

byggnaden från 1969, det röda huset vid 

sydvästra hörnet från 2005 och det gula 

huset i sydöstra hörnet från 2008. 

 

Karaktärsdrag  

 Byggnader från olika tider ger en samman-

satt och spännande miljö, där det gemen-

samma draget är att byggnaderna är upp-

förda i sten 

 En mer sammanhållen platsbildning har 

åstadkommits på 2000-talet på ömse sidor 

om Forsbyvägen i korsningens södra del. I 

denna platsbildning ingår vägkorsningens 

två små torg 

 Centrumbyggnaden med sin karaktärsfulla 

hörnrisalit i tegel sätter sin prägel på kors-

ningens nordvästra hörn 

 Den öppna parkeringsplatsen väster om 

centrumbyggnaden som låter det annars 

sammanhållna gaturummet flyta ut på ett 

odefinierat sätt 

 

 

Att tänka på 

 De välbevarade byggnaderna från olika ti-

der ger platsen en spännande, dynamisk 

karaktär. Denna samlade karaktär bygger på 

att varje enskild byggnad behåller sin ur-

sprungliga karaktär. 

 Vägkorsningens finaste miljöer utgörs av de 

två små välstuderade torgbildningarna på 

ömse sidor om Forsbyvägen i korsningens 

södra del. 
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M 
iljön längs nedre Staffansvägen 

var redan vid början av 1900-

talet en av de mest centrala 

och livliga i det framväxande sågverkssam-

hället. Norr om vägen fanns det stora indu-

striområdet med sågverk, hyvleri, brädgår-

dar och tegelugnar och söder om vägen tog 

centrumbebyggelsen vid, med Felldins stora 

villa och verkstad samt bageriet. En bit upp 

på vägen låg några av Sågbolagets personal-

bostäder.  

I samband med olika förnyelseinsatser av 

centrumbebyggelsen förändrades miljön på 

ett genomgripande sätt under senare hälften 

av 1900-talet. Personalbostäderna revs, lik-

som bageriet och verkstadslängan. När verk-

samheten på sågverksområdet upphörde 

och de stora markområdena mellan 

Staffansvägen och Gredelbyvägen frigjordes 

för andra ändamål fanns möjlighet att sätta 

en ny stadsmässighet i stånd. Det sista av 

den gamla bebyggelsen, Felldins affärs– och 

bostadshus vid korsningen med Centralvä-

gen revs och istället uppfördes ett nytt kom-

munhus i fyra våningar. På grannfastigheten 

längre upp på gatan hade redan NCC uppfört 

ett fyravånings stenhus i nymodernistisk stil. 

På den norra sidan av gatan sluts gaturum-

met vid korsningen med Gredelbyvägen av 

ett äldreboende uppfört 2011.  

De stadsbyggnadsåtgärder som vidtagits 

under 2000-talet har medfört att Knivsta 

centrum har förskjutits norrut. Här är 

Staffansvägen inne i en process som kom-

mer att ge Knivsta en typ av stenstadsmiljö 

som tätorten tidigare saknat. De uppförda 

byggnaderna har en pregnant arkitektur av 

god klass. Det nya kommunhuset är en mär-

kesbyggnad och ett landmärke för alla tågre-

senärer. Flerbostadshuset på Staffansvägen 

ger en intressant kontrast mot äldreboendet 

på andra sidan gatan. Trots att det bara skil-

jer 10 år mellan dem representerar de helt 

olika arkitektoniska och estetiska ideal. En 

liten årsring att begrunda och förundras 

över!
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Nedre  
Staffansvägen 



 

 

Fakta 

 Gredelby 21:4 (Staffansvägen 3—7) fick en 

ny plan 2005 som medgav 4 våningar i stäl-

let för som tidigare 3. Husen drogs in från 

Staffansvägen så att man kunde ha träd 

mellan husen och vägen. A5 arkitekter ri-

tade och NCC byggde. 

 Gredelby 21:3 (kommunhuset) uppfördes 

efter en plan 2010. Brunnberg & Forshed 

ritade och fastighetsägaren NCC byggde. 

 Äldreboendet på Gredelby 7:84 och 7:86 på 

det gamla sågverksområdet uppfördes 2011 

efter en plan 2006. Kommunen hade tidi-

gare köpt marken av Heisun Fastighets AB. 

 

Karaktärsdrag  

 Hus i 3—4 våningar 

 Hög arkitektonisk kvalitet 

 Putsade fasader i rött, gult och grått på 

Staffansvägen södra sida 

 Efter Knivstamått hög exploatering 

 

Att tänka på 

 Området utvecklas för att bli centrum, med 

centrala funktioner och en stadsmässighet 

som tidigare saknats i Knivsta.  Den miljö 

som skapats har höga kvaliteter och nytill-

kommen bebyggelse bör ha höga ambition-

er. 
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I 
 slutet av 1950-talet hade Knivsta fått 

sina första riktiga flerbostadsområden 

kring Gästgivarvägen söder om Särsta 

gård och intill Centralskolan på Södervägen. 

Behovet av bostäder var fortfarande stort 

och från kommunens sida tyckte man att 

exploateringarna skett lite för långt från 

centrum. Samtidigt bekymrade man sig om 

den alltmer förfallna bebyggelsen på den 

gamla Lychnellska tomten norr om Särsta 

gård. Efter att Karl Johansson Byggnads AB 

köpt tomten för att bygga bostadshus utar-

betade kommunen en ny byggnadsplan över 

hela de centrala kvarteren norr om Särsta 

gård.  Planen blev antagen  1961.  Samma år 

revs bebyggelsen på Lychnellska tomten och 

ersattes av  trevånings hyreshus ritade av 

Sven Jonsson. Husen putsades och försågs 

med sadeltak med valmade gavlar. De släta 

fasaderna fick enligt tidens mode närmast 

kvadratiska fönster, ofta med ett litet väd-

ringsfönster vid sidan. De täta axlarna med 

balkonger åt söder och väster gjordes något 

indragna. Tre av huskropparna placerades så 

att en inbjudande, öppen storgård mot sö-

der och Särsta gård bildades.  Lustigt nog 

fick de nya husen därmed en placering som 

egentligen inte hade gjort det nödvändigt 

att riva husen på Lychnellska tomten—dessa 

låg inom det som idag är den öppna gården. 

Längs Forsbyvägen byggde den kommunala 

bostadsstiftelsen Knivstahem året efter samt 

1963 trevånings hyreshus som också ritades 

av Sven Jonsson. Taken på dessa hus utför-

des utan valmade gavelspetsar och de upp-

levs därför som högre och smalare än husen 

vid Särstavägen. Den långa husraden längs 

Forsbyvägen  består av tre huskroppar som 

tar upp terrängens lutning genom att ligga 

på olika nivåer. Längan upplevs inte som 

monoton utan bildar en folkhemsfunktional-

istisk miljö i mänsklig skala, med rötter i 

1950-talet snarare än 1960-talet.  

Lokaler för den kommunala förvaltningen 

uppfördes också, i ett lägre hus  i rött tegel 

vinkelrät mot den långa husraden som också 

inrymde garage.
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Särstalund 



 

 

Fakta 

 Byggnaderna uppfördes efter en plan som 

togs fram 1960 och antogs 1961 

 Planen syftade till att ”sanera” miljön från 

äldre byggnader och att möjliggöra centralt 

belägna flerbostadshus 

 Husen  vid Särstavägen (Särsta 3:48 och 

3:349) ritades av  Sven Jonsson och uppför-

des av  Karl Johanssons Byggnadsfirma 1961 

 Husen längs Forsbyvägen (Särsta 3:184 och 

3:41) ritades av Sune Jonsson och uppför-

des av det kommunala bostadsbolaget Kniv-

stahem 1962 respektive 1963 

 

Karaktärsdrag  

 Genom de valmade gavelspetsarna för hu-

sen längs Särstavägen en satt, vilande karak-

tär, de upplevs som låga och breda. 

 Genom att huslängan längs Forsbyvägen 

inte har valmade gavelspetsar upplevs de 

som smala och höga. 

 Putsade, varmt färgade fasader 

 Ospröjsade, kvadratiska fönster med smala 

vädringsfönster 

 Terränganpassning genom suterräng och 

skilda nivåer på de olika husen 

 Balkonger åt söder och väster, men inte åt 

norr och öster 

 

Att tänka på 

 Huslängan längs Forsbyvägen är ett värde-

fullt tillskott till stadsmiljön framförallt ge-

nom  östra fasadernas sparsmakade men 

mänskliga folkhemsfunkiskaraktär. Denna 

karaktär är känslig för förändringar. 

 Byggnadernas takfall är en viktig del av de-

ras gestaltning och ger olika karaktär åt de 

hus som uppfördes 1961 respektive 1962 

 Inga hus i Knivsta byggdes i fler än tre vå-

ningar.  Denna småskalighet är en viktig del 

av områdets karaktär. 
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D 
et  stora och centralt belägna om-

rådet i två enklaver med flerfa-

miljshus i det sydöstra hörnet av 

korsningen mellan Forsbyvägen och Apo-

teksvägen byggdes 1990 efter ritningar av 

Noark arkitekter. Vid foten av Jägrakullens 

västsida byggdes två stycken breda 4-

vånings T-formade punkthus, de högsta 

byggnaderna dittills i tätorten. Närmast 

Forsbyvägen uppfördes ett tvåvåningshus 

och en garagelänga. Husens höjd och de små 

avstånden mellan dem ger en stenstads-

känsla som passar i det centrala läget. På 

Jägrakullens nordsluttning, mellan Häradsvä-

gen och Apoteksvägen, byggdes två höga 

punkthus och fem tvåvåningslängor. Detta 

område fick en annan karaktär, med lägre 

exploatering och större grönytor. 

Arkitekturen är tidstypisk och påminner en 

del om området Hasselbacken som byggdes 

ungefär samtidigt. Modernismens ren-

skalade fasader och enkla, rätvinkliga bygg-

nadsvolymer stod inte högt i kurs och en 

reaktion mot miljonprogrammets rationella 

och ekonomiskt styrda byggande uppstod 

under högkonjunkturen i slutet av 1980-

talet. Kvalitetskänsla och omväxling var nya 

ledord. Husen har fasader av gult tegel med 

hörnmarkeringar i form av mörkröda band 

av keramikplattor. Fasaderna livas upp ytter-

ligare genom burspråk och balkonger.  

Fönstren är ganska små och sparsamt utpla-

cerade.  

Söder om flerbostadsområdet uppfördes 

1995 ett område med sex gula radhus i trä. 

När man byggde området fick man riva ett 

gammalt bostadshus som fanns på tomten. I 

motsats till flerbostadshusen har detta om-

råde en utpräglad småskalighet och tydlig 

anknytning till äldre byggnadstradition.  De 

sex radhusen är sammanföra två och två i 

tre sammanbyggda och något förskjutna 

huskroppar som påminner om manbyggna-

der till en gammal bondgård. Området fun-

gerar som en länk mellan det gamla egna-

hemmet Grundet söder om området och 

centrumbebyggelsen längre norrut på Fors-

byvägen. 
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Jägraområdet 



 

 

Fakta 

 Flerbostadshusen på Särsta 3:25 uppfördes 

av Diös efter ritningar av Noark arkitekter 

1990 

 Radhuset byggdes 1995 efter avstyckning 

från stamfastigheten Särsta 3:31. De nya 

fastigheterna fick beteckningarna Särsta  

54:3—54:7 

 

Karaktärsdrag  

 Flerbostadshusens fasader med gult tegel 

och keramikdekorationer 

 Flerbostadshusens tak med rött tegel 

 Flerbostadshusens fasadpartier och komple-

mentbyggnader med grå träpanel 

 Norra områdets innergård med gräsmattor 

och lägre byggnader 

 Södra områdets  höga och täta hus med 

markbeläggning av sten 

 Låga byggnadskroppar mot Forsbyvägen 

respektive Apoteksvägen 

 Radhusen som upplevs som tre manbyggna-

der, med träpanel, knutmarkeringar, sadel-

tak och gavelmotiv på långsidan 

 

Att tänka på 

 De två flerbostadsområdena är uppförda i 

ett sammanhang och utgör en genomtänkt 

arkitektonisk helhet 

 Radhusets särdrag bygger på att husen par-

vis är lika 
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S 
ärsta gård var ett av de nav kring 

vilka tätorten växte fram efter att 

tågstationen och järnvägen hade 

uppförts 1865, men dess historia är mycket 

äldre än så.  På medeltiden var Särsta en by 

med två gårdar. På 1600-talet blev  de två 

gårdarna sammanlagda till ett säteri under 

namnet Särsta herrgård. Från senare hälften 

av 1700-talet blev det vanligt att använda 

namnformen Segersta. När järnvägen bygg-

des längs Knivstaåns dalgång 1865 upplät 

säteriet mark åt såväl banan som stations-

området. Ganska snart började man bedriva 

en välbehövlig gästgiveriverksamhet på 

Särsta och mittemot den nyligen modernise-

rade huvudbyggnaden upplät man mark åt 

den Lychnellska handelsverksamheten. När 

tätortens tillväxt tog ordentlig fart i början 

av 1900-talet lät säteriet stycka av centrala 

tomter för affärs-, verkstads– och bostads-

ändamål mittemot järnvägsstationen. 

Ännu vid mitten av 1900-talet var Särsta 

gård en jordbruksfastighet, med omfattande 

åkrar och med stora ekonomibyggnader i 

anslutning till mangården. Ekonomibyggna-

derna revs först i samband med att hyreshu-

sen längs Gästgivarvägen byggdes, och un-

gefär samtidigt såldes den mesta av Särstas 

mark till kommunen.  Tomten med värdshu-

set styckades av från stamfastigheten och 

verksamheten utvecklades med hotell– och 

restaurangverksamhet. Den särpräglade 

Parkvillan, som hade byggts 1894 på platsen 

för det gamla säteriets trädgård, låg kvar på 

stamfastigheten. 

Dagens magnifika huvudbyggnad är från 

mitten av 1700-talet och ligger på samma 

plats som 1600-talets herrgårdsbyggnad, på 

krönet av den gamla bytomtskullen. Fram till 

byggnaden leder en allé med grusväg . Väs-

ter om huvudbyggnaden ligger idag Särsta 

park, ett grönområde med rötter i herrgår-

dens trädgårdsanläggning. 

Den norra flygelbyggnaden tros vara lika 

gammal som huvudbyggnaden, alltså från 

1700-talet. Detta är en miljö med anor!
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Särsta gård 



 

 

Fakta 

 Särsta var en by om två frälsehemman som 

blev säteri i mitten av 1600-talet  

 Järnvägsstationen anlades på Särstas mark 

1865 och det var på Särstas mark den första 

centrumbebyggelsen växte fram i början av 

1900-talet 

 Särsta var gästgiveri  mellan 1879 och 1912 

och värdshusverksamhet startade 1956 

 Knivsta kommun köpte säteriets mark 1952, 

vilket möjliggjorde samhällets expansion 

under 1950-, -60 och 70-talet med bland 

annat bostadsområden och en centralskola 

 Inom området finns märkesbyggnaderna 

Särsta gård och Parkvillan 

 

Karaktärsdrag  

 Den gamla huvudbyggnaden från 1700-talet 

med nuvarande utseende från omkring 

1850 och flygelbyggnaden från 1700-talet 

 Grusvägen  som löper rakt fram till huvud-

byggnadens mittparti 

 Gamla bevarade lövträd som omger den 

öppna gårdsplatsen 

 Den karaktärsfulla Parkvillan som ligger i 

randen av den gamla trädgården till säteriet 

och som utgör ett blickfång i centrala Kniv-

sta 

 

Att tänka på 

 Särsta har en avgörande roll för Knivsta tä-

torts framväxt, och den än idag välbevarade 

herrgårdsmiljön mitt inne bland flerbostads-

områden och villor gör säteriets särställning 

och historia tydlig  

 Den grusade vägen och rundeln som omges 

av äldre lövträd ger området en lantlig ka-

raktär som skiljer det från omgivande områ-

den 

 Området har tydliga avgränsningar mot in-

tilliggande områden i form av Särstavägen, 

Forsbyvägen och vegetation mot Gästgivar-

vägens flerbostadsområden. 
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D 
isponenten Wilhelm Lundqvist 

från Möklinta strax utanför Sala 

startade Knivsta Sågbolag år 1900. 

Sågverket blev starten för utvecklingen av 

Knivsta till ett regelrätt samhälle. Lundqvist 

köpte upp två av hemmanen i den gamla 

bondbyn Gredelby och på åkermarken intill 

järnvägen anlade han industribyggnader. För 

att tjäna pengar och för att kunna erbjuda 

sågverksarbetarna goda bostäder styckade 

sågbolaget av små tomter till egnahem. Tom-

terna förlades till de steniga, skogsbevuxna 

slänterna öster om åkrarna. 1910 började 

avstyckningarna och försäljningarna av tom-

ter, eller ”lägenheter” som de kallades. De 

var ungefär 1 500 kvm till 2 500 kvm stora 

och kostade 500 kronor. Lägenheterna köp-

tes av sågverksarbetare, hyvlare och tegelfa-

briksarbetare men också av andra männi-

skor, som hantverkare och byggmästare. 

Tomterna bebyggdes snart med bostadshus 

och små uthus. De fick namn som Karlero, 

Hvilan, Rosenhill, Tomtebo och Fridhem. I 

standardkontrakt förband sig köpare att inte 

bygga närmare tomtgränsen än 6 meter och 

att endast använda marken för bostad och 

trädgårdsland. 1930 hade ett sjuttiotal tom-

ter styckats av. De bildade tillsammans en 

hel liten trädgårdsstad med lummiga vind-

lande grusgator. Tomterna var ofta ganska 

smala och djupa och omgärdades av staket 

och häckar. Mot gatan fanns grindar av trä 

eller smide och innanför ledde en grusgång 

fram till bostadshuset. Uthusen placerades 

bakom bostadshuset eller som flyglar längs 

tomtgränsen.  På 1930-talet hade all lämplig 

mark i området tagits i anspråk och bygg-

nationen avstannade. När samhället fortsatte 

att växa under senare hälften av 1900-talet 

blev det lockande att stycka av de förhållan-

devis stora egnahems-tomterna för att få 

plats med nya hus. De villor som uppfördes 

på avstyckningarna var oftast i ett plan och 

parkering för bilen ordnades på tomten. 

Istället för de äldre egnahemmens slutna 

gårdsmiljöer fick man öppna tomter med 

gräsmattor, ofta inramade av låga häckar.  

Idag utgör det gamla egnahemsområdet en 

levande och spännande 

småhusmiljö med byggna-

der från ett helt sekel i  

fruktbar samverkan.

Egnahem från 
Sågbolaget 
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Fakta 

 Egnahemstomter som avstyckades av Såg-

bolaget mellan 1900 och 1930 har fastig-

hetsbeteckningarna Gredelby 4:1 – 4:80 

 Välbevarade egnahemsmiljöer finns fram-

förallt på nedre delen av Staffansvägen, Hä-

radsvägen, övre delen av Forngravsvägen 

och Runstensvägen. 

 Inom området finns märkesbyggnaderna 

Staffansgården och Gredelby folkskola 

 

Karaktärsdrag  

 De gamla egnahemmen med små 1 ½-plans 

panelade trähus placerade i tomtens bakre 

del, ofta med inklädda 2-vånings förstugor 

med trappa till vindsvåningen 

 Äldre, ganska stora tomter inramade av 

trästaket och vegetation och med uthus vid 

tomtgränsen, buskar och fruktträd, blandat 

med mindre avstyckade tomter med låga 

häckar och gräsmattor 

 Grindar av trä eller smide mot gatan och 

raka grusgångar som leder från grinden till 

bostadshuset 

 Äldre välbevarade egnahem har inga P-

platser, carportar eller garage inne på tom-

ten 

 Slingrande gatunät som saknar trottoarer 

 

Att tänka på 

 Det finns få välbevarade arbetaregnahem. 

Om dessa styckas upp och bebyggs med nya 

hus, eller förvanskas på annat sätt, mister 

Knivsta en viktig del av sin historia. 

 Vid ändringar i området bör påverkan på 

den äldre egnahemsmiljön vara styrande. 

 De uppvuxna trädgårdarna med grindar och 

vegetation mot gatan ger mycket av den 

uppskattade trädgårdsstadskaraktären. 

 Den äldre karaktären understryks av att de 

äldre tomterna inte är anpassade för bilism. 

 De äldre uthusen är lika viktiga för karaktä-

ren som bostadshusen och trädgårdarna. 

Ganska många av egnahemmen har äldre 

bevarade uthus. 
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B 
ostadsområdet Triangeln ligger i 

den svaga sluttningen intill Gredel-

byvägen mittemot det nya äldre-

boendet. Den norra delen av området var 

länge obebyggd mark. Den tillhörde sågbola-

get och hade ingått i det stora markförvärv 

som bolaget gjorde när man startade sin 

verksamhet i  början av 1900-talet. Här 

kunde sågverksindustrin expandera vid be-

hov. På 1980-talet såg bolaget inte längre 

någon användning för triangelområdet och 

det blev istället intressant för bostäder. 

1984 lät HSB uppföra de fyra tvåvåningshu-

sen längs Gredelbyvägen och de fyra enbo-

stadshusen mot Staffansvägen. 2 år senare 

uppförde byggföretaget JM de sju kedjehu-

sen en bit söderut längs gatan. För att ge 

plats åt kedjehusen revs två av sågbolagets 

gamla personalbostäder.  

Flerbostadshusen är placerade längs vägen 

så att en skyddad innergård bildas. Träd, 

buskar och klippta häckar bidrar till känslan 

av liten oas mitt inne i tätorten. Lekplatsen 

har en liten kulle som utkikspunkt för de 

minsta.  

Flerbostadshusen har gula, stänkputsade 

fasader med vita fönsteromfattningar i slät-

puts. Den andra våningens lägenheter nås 

från svängda, utvändiga trappor. Trapp- och  

balkongfronterna är försedda med rödmå-

lade, olika breda träspjälor. Det rödmålade 

träet i balkonger, trappor, gavelrösten och 

servicebyggnader ger tillsammans med de 

mörkgula fasaderna en lekfull och varm at-

mosfär. De fyra småhusen, som sluter kvar-

teret söderut, är anpassade i höjd och skala 

till den intilliggande egnahemsbebyggelsen. 

Med sina rödmålade träfasader och vita trä-

detaljer anspelar de på de äldre arbetareg-

nahemmen, men de påminner också om 

personalbostaden vid stationen med sina 

branta takfall. Gredelby förskola, som anslu-

ter i formspråk till de sju kedjehusen i söder, 

är en typisk förskolebyggnad från tiden, med 

flera sammanfogade huskroppar där man 

tagit fasta på behovet av mindre och större 

gårdsrum. 

Byggnaderna, med olika formspråk, material 

och färg, ger med sin skyddade innergård, 

en både  spännande och varm atmosfär. 
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Triangeln 



 

 

Fakta 

 Den norra delen av området byggdes 1984 

med dispens från gällande stadsplan. Den 

nya planen upprättades  1985 och fastställ-

des 1986. Den omfattade även kedjehusen i 

söder. 

 Flerbostadshusen och de friliggande småhu-

sen i norra delen uppfördes efter ritningar 

av arkitekt Lars Nordling, NOARK, 1984 

 Kedjehusen uppfördes av JM 1986 

 

Karaktärsdrag  

 Bebyggelsens småskalighet i höjd och volym 

 Den bilfria innergården med en slingrande 

gångväg, gräsmattor, låga häckar och äldre 

lövträd 

 Byggnadernas kombination av olika material 

och färger, med putsade fasadskivor på fler-

bostadshusen och målad träpanel på de fri-

liggande småhusen och kedjehusen 

 Kontrastverkan mellan de flacka taken på 

tvåvåningshusen längs Gredelbyvägen och 

de friliggande envåningshusens branta tak. 

 

Att tänka på 

 De friliggande småhusen är gruppbyggda 

och de enskilda husen har samma utform-

ning. Detsamma gäller flerbostadshusen 

och kedjehusen. 

 Flerbostadshusens balkonger och trappfron-

ter med rödmålade träribbor i olika bredd 

är viktiga accenter och bidrar till att ge kvar-

teret ett varmt och omsorgsfullt intryck 

 Lekplatsen vid en liten kulle, med äldre löv-

träd kring foten, utgör ett attraktivt och 

grönt litet ”torg” som bidrar till innergår-

dens lugna och ombonade atmosfär 
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B 
ostadsområdet Hasselbacken upp-

fördes 1989—1990 av JM Bygg AB 

efter en plan antagen 1987. Lik-

som de andra områdena i västra Gredelby 

hade planarbetet, som egentligen hade av-

slutats redan 1982, avstannat i väntan på att 

nödvändiga beslut om den nya Gredelby-

leden skulle tas. 1987 var allt klappat och 

klart och under decenniets sista år uppför-

des ett flerbostadsområde på den vackra 

och högt belägna Hasselbacken.  

Hasselbacken byggdes med höga, tidstypiska 

ambitioner. Konjunkturerna var goda och 

framtidstron stor. Husen orienterades åt 

söder och väster på den exponerade åsen, 

en bra bit ovanför det gamla stationssam-

hället. Det nya området vinnlade sig om om-

växling, terränganpassning och spännande 

rumsbildningar. Gräsmattor, häckar och träd 

användes på ett medvetet sätt för att skapa 

attraktiva och intima rum.  Gamla ädel-

lövträd bevarades och fick spela nya roller i 

nya sammanhang. Stor omsorg ägnades åt 

detaljer och ett genomtänkt användande av 

det gula och skära fasadteglet, tidens mode-

material framför andra. Dekorativa bårder 

av ljust röda och blå keramikplattor skapade 

omväxling och identitet åt de olika huskrop-

parna. De ganska flacka sadeltaken täcktes 

med rött lertegel.  De smäckert inklädda tak-

fötterna understryker byggnadernas sten-

huskaraktär.  I de norra delarna av området, 

som angränsar mot bostadsområdet 

Högåsen, finns lägre tvåvånings trähus. 

Efter Knivstamått var flera av byggnaderna 

ganska höga. För första gången i samhällets 

historia vågade man sig på fyrvåningshus i 

områdets central delar, medan husen gjor-

des lägre längs slänten ner mot Gredelby-

leden.  Parkeringsplatser, garage och ser-

vicebyggnader placerades mellan bostäder-

na och leden. 

Områdets centrala delar kompletterades 

med en låg kvarterslokal med blåmålad trä-

panel och en  lekplats för mindre barn, där 

gamla stenbumlingar bevarades för att bli till 

spännande klätterredskap bland lövträden 

och de välskötta gräsmattorna. 
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Hasselbacken 



 

 

Fakta 

 Området består av de två fastigheterna Gre-

delby 26:1 och Gredelby 27:1 

 Den vanligaste lägenhetstypen är 3 rum och 

kök 

 Byggnaderna uppfördes av JM Byggnads 

och Fastighets AB som tidigare hade förvär-

vat markområdet 

 Området ligger på Högåsvägen 1—27 samt 

29—63 

 

Karaktärsdrag  

 Fasader av ljust gul eller rosa tegel med bår-

der i blått eller rött 

 Inslag av äldre bevarade ädellövträd och 

stenblock 

 Rumsbildningar genom förskjutna bygg-

nadsvolymer, häckar och andra planteringar 

 Parkeringsplatser lokaliserade utanför bo-

stadshusen, som avgränsning mot Gredelby-

leden respektive Högåsvägen 

 Djupa men luftiga vita balkonger och vita, 

förhållandevis små fönster med mittpost 

 Stor omsorg om den yttre miljön, med vege-

tation, sittbänkar, gatubelysning och staket 

av god kvalitet 

 

Att tänka på 

 Området är planerat som en helhet och de 

fina rumsbildningarna tål inte ytterligare 

bebyggelse 

 Stenhusfasaderna är tidstypiska och har hög 

teknisk och estetisk kvalitet 

 Den välskötta vegetationen och de fina bän-

karna och belysningsstolparna bygger upp 

en stor del av områdets attraktivitet 

 Äldre ädellövträd har bevarats mellan hu-

sen. Dessa har stor betydelse för miljön och 

för upplevelsen av området som moget och 

etablerat. 
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E 
fter andra världskriget fortsatte 

efterfrågan på småhustomter.  

1947 lät sågbolaget stycka av ett 

tjugotal tomter av sin mark i ett område 

norr om den gamla byn Gredelby. Området 

var tidigare obebyggt och låg längst upp mot 

skogen i norr. Här låg tidigare Gredelby fest-

plats med dansbana. Tomterna gjordes nå-

got mindre än tidigare årtionden. Nu behöv-

des inte längre några grönsakstäppor till den 

egna försörjningen, men det blev ändå gott 

om plats till gräsmatta, fruktträd och pryd-

nadsväxter. Från 1948 och framåt uppförde 

snickeriarbetare, verkstadsarbetare, målare 

m fl och deras familjer sina småhus här. 

Man byggde själv husen efter typhusritning-

ar från olika byggföretag. Stugorna fick 

namn efter sina ägare som Arnebo och Gun-

narsro medan andra fick namn som Björk-

backen och Stenbacka. De tidigaste villorna i 

området försågs med  tre rum och kök – en 

typisk storlek på ett hus som en barnfamilj 

ansågs ha råd med vid denna tid. Husen 

uppfördes i trä i ett plan med källare med 

plats för värmepanna, hobbyrum och garage 

för bilen. Husen fick putsade fasader i ljusa  

färger, medan källarvåningen målades mörk. 

Många av husen har en byggnadsdel i vinkel. 

Planen angav att långsidan skulle ligga mot 

gatan med en mindre förgårdsmark framför. 

Många hus byggdes också så. Entréerna pla-

cerades inte sällan centralt på långsidan. 

Entréerna försågs med enkla trappor och 

nätta smidesräcken och skärmtak. Karaktär-

istiskt för områdets äldre byggnader och 

dess 1950-talsstil är att detaljerna upplevs 

nätta, men samtidigt robusta. Terränganpas-

sade byggnader med putsade ljusa fasader, 

skorstenar i tegel, smala vindskivor och av-

saknaden av breda fönsterfoder är några av 

karaktärsdragen. Genom åren har många av 

de ursprungliga villorna byggts om och bygg-

nadsytan har utökats. Flera av de gamla 

småstugorna kan skönjas i de ombyggda 

husen och de äldre fruktträden på tomten 

avslöjar att området kom till i mitten av 

1900-talet. Området är omväxlande och 

präglas av sina lummiga 

trädgårdar med låga staket 

och häckar mot de förhål-

landevis smala, gatorna 

utan trottoarer.
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Småstugor i Norra 
Gredelby 



 

 

Fakta 

 Tomterna 7:12-7:37 fanns med i en bygg-

nadsplan från 1947 och styckades av åren 

därefter. 

 Tomterna 7:48-7:50 avstyckades 1953 

 Planen från 1982, fastställd 1987, medgav 

förtätning av området med ett par villor 

 

 

Karaktärsdrag  

 De flesta bostadshus är placerade med lång-

sidan mot gatan.  

 Den till varje fastighet obebyggda marken 

mellan bostadshus och gata fanns med re-

dan i 1947 års byggnadsplan 

 Bebyggelsen domineras av terränganpas-

sade 1-plansbyggnader med varierad sockel-

höjd, putsade fasader eller rött tegel med 

sadeltak. Även träpanel förekommer. 

 Låg vegetation och tomtavgränsningar i 

form av staket eller låga häckar  

 Skorstenar i tegel och höga putsade källar-

våningar 

 Ett mindre stycke parkmark skiljer småstu-

geområdet från flerbostadsområdet Gredel-

byhagar 

 

 

Att tänka på 

 De äldre husen i området, som fortfarande 

har kvar sitt ursprungliga utseende, är sär-

skilt viktiga för områdets karaktär och be-

rättar om områdets historia som småstu-

geområde från 1940-och 50-talen. 

 Husens skorstenar är ett viktigt karaktärs-

drag som berättar om byggnadernas ålder 

och områdets tillkomsttid 
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G 
redelby hade angivits som ut-

vecklingsområde i slutet av 1970-

talet för den kraftiga befolknings-

tillväxten som förväntades i Knivsta. Den 

första planen för Gredelbyhagar gjordes 

1982. Tanken var då att området skulle be-

byggas med flerbostadshus i två och tre vå-

ningar. Debatten kring byggandet av Gredel-

byleden satte dock stopp för byggplanerna. 

Debattens vågor gick höga. Att Högåsvägen 

skulle bli tillfartsväg till Gredelbyhagar be-

traktades av många som störande, men en 

egen tillfart till området ansågs för dyrt att 

genomföra. Planerarna ansåg inte att det 

skulle vara någon affär i området, eftersom 

den då skulle riskera att konkurrera med 

handeln i centrum. 

1986 fattades till slut beslutet om att bygga 

Gredelbyleden och planen för Gredelbyha-

gar kunde fastställas året därpå. Ytterligare 

två år senare, 1989, styckades marken av då 

byggföretaget JM förvärvat den från kom-

munen och byggandet kunde starta. Nu var 

dock planerna på flerbostadshus inte längre 

aktuella, utan radhuslängor med bostads-

rätter var det som var på modet. 

Det naturnära området har en tät småskalig-

het. Radhuslängorna ligger längs gatustråk 

och skapar intima gårdsrum. Husen är grön-, 

grå– och rödmålade med vita knutar och 

foder och har vida sadeltak med tegelpan-

nor. En utskjutande lägre byggnadsdel till 

varje radhus bildar rytm i fasaderna  och ger 

en privat entré till varje lägenhet. Inne i om-

rådet finns också envåningslängor i samma 

färgskala och gestaltning. Arkitekturen är 

tillbakablickande mot traditionell trähusbe-

byggelse. Man ville skapa ett tryggt område 

med bilfria ytor, lekplatser och gång-  och 

cykelvägar inne i området. De centralt place-

rade garagen ger bilfria gatustråk och gröna 

gårdar. Området är förhållandevis stort men 

ger ändå ett varmt  och ett omväxlande in-

tryck och ligger som en avskild by i anslut-

ning till grönområdena i väster.  I fonden av 

tillfartsvägen ligger samlingslokalen i rött 

tegel med en utespis. Kanske anspelar spi-

sen på Sågbolagets kolugn som funnits på 

platsen och som är upphov till gatunamnet.
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Gredelbyhagar 



 

 

Fakta 

 Området bebyggdes efter en så kallad flexi-

bel plan upprättad 1982 av Ingvar Blomster 

och Hakon Södergren.  

 Gredelbyhagar uppfördes 1989-1990 och 

består idag av 130 lägenheter/ radhus 

 

Karaktärsdrag  

 Den låga bebyggelsen i en– och två våningar 

 Stående lockpanel på fasaderna, med en 

längsgående skarv vid våningsplanen 

 Flacka tegelklädda sadeltak 

 Den sammanhållna färgskalan med gröna, 

röda respektive grå längor  

 Vita fönsterbågar med smal mittpost 

 Trafikseparering med bilfria gårdar centralt 

placerade garagelängor och carportar 

 

Att tänka på 

 Träfasaderna och taken med röda tegelpan-

nor ger mycket av husens karaktär  

 Att bebyggelsen i området som helhet har 

element, t ex fönster, med likadant utfö-

rande för  att  området inte ska ge ett splitt-

rat intryck 

 Att området har en sammanhållen färgskala 

med endast ett fåtal färger. 
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A 
tt Knivsta skulle växa och bebygg-

gas åt norr och nordväst planera-

des det för redan under mitten av 

1900-talet. Detaljplanen för Högåsen upp-

rättades 1982, men frågan om Gredelby-

leden krävde en lösning innan en byggnation 

kunde starta. Beslutet om leden togs 1986, 

efter bland annat en folkomröstning. Nu 

kunde planeringen av bostadsområdena i de 

nordvästra delarna av Knivsta ta fart på all-

var. 

Högåsen byggdes under de sista åren av en 

stark högkonjunktur. De tätt  placerade hu-

sen runt den slingrande gatan ger Högåsen 

karaktär av en egen liten  trädgårdsstad. Vid 

planeringen av området lades stor vikt vid 

läget nära naturområdet Gredelby hagar. 

Ambitionen var att alla hus skulle få tillgång 

till grönytor, antingen mot de gemensamma 

gårdarna, eller mot de omkringliggande na-

turmarkerna.   

Områdets en– och tvåvåningshus har flacka 

sadeltak med tegelpannor. Vissa är byggda 

som parhus, andra ensamliggande. Husens 

ljusmålade träfasader får ett smäckert utse-

ende genom sin avrundade locklistpanel. 

Fasaderna, liksom de vita spröjsade fönst-

ren, foder och  knutar anknyter till tradition-

ell träarkitektur. Att de låga envåningshusen 

placerats i sydväst gör att solen kan flöda in 

över områdets inre delar. Små omsorgsfullt 

skötta förträdgårdar med uteplatser, spal-

jéer och prydnadsväxter gör gatumiljöerna 

omväxlande och intima. Centralt i området 

förlades en liten lekplats, där de stora ste-

narna bevarats för att bli till spännande, 

men ändå trygg, miljö för de mindre barnen. 

Högåsen uppfördes av HSB, ursprungligen 

som bostadsrätter och husen var klara för 

inflyttning 1989. Fastigheterna friköptes 

2008-2009. Husen följer nu en fastlagt färg-

program som medger en individuell vari-

ation i grått, rosa och gult. Flera gemen-

samma lokaler har omvandlats till bostads-

hus i det populära området. 

I anslutning till området ligger en bevarad 

äldre mangård till en gård som flyttades ut 

från Gredelby bytomt vid laga skifte. 
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Högåsen 



 

 

Fakta 

 Högåsen uppfördes av HSB 1989 och upp-

läts med bostadsrätt fram till 2008—2009. 

då husen styckades av och friköptes. 

 Den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten 

Gredelby 1:6 har q-märkning i gällande de-

taljplan  

 

Karaktärsdrag  

 Tätt liggande en– och tvåvåningshus längs 

en lätt krökt ringgata 

 Centralt liggande allmänning med grönytor 

 Ljusmålad locklistpanel som har en längsgå-

ende skarv i våningsplanen 

 Flacka tegelklädda sadeltak med smäckra 

takfötter med sparrar 

 Vita fönsterbågar med spröjs och mittpost 

 Balkonger med liggande smal panel i samma 

färg som fasaderna 

 Bilgator och parkeringar i anslutning till 

varje hus 

 

Att tänka på 

 Den milda färgskalan, med ett fåtal väl 

valda färger, ger ett lugnt och harmoniskt 

intryck som är viktigt för områdets karaktär 

 Den yttre husraden mot sydväst består av  

låga envåningshus som släpper in ljus i de 

centrala delarna av området 

 De centrala grönytorna inne i området är 

viktiga med tanke på områdets täta bebyg-

gelse  
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I 
 Särsta skedde inte någon egnahems-

avstyckning av samma omfattning som 

i Gredelby. Säteriets ägare hade inte 

samma egenintresse av att stycka av just 

arbetaregnahem som disponent Lundqvist 

på Sågbolaget. Istället uppfördes större vil-

lor och verkstadslokaler vid Jägrakullen all-

deles intill stationen samt sommarnöjen för 

burgna borgare på rad vid Valloxens västra 

strand. I slutet av 1920-talet kommer ändå 

avstyckningar för egnahem igång, och under 

det kommande decenniet byggs ett ganska 

stort antal småhus på naturtomter i den ku-

perade tallskogen längs Valloxvägen, Hä-

radsvägen och Södervägen.  När avstyck-

ningsförbud infördes 1939 för att få ordning 

på den i myndigheternas tycke ”vildvuxna” 

bebyggelsen fanns det  omkring tjugo tom-

ter i området varav ungefär hälften var be-

byggda med enklare egnahem. I egnahem-

men bodde hantverkare som skomakare, 

sömmerskor och smeder, men också slak-

tare, trafikbiträden och chaufförer. I Skogs-

hyddan bodde en länsskogvaktare. Senare 

ändrades namnet på skogvaktarens stuga till 

Tallbacken, och kanske var det denna stuga 

som gav namnet på kvarteret Tallbacken 

som byggdes i närheten på 1960-talet? I öv-

rigt fanns det  bland annat ett ordenshus, en 

provinsialläkarbostad, ett snickeri och ett 

par större villor, bland annat Jägra där gross-

handlare Modin bodde. På Jägra bodde 

också snickeriarbetare, som förmodligen 

arbetade på den angränsande snickeriverk-

staden på Smedbacken. 

Området fortsatte att utvecklas under se-

nare hälften av 1900-talet, med avstyckning-

ar av de förhållandevis generösa egnahems-

tomterna och uppförande av envånings 

småhus, ofta i tegel eller puts.  

Ett värdefullt tillskott till miljön kom  1991—

1992 då den anslående S:ta Birgitta kyrka 

byggdes på Häradsvägen 4.  På andra sidan 

vägen hade Knivsta församling redan på 

1970-talet låtit stycka av och lägga samman 

mark för en församlingsgård. När man bygg-

de församlingsgården lät man ett äldre bo-

stadshus som stod på tom-

ten vara kvar. 
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Egnahem och villor i 
centrala Särsta 



 

 

Fakta 

 Egnahemmen i Särsta lades ut längs Vallox-

vägen, Södervägen och Häradsvägen . De 

gavs namn som anspelade på miljön: Tall-

gården (Särsta 3:42), Skoghem (Särsta 3:28), 

Furubo (Särsta 3:39) och Alphyddan (Särsta 

3:36). 

 

Karaktärsdrag  

 Enkla rader av 1 1/2-plans bebyggelse från 

första hälften av 1900-talet längs ett äldre 

vägnät med Häradsvägen, Södervägen och 

Valloxvägen (tidigare kallad Sjövägen) 

 Terränganpassade naturtomter med inslag 

av tall 

 Bostadshus placerade en bit in på tomten 

 Låga tomtavgränsningar eller inga alls 

 Kompletterande småskalig 1-plans bebyg-

gelse från 1950– och 1960-talet  

 Fyra stora märkesbyggnader: Jägra (1912), 

provinsialläkarbostaden (1919), orgelfabri-

ken (1935) och S:ta Birgittakyrkan (1992). 

 

Att tänka på 

 Egnahemsbebyggelsen i Särsta fick aldrig 

någon större omfattning. De fåtal som finns 

kvar har stora kulturhistoriska värden och 

bidrar starkt till miljöns värdefulla äldre ka-

raktär. Om man låter egnahemmens karak-

tär vara vägledande vid förändringar i områ-

det finns förutsättningar för att bibehålla 

och stärka värdena.  

 De fyra märkesbyggnader har stor bety-

delse för Knivstas historia och bör förvaltas 

efter sina egna respektive förutsättningar 

 Den äldre tallskogen är en vårdad och 

omistlig del av miljön 
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P 
laceringen av järnvägsstationen 

inte långt från sjön Valloxens strän-

der medförde lukrativa möjligheter 

för markägaren Brunnberg att sälja tomter 

till sommarnöjen för Uppsalas borgare. Un-

gefär samtidigt som de första husen började 

uppföras i Knivsta centrum avsöndrades 

stora sjötomter på löpande band, från 

Kölängen i norr till Ovansjö i söder.  De båda 

handelsmännen Pettersson och Åkerblom  

från Uppsala inledde utvecklingen genom att 

köpa fem tomter 1908 som de sålde vidare 

till hågade spekulanter. De avsöndrade tom-

terna döptes till Sjöhagen. Senare samma år 

avsöndrades Ofvansjö söder om Sjöhagen.  

På 1930-talet fanns det sammanlagt sju 

sommarnöjen på mycket omfångsrika 

strandtomter.  De stora husen placerades 

mitt i tomten, en bit upp på slänten ner mot 

stranden så att man fick både sjöutsikt och 

strandkänning.  Den lilla Valloxvägen gick i 

en rak linje längs tomternas västra gräns och 

väster om vägen fanns bara obebyggd mark.  

I början av 1970-talet hade samhället ut-

vecklats så att bebyggelsen nådde fram till 

Valloxvägens  västra sida. För att möta efter-

frågan ville nu kommunen bebygga det 

gamla sommarnöjesområdet med  nya per-

manentbostäder. En hel rad med nya små-

hustomter fick plats mellan de gamla husen 

och vägen när de stora tomterna styckades 

av. De tre sydligaste av Sjöhagenstomterna 

behölls i sin forna utsträckning. De stora, 

faluröda husen med sin tidstypiska jugend-

karaktär och sina omfångsrika, uppvuxna 

trädgårdar med sjöutsikt utgör idag en vär-

defull miljö som minner om en svunnen 

sommarnöjesepok.  

Även de övriga fyra sommarnöjena har be-

varats. Det sydligaste kallas numera Emil 

Sjögrens villa och utgör en del av Granbacks-

området. De tre husen i norr ligger som ka-

raktärsfulla solitärer inne bland senare ti-

ders villabebyggelse. 
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Sjöhagens  

sommarnöjen 



 

 

Fakta 

 Tidigare låg sommarnöjen som en pärlrad 

längs Valloxens västra strand. Idag återstår 

två f.d. sommarnöjen med ursprunglig tomt 

och byggnad: Särsta 46:1 och 48:1. På 

Särsta 47:1 har ett nytt hus byggts på den 

ursprungliga tomten, med god anpassning 

till den värdefulla miljön. I övrigt finns fyra 

bevarade byggnader på avstyckade tomter. 

 

Karaktärsdrag  

 De ursprungliga tomterna är stora och löper 

från Valloxvägen ner till Valloxens strand 

 Byggnaderna är placerade centralt på tom-

terna, i höjdläge med sjöutsikt 

 Byggnaderna är större än motsvarande eg-

nahem från samma tid 

 Arkitekturen är präglad av tidens modestil, 

jugend, med faluröda fasader, vita knutar, 

korspostfönster och brutna takfall. 

 På tomterna finns inslag av äldre tallar och 

björkar 

 

Att tänka på 

 Sommarnöjena tillhör samhällets allra 

första expansion och är ett viktigt historiskt 

dokument över järnvägens betydelse för 

uppsalaborgarnas rekreation i början av 

1900-talet 

 De stora tomterna och husens tidstypiska 

detaljer är viktiga för att man ska förstå mil-

jöns ursprung som just sommarnöjen och 

inte egnahem 

 De f.d. sommarnöjena som ligger in-

sprängda bland nyare villabebyggelse har 

stora miljöskapande värden och berättar 

om områdets långa historia.  
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I 
 slutet av 1930-talet upplevde man att 

bebyggelsen i tätorten hade blivit väl 

spretig och vildvuxen, och i tidens 

anda beslöt man att reglera den fortsatta 

tillväxten i en stadsplan. Fram till dess utfär-

dades avstyckningsförbud och under krigså-

ren skedde inte mycket byggverksamhet. 

När planeringsarbetet kom igång på allvar i 

början av 1940-talet var en av förutsättning-

arna att den nya motorvägen mellan Stock-

holm och Uppsala skulle gå genom sam-

hällets östra delar, mellan Valloxen och järn-

vägen. Omfattande reservat fick göras för 

den kommande motorvägen. Som en tänkt 

matarled lades en bred väg ut från centrum 

och vidare österut, på mark i en dalsänka 

som dittills varit åker och delat egnahemsbe-

byggelsen i Gredelby från den i Särsta. 

Vägen fick namnet Apoteksvägen och så 

snart stadsplanen blev fastslagen 1946 satte 

en febril nybyggnation igång. Närmast cent-

rum uppfördes en lång sammanhängande 

centrumanläggning med bostäder och affä-

rer och längre österut byggdes småhus som 

ett pärlband längs den breda vägen.  Innan 

markreservatet för motorvägen satte stopp 

för bebyggelsen österut lades en ny terräng-

anpassad väg ut i en mjuk böj, Tornvägen, 

som fick sitt namn efter det vattentorn som 

byggdes på ett höjdkrön norr om Apoteksvä-

gen. 

Motorvägen fick inte den planerade sträck-

ningen, men planläggningen för den fick 

stora konsekvenser. Tätortens två delar, 

Gredelby och Särsta, växte samman genom 

den nya bebyggelsen längs Apoteksvägen 

och samtidigt minskade den starka lantliga 

prägeln som åkrarna tidigare hade gett cent-

rum. Dagens moderna tätort började ta 

form under efterkrigstiden.  

Den nya småhusbebyggelsen placerades ut 

på förhållandevis stora tomter, minimiytan 

var 1 500 kvm. Husen placerades in på tom-

terna efter de förutsättningar som den ofta 

kuperade terrängen gav. Man eftersträvade 

att lägga husens långsidor parallellt med 

höjdkurvorna. Planen medgav tvåvåningshus 

men på de flesta håll bygg-

des envåningsvillor i tegel 

med källare och flacka sa-

deltak. 
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Norra Särsta 



 

 

Fakta 

 Bebyggelsen i Särsta efter 1946 års stads-

plan fick löpande fastighetsbeteckningarna 

Särsta 3:67—3:122 (1946—1950) samt 

3:123— 3:174 (1950—1960). 

 

Karaktärsdrag  

 Apoteksvägens bredd och rätlinjiga sträck-

ning österut 

 Terränganpassat vägnät i mjuka bågar norr 

och söder om  Apoteksvägen 

 Tvåvåningsbebyggelse längs Apoteksvägens 

västra del och envånings småhus i den östra 

delen 

 Varierande placering av husen på tomterna 

alltefter terrängförutsättningarna i de kupe-

rade delarna norr och söder om Apoteksvä-

gen 

 Förhållandevis stora tomter jämfört med 

senare utbyggnadsetapper 

 

Att tänka på 

 Området utgör en tydlig årsring i tätortens 

utveckling, med en intensiv bebyggelseut-

veckling under ett decennium. Områdets 

avläsbarhet som årsring och identitet som 

”50-talsområde” bygger på de enskilda 

byggnadernas tidstypiska karaktärsdrag. Hit 

hör till exempel fasader i rött eller gult te-

gel, ospröjsade en– eller tvåluftsfönster och 

tegeltäckta sadeltak. De flesta byggnaderna 

är uppförda antingen i två våningar eller i 

en våning. 1 1/2-planshus är sällsynta.  
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N 
är motorvägsplanerna övergavs i 

början av 1960-talet kunde den 

mark som reserverats för motor-

vägen i stället tas i anspråk för utvidgningen 

av samhället österut. I nordöstra delen av 

Särstaområdet lades en ny stadsplan ut 

1961. Planen fullföljde den struktur som 

hade antytts redan i den gamla byggnadspla-

nen från 1940-talet, med mjukt svängda, 

terränganpassade gator och småskaliga små-

huskvarter. Under en intensiv utbyggnads-

period under första hälften av 1960-talet 

fylldes det tidigare obebyggda området med 

hus, de flesta i grupper om kanske 5—15 

hus. Kommunen ville ha ner tomtstorlekarna 

som gjordes ganska små, omkring 1 000 

kvm, och varje tomt skulle enligt planen ha 

plats för en bilparkering. Husen byggdes i 

allmänhet med långsidan mot gatan, i tom-

tens främre del. Här anlades små förträdgår-

dar, avgränsade mot gatan med låga häckar 

eller staket. I tomtens bakre del fanns den 

större, mer privata trädgården. 

I de centrala delarna byggdes två större om-

råden med rad– och kedjehus. I direkt an-

slutning till dessa områden reserverades ett 

större grönområde för rekreation.  

Kommunen var sedan 1952 markägare till 

stamfastigheten Särsta 3:1 och den som tog 

initiativ till avstyckningarna. Tomterna för-

medlades sedan genom kommunens tomtkö 

till intresserade spekulanter som lät uppföra 

sina småhus. Några av områdena köptes upp 

av byggbolag som lät uppföra och försälja 

nyckelfärdiga hus i grupp. Ganska många av 

husen försågs med källare, något som an-

nars hade börjat komma ur modet vid den 

här tiden. I den kuperade terrängen passade 

det bra att bygga källare i suterräng. Annars  

valde småhusköparna samma typ av hus 

som i andra delar av Sverige. Mycket popu-

lära var villor med flacka sadeltak och olika 

kombinationer av rött tegel och vitt trä i fa-

saden. Parallellt med dessa småvillor uppför-

des också ganska många  större villor i en 

funktionalistiskt inspirerad arkitektur, med 

pulpettak och fasader i mexitegel.
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Östra Särsta 



 

 

Fakta 

 Området bebyggdes efter en plan upprättad 

1961 av Gunnar Pavell och Bertil Eriksson.  

 Under 1961—1963 avstyckades Särsta 

3:174 –3:289 . 1966 var man uppe i Särsta 

3:375 och större delen av planområdet var 

bebyggt. 

 Det norra radhusområdet (Särsta 3: 353—

3:375) byggdes efter plan en 1966 och det 

södra  (Särsta 3:309—3:341) efter en plan 

1965. 

 På västra sidan av Valloxvägen uppfördes 

gruppbyggda mexitegelvillor efter en plan 

1969 (Särsta 3:385—3:391) och därmed var 

hela planområdet bebyggt 

 

Karaktärsdrag  

 Små tomter 

 Bostadshus placerade med långsidan mot 

gatan, indragna några meter från gatulivet 

 Mjukt svängda , terränganpassade gator 

 Låg vegetation och tomtavgränsningar i 

form av låga häckar och staket 

 Förhållandevis små och låga 1-plans-

byggnader antingen i mexitegel med pul-

pettak eller i rött tegel och vitt trä med 

flacka sadeltak 

 Det är vanligt med stödmurar mot gatan för 

att få plana tomter. 

 

Att tänka på 

 De små enplanshusens ligger på täta rader 

med långsidan mot gatan. Dispositionen 

innebar ett en representativ liten förträd-

gård mot gatan skapades, utan behov av 

höga staket eller andra insynsskydd. Den 

mer privata delen av trädgården förlades på 

husens baksida. 

 Det obebyggda skogsområdet i områdets 

centrala del sparades som ett rekreations-

område i de annars helt exploaterade om-

givningarna 

 Områdets utbyggnad sker under ett fåtal år 

i början av 1960-talet. Den starka utveckl-

ingen är synbar i miljön genom att husen 

har bevarat sin ursprungskaraktär 
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I 
 början av 1970-talet hade bebyggel-

sen nått fram till Valloxvägens västra 

sida. På andra sidan vägen fanns före 

detta sommarnöjen utlagda på rad på stora 

tomter ner mot sjön. Flera av fastighetsägar-

na var intresserade av att stycka av sina 

tomter och det fanns därför goda möjlighet-

er till förtätningar med nya, attraktiva små-

hustomter.  

En ny plan för området utarbetades 1974 

och antogs 1976. Planen innebar dubbla ra-

der av friliggande småhus mellan Valloxvä-

gen och Valloxen. Den inre raden nåddes 

genom säckgator. Allmänhetens tillgång till 

Valloxens natursköna strand  säkrades ge-

nom att en remsa med parkmark lades ut 

mellan småhustomterna och vattnet. Tom-

terna hade faktiskt aldrig sträckt sig ända 

ner till vattnet, men nu reglerades markan-

vändningen i en plan. Dessutom tillät inte 

planen bebyggelse i de brantare partierna i 

slänten ner mot sjön. Senare byggdes en 

vacker liten strandpromenad längs stranden. 

I den södra delen av Sjöhagen fanns tre 

sommarnöjen med något mindre tomter. 

Dessa ansågs inte lämpliga att avstycka utan 

fick behålla sina gamla gränser. 

De nya tomterna bebyggdes snabbt kring 

mitten av 1970-talet. På Valloxvägens östra 

sida uppfördes ett antal likadana, tidstypiska 

hus från Myresjöhus. 1 1/2-planshusen med 

sina branta takfall orienterades med gaveln 

mot vägen och kom att bilda en tydlig års-

ring mot 1960-talbebyggelsen på andra si-

dan vägen.   

I raden innanför krävdes mer terränganpass-

ning och här uppfördes ett antal stycke-

byggda villor av olika utförande bland tallar 

och stenblock. 

Bostadshusen till de gamla sommarnöjena 

bevarades. De flesta var sedan länge perma-

nentbostäder, väl underhållna och med fina 

lägen i slänten ned mot Valloxen. De bildar 

idag spännande titthål bakåt i historien, till 

den tid då tätorten knappt fanns och Uppsa-

laborgare tog tåget till sina sommarnöjen i 

ödemarken.
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Villor i Sjöhagen 



 

 

Fakta 

 Planen för området upprättades 1974 och 

antogs  1976 

 Myresjöhus levererade många av husen 

 

 

Karaktärsdrag  

 Prydliga, tätt liggande likartade hus  med 

gaveln mot gatan längs Valloxvägens östra 

sida. Husen har små förträdgårdar och det 

är vanligt med låga häckar och vintergröna 

växter som tujor. 

 Mer fritt placerade småhus med olika 

utformning i äldre tallskog med inslag av 

björk i raden närmare Valloxen 

 

Att tänka på 

 1970-talsvillorna på östra sidan om Vallox-

vägen bildar med sina tidstypiska utförande 

en tydlig årsring mot den västra sidans 60-

talsvillor. 

 De gamla f.d. sommarnöjena har stora ka-

raktärsskapande värden i miljön och ger 

förståelse av områdets historia. Även de 

hus som bevarar ganska få ursprungliga 

drag är viktiga att behandla varsamt 
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N 
ästan mitt inne i Knivsta tätort 

ligger en tät samling faluröda hus i 

en lummig klunga, inklämda mel-

lan Gredelbyleden och Ängbyvägen. Det är 

den gamla bytomten till Ängby, en av de tre 

byar som betytt mest för Knivsta tätorts ut-

veckling. Byns marker sträckte sig österut 

fram till Knivstaån, där Gredelbys respektive 

Särstas ägor tog vid. Ängby bestod av två 

gårdar: dels ett boställe för komministern i 

Knivsta socken och dels en gård där räntan 

var anslagen till Danviks hospital. Det var 

inte aktuellt att stycka av komministerbo-

stället till nya byggnadstomter för det väx-

ande samhället eftersom jordbruksmarker-

nas avkastning var en del av komministerns 

lön. Detta var en av orsakerna till att tätor-

ten länge bara växte på den östra sidan av 

järnvägen. På Danviks hospitalshemmanet 

bedrevs jordbruk  av en självägande bonde 

som förmodligen inte var intresserad av att 

sälja av värdefull åkermark. I början av 1900-

talet köpte mejeriföreningen hemmanet, 

där man ordnade bostad åt mejeristen. Går-

dens jordbruksmark blev inte längre nödvän-

dig att behålla och mejeriföreningen 

skaffade sig under 1920-talet biinkomster 

genom att stycka och sälja av småhustomter 

för arbetare. Detta var början på tätortens 

expansion väster om järnvägen. Även kom-

munistergårdens mark hade blivit fri att dis-

ponera sedan det upphört att vara boställe 

1919. Den arrenderades ut och köptes 1952 

av kommunen.  

Idag utgör Ängby bytomt en särpräglad miljö 

med stora värden. Stora delar av komminis-

terboställets gamla mangård är bevarad, 

med bland annat ett bostadshus från tiden 

innan laga skifte och en liten fin sidokam-

marstuga från slutet av 1800-talet. Även 

Mejerigårdens manbyggnad är bevarad. 

Längs Ängby bygata har miljön komplette-

rats med nya faluröda bostadshus i trä. Om-

rådet har tydliga gränser mot omgivande 

bebyggelse och upplevs som en sammanhål-

len helhet.  

När man promenerar längs bygatan är det 

inte svårt att låta tankarna 

flyga till den gamla bond-

byn på vars mark en stor 

del av det moderna Knivsta 

kom att byggas på.

19 

91 

Ängby bytomt 



 

 

Fakta 

 På den gamla bytomten fanns tidigare två 

bondgårdar: ett komministerboställe och 

ett Danvikshospitalshemman 

 Efter laga skifte fick komministerbostället 

fastighetsbeteckningen Ängby 2:1 och det 

f.d Danvikshospitalshemmanet Ängby 1:1 

 Ängby 1:1 inköptes i början av 1900-talet av 

mejeriföreningen och kallades sedan Me-

jerigården. 

 

Karaktärsdrag  

 Tät miljö med faluröda trähus orienterade 

kring Ängby Bygata 

 F.d komministerbostället samt Mejerigår-

den, med välbevarade 1800-talsbyggnader, 

är tongivande för området 

 Den nya bostadsbebyggelsen ansluter till 

den äldre genom faluröda fasader, tegel-

täckta sadeltak och vita, spröjsade fönster 

 Tomterna avgränsas med häckar och trästa-

ket 

 Området har stort inslag av äldre lövträd 

och husklungan avgränsas mot omgivningen 

av  träd och buskar 

 

Att tänka på 

 Det f.d komministerbostället (nuvarande 

Ängby 5:3 och 5:4) och Mejerigården tillhör 

ett av Knivsta tätorts mest värdefulla kultur-

miljöer. De uppvuxna tomterna och de väl-

bevarade 1800-talsbyggnaderna gör miljöns 

ursprung som gammal bondby avläsbar. 

 Den nyare bostadsbebyggelsen  är en mo-

dern tolkning och anpassning av ett trad-

itionellt byggnadsskick. De många och 

ganska tätt liggande bostadshusen med ga-

rage och uthus har en prägel av bostadsom-

råde kring sekelskiftet 2000 men underord-

nar sig den äldre bebyggelsen och bygger 

tillsammans med denna upp en intressant 

helhetsmiljö. 

 Områdets begränsade storlek och tydliga 

avgränsning ger en stor del av dess värde. 
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I 
 slutet av 1920-talet upprättades en 

avstyckningsplan för en del av Mejeri-

gårdens marker i Ängby väster om 

järnvägen. Kommunen ville tillgodose in-

dustriarbetarnas behov av mark för uppfö-

rande av egna hem och Mejerigården kunde 

göra en ekonomisk förtjänst. Här var det 

nära till arbetsplatserna på industrin. De 

bättre markerna öster om järnvägen hade 

redan tagit i anspråk  till tomter, och därför 

skulle det här ”fylla ett länge känt behov för 

ortsbefolkningen att få tillgång till välbelä-

gen tomtmark”. Avloppsledningar ansågs för 

dyrt, så istället gjordes tomterna stora, för 

att inte sanitära olägenheter skulle uppstå. 

Att de stora tomterna skulle bli svårsålda 

trodde man inte eftersom tomtpriserna an-

sågs så låga.  

Planen, som omfattade ca 40 småhustomter 

på ett område från Lyckåsen i norr till id-

rottsplanen i söder, blev inte förverkligad i 

sin helhet. Endast ett tiotal tomter styckades 

av enligt planen. Kanske var det 30-talets 

lågkonjunktur som var orsaken till att intres-

set var svalt till en början, och därefter kom 

andra världskriget som begränsade byggan-

det. Några villor kom trots allt att byggas 

enligt planen längs Lyckås- och Ängbyvägen. 

Här byggdes till exempel en ny bostad till 

kyrkoherden 1938 (1:19), som också funge-

rade som pastorsexpedition. Den nya präst-

gården fick karaktär av en modern, repre-

sentativ stadsvilla, inne i den nya tätorten 

och inte vid kyrkan. Men det första hus som 

hade uppförts redan innan planen var bap-

tistkapellet från 1924-25 (1:13). Salemkapel-

let, som det från början kallades, tronade 

länge  i ensamt majestät på Lyckåsen.  

Husen på Lyckåsen ligger inbäddade i 

grönska på kuperade tomter, medan husen  

längs Ängby- och Knivstavägen är utplace-

rade på den plana marken, som tidigare var 

åker.  Flera av egnahemmen uppfördes i den 

populära funkisstilen. De sju villorna vid 

norra delen av Ängbyvägen uppfördes 2005-

07 på små tomter i en nymodernistisk stil.  

Ängbyvägen har en lång historia och fanns 

långt före Knivsta samhälle. 

Här var vägen  mellan de 

två byarna Ängby och 

Särsta. 
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Egnahem i Ängby  



 

 

Fakta 

 Bapistkapellet uppfördes år 1924-25 

 En avstyckningsplan upprättades 1928. Den 

fullföljdes till delar. Idrottsplanen fanns med 

i planen. 

 En detaljplan gjordes 1997 med syfte att 

bevara den kulturhistoriskt värdefulla bygg-

naden f d Ängby baptistkapell och samtidigt 

ändrades användningen från kapell till bo-

stad. 

 2005 avstyckades fem tomter för enbo-

stadshus längs Ängbyvägen. Husen uppför-

des av Modulenthus. De fem tomterna utö-

kades med två längst i söder efter en detalj-

plan 2007 

 

Karaktärsdrag  

 Äldre småhus och villor i en eller två våning-

ar på  ganska stora tomter 

 Flera av tomterna har styckats av och be-

byggts med ytterligare hus 

 Flera av egnahemmen var ursprungligen 

uppförda i lantlig funkisstil, några har beva-

rat sina drag  

 Många av husen har  tak med tegel och fa-

sader av ljus träpanel 

 De sju gruppbyggda villorna vid Ängbyvä-

gens norra del har förskjutna huskroppar, 

pulpettak och en samstämd färgsättning i 

olika grå nyanser.  

 

Att tänka på 

 F.d. baptistkapellet tillhör en av märkes-

byggnaderna i Knivsta och har stort kultur-

historiskt värde.  

 Den samstämda färgsättningen på de sju 

gruppbyggda villorna är en viktig del av om-

rådets värdefulla karaktär. 

 För att kunna utläsa områdets historia är 

det viktigt att de hus som har kvar sin 30-

talskaraktär bevarar sina tidstypiska drag: 

släta fasader utan utsmyckningar, fönster 

mot hörnen och flacka tak. 
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N 
amnen på de två gatorna Bandy-

vägen och Fotbollsvägen ger en 

tydligt vink om var i Knivsta man 

befinner sig. Strax intill ligger den fotbolls-

plan, ursprungligen anlagd på 1920-talet, 

som fortfarande används.  När området 

planlades för nybyggnation år 1947 stod 

Knivsta mejeriförening som ägare och mar-

ken var en åker. Tanken var att det skulle 

byggas 17 stycken egnahem, men när spa-

den väl sattes i backen drygt 20 år senare 

var det helt andra idéer som gällde. Vid 

denna tidpunkt ägde AB Svenska Kedjehus 

marken och den nya planen, från 1970, gav 

plats åt 48 av företagets egenproducerade 

kedjehus. Dessa började byggas omedelbart 

och resultatet blev en exposé över tidens 

ideal och populära byggnadsmaterial. Den 

vita s.k. mexistenen kombinerades med 

bruna snickerier, taken blev platta och mot 

gatan skapades gott om utrymme för bilen 

och garaget.  Mellan de två gatorna lämna-

des en bit allmän mark framförallt som trygg 

lekplats utan risk för passerande bilar. 

I direkt anslutning till de nya kedjehusen 

stod den gamla prästgården från 1930-talet 

kvar på sin stora tomt. Delar av denna tomt 

styckades av 1986, samtidigt som ett av de 

andra tre angränsande äldre husen revs. På 

så vis skapades utrymme för ytterligare bo-

städer inom området. På prästgårdstomten 

uppförde Knivsta Schakt & Planering AB tre 

parhus och strax intill byggde även Borohus 

två parhus. Skillnaden mot de äldre kedjehu-

sen blev tydlig, även om storleken var unge-

fär densamma; de nya husen hade sadeltak, 

ljust täckmålad träpanel och spröjsade föns-

ter. I dagens miljö kan man nu se dels den 

sena modernismens vilja att bryta med de 

traditionella formerna och materialen och 

dels 1980-talets vilja att återvända till dem, 

på en och samma gata. Det är arkitektur-

historia i det lilla!
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Kedjehus i Ängby 



 

 

Fakta 

 Ängby 1:30-1:65 byggdes 1970 av AB 

Svenska Kedjehus 

 Ängby 1:112-1:117 byggdes 1986 av Knivsta 

Schakt & Planering AB 

 Ängby 1:22, 1:118-120 byggdes 1986 av 

Boro AB 

 

Karaktärsdrag  

 De äldre kedjehusens flacka tak och geo-

metriskt, repeterade uppbyggnad 

 De äldre kedjehusens fasadmaterial; mexis-

ten och liggande panel 

 De senare parhusens mer traditionella form 

och material 

 De små tomterna 

 Bilens tydliga plats i planeringen;  de fram-

skjutna garagen med tillhörande uppfarter 

 Den täta och i stor utsträckning vintergröna 

växtligheten; häckar, låga buskar, höga cy-

presser och tallar med mera 

 

Att tänka på 

 De äldre kedjehusens enhetliga gatufasader 

är områdets allra tydligaste karaktärsdrag, 

utbyggnader åt gatan riskerar därför att 

påverka husens relation till varandra 

 Växtligheten, inte minst den vintergröna, 

utgör ett påtagligt inslag i området och är 

typisk för 1970– och det tidiga 1980-talets 

trädgårdsplanering 
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K 
nivsta var länge ett industrisam-

hälle. Själva motorn i tätortens 

utveckling var under ett halvt 

sekel Knivsta sågbolag, som senare övergick 

i Huddén och Lundqvist som i sin tur över-

gick i Olsson & Rosenlund. Företaget bedrev 

sin verksamhet på omfattande markområ-

den i Gredelby. Efterhand uppstod ett mer 

diversifierat näringsliv med ett antal mindre 

industrier. Dessa var spridda runt om i sam-

hället på tomter som var anpassade efter 

anläggningarnas storlek. Även i centrala 

Knivsta fanns mindre verkstäder. När småin-

dustrierna började läggas ner under andra 

hälften av 1900-talet togs tomterna i an-

språk för andra verksamheter. Ofta stycka-

des de upp till småhustomter. Av äldre indu-

strilokaler återstår idag endast den gamla 

snickerifabriken på Smedbacken, där man 

nu bygger orglar. 

När trycket på centrum började öka under 

1950-talet strävade man efter att förlägga 

småindustrier inom speciella industriområ-

den, utanför den täta bostadsbebyggelsen 

men med goda kommunikationer. Rester av 

ett sådant industriområde finns kvar vid Vår-

sångsvägen i södra Särsta. 

Sedan det gamla sågverksområdet tagits i 

anspråk för andra ändamål är Ängby indu-

striområde tätortens mest betydande. Här 

har bedrivits verksamhet åtminstone sedan 

1950-talet. Området låg då utanför den 

byggnadsplan som hade upprättats och be-

byggelseutvecklingen var tämligen fri. När 

man i början av 1960-talet utarbetade en 

plan för området var redan en stor del av 

marken tagen i anspråk för industribyggna-

der. När Västra Ängby byggdes under 1970-

talet hamnade plötsligt det gamla industri-

området mitt inne i tätorten. Idag utgör om-

rådet en sammansatt miljö med byggnader 

av olika åldrar, varav flera med anslående 

arkitektur. 

Ett större industriområde finns också längs 

Södra Stationsvägen. Här finns bland annat 

äldre garagehangarer som utgör anslående 

inslag i miljön längs järnvägen.
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Industriområden 



 

 

Fakta 

 En plan för Ängby industriområde upprätta-

des 1967. Området låg utanför 1946 års 

byggnadsplan för de västra delarna av sam-

hället. Planen ändrades 1987 efter att Gre-

delbyledens läge bestämts. 

 Området mellan bostadshusen och järnvä-

gen vid Vårsångsvägen avsattes som indu-

strimark i 1946 års byggnadsplan. Vid denna 

tid fanns inga byggnader i området. En revi-

derad plan lades 1953. 

 Industriområdet längs Södra Stationsvägen 

planlades 1963 med anledning av att kom-

munen ville uppföra förråd på platsen. 

 

Karaktärsdrag  

 Ängby industriområde är en sammansatt 

miljö med byggnader av olika åldrar. Inom 

området finns stora asfalterade friytor. 

 Industriområdet vid Södra Stationsvägen är 

långsmalt och sträcker sig söderut mellan 

Knivstaån och järnvägen. Inom området 

finns bland annat äldre halvcylinderformade 

garagehangarer  

 Det lilla industriområdet vid Vårsångsvägen 

i södra Särsta har småskaliga, äldre garage– 

och verkstadslokaler tätt intill de omgivande 

bostadshusen 

 

Att tänka på 

 Bara en av de äldre industrierna återstår, 

f.d. snickerifabriken på Smedsbacken vid 

Jägra 

 Bara ett av de äldre, småskaliga industriom-

rådena återstår, vid Vårsångsvägen i södra 

Särsta. Detta område har stor betydelse för 

förståelsen av Knivsta som industrisamhälle 

 Ängby industriområde är ett aktivt industri-

område med byggnader från olika tider. 

Några av byggnaderna har miljöskapande 

värden, bland annat mot Knivstavägen sö-

der om området 

 På industriområdet vid Södra Stationsvägen 

finns garagehangaren med miljöskapande 

värden längs järnvägen 
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D 
et stora komplexet Ängbygården 

byggdes 1981, efter en plan från 

1975. Det var en viktig del av ut-

byggnaden av samhället väster om järnvä-

gen. Västra Ängby hade precis blivit klart 

och i Östra Ängby var man startklar med 

ytterligare ett bostadsområde. På åkermar-

ken mellan kedjehusen på Bandy– och fot-

bollsvägen och Knivstaån fanns ledig mark i 

ett mycket centralt läge, alldeles intill järn-

vägsstationen som man kunde nå genom en 

nybyggd gångtunnel.  Det var det bästa 

tänkbara läget för ett servicecenter! Arkitek-

ten Arne Clevestam, som var specialist på 

vårdinrättningar, fick i uppdrag att rita den 

stora byggnaden och 1979 var ritningarna 

klara. Komplexet inrymde servicehus, vård-

central och sjukhem. I den norra delen upp-

fördes bostäder, hela 41 stycken 1 1/2-

rumslägenheter och 22 lägenheter om 2 rum 

och kök. Byggherrar var landstinget och 

kommunen och BPA genomförde utförde 

byggarbetena.  

Byggnaden fick en typisk nätformad plan, 

med ganska smala huskroppar förbundna 

med kommunikationsgångar. På det viset 

fick man ljusa utrymmen i hela anläggning-

en, och man kunde bekvämt nå anläggning-

ens alla delar utan att behöva gå utomhus.  

Ängbygården har en arkitektur där former, 

färger, material och volymer används för att 

skapa variation, få små intima rum i det 

stora och åstadkomma en mänsklig skala till 

den stora anläggningen. De omfamnande 

entrépartierna är utförda i en våning medan 

andra delar av anläggningen når två fulla 

våningar. Ett genomgående drag är det 

varmt röda teglet, som varieras med beigea 

fasadskivor och träpaneler. Bostadsdelarna i 

komplexets norra del består av tvåvånings-

hus med tegelröda gavlar och förskjutna 

volymer. På baksidan finns lastkajer. 

När Knivsta återigen blev egen kommun 

2003 flyttade kommunkontoret in i lokaler i 

Ängbygården. 
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Ängbygården 



 

 

Fakta 

 Stadsplanen för Ängbygården upprättades 

1975 

 Arkitekt är Arne Clevestam 

 Byggherrar var landstinget och kommunen 

1982 

 Entreprenör var BPA 

 Anläggningen inrymde servicehus, vårdcen-

tral och sjukhem. I den norra delen uppför-

des bostäder i 63 lägenheter. 

 Ängbygården är uppdelad på två fastighet-

er: bostadsområdet i norr har beteckningen 

Ängby 1:81 och den södra delen har beteck-

ningen Ängby 1:82 

 

 

 

Karaktärsdrag  

 Nätformad plan med kommunikations-

gångar 

 Varmt rött tegel kombinerat med beige trä-

panel och beigea fasadskivor 

 Förskjutna byggnadsvolymer 

 Entrépartier i en våning 

 Variation i byggnadsdelarna höjder som ger 

ett spännande och varierande taklandskap 

 

Att tänka på 

 Ängbygården utgör en arkitektonisk helhet 

med höga funktionsmässiga och estetiska 

ambitioner.  

 Anläggningen är typisk för sin tid  
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H 
usen på Gästgivarvägen byggdes 

i två etapper. Husen norr om 

vägen uppfördes efter en ny 

stadsplan 1955. Tanken hade tidigare varit 

att denna mark skulle användas för att ex-

pandera hotellverksamheten på Särsta 

värdshus. Nu ville kommunen i stället bygga 

flerbostadshus på den centralt belägna och 

vackra tomten. Ett extra plus var att man då 

skulle kunna utnyttja ett planerat avloppsnät 

på ett effektivt sätt.  

Byggherre var bostadsrättsföreningen 

Särstahem. För att kunna uppföra husen fick 

man riva gamla ekonomibyggnader till 

Särsta gård. 1957 styckades en tomt av sö-

der om vägen och 1957—1958 byggdes 

dessa hus på dispens.  Trots att de båda 

längorna  inte byggdes i ett sammanhang 

upplevs de idag som en samlad helhetsmiljö 

med stora värden, och man bemödade sig 

också om att de nya husen söder om vägen 

skulle ansluta sig väl till de som redan fanns 

norr om vägen. Den ganska långa längan 

söder om vägen är utformad i stegvis för-

skjutna byggnadskroppar i slänten ner mot 

dalgångens botten. På det viset har en intim 

skala med tilltalande rumsbildningar skap-

ats. Alla längor är förskjutna i förhållande till 

varandra, utan några räta vinklar. De putsa-

des fasadernas jordartsfärger, olika för varje 

huskropp, ger ytterligare liv och värme åt 

miljön. De lertegeltäckta sadeltaken bidrar 

till att arkitekturen upplevs som kanske 10 

år äldre än vad den är.  Området vid Gästgi-

varvägen är Knivstas mest utpräglade 

”folkhemsområde”. Mot  Forsbyvägen öpp-

nar sig huskropparna till ett torg med parke-

ring och verksamhetslokaler i husens botten-

våningar. Detta torg planlades redan i början 

av 50-talet, långt innan husen byggdes. Tan-

ken var att torget skulle ge utblickar över 

ängarna mot söder. De ganska smala bygg-

naderna gav ljusa lägenheter, bland annat 

med lyxen av badrum med  fönster.
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Gästgivarvägen 



 

 

Fakta 

 Den norra huslängan (Särsta 3:157) byggdes 

1956 efter en plan 1955 

 Den södra längan (Särsta 3:158) byggdes 

1957—1958 efter dispens från gällande 

byggnadsplan. 

 Byggherre var bostadsrättsföreningen 

Särstahem 

 Den trattformade torgbildningen mot Fors-

byvägen fanns med redan i den byggnads-

plan som utarbetades för samhället i början 

av 1940-talet 

 

Karaktärsdrag  

 Trattformad torgbildning vid Forsbyvägen-

med utsikt över ängarna ner mot järnvägs-

spåret 

 Smala, smäckra lamellhus med tegeltäckta 

sadeltak och släta, putsade fasader 

 Olika färg på olika huskroppar  

 Förskjutna, terränganpassade huskroppar 

utlagda i vinklar som inte är räta ger omväx-

lande och intima stadsrum mellan husrader-

na 

 Avläsbara gatufasader med kvadratiska ru-

tor för trapphus, små kvadratiska rutor för 

badrum och större kvadratiska rutor med 

smalt vädringsfönster för lägenhetsrummen 

 

Att tänka på 

 Bärande delar av den omväxlande och tillta-

lande miljön bärs upp av de putsade fasa-

derna med sina olika jordartsfärger 

 Byggnadshöjden i Knivsta var begränsad till 

tre våningar. Genom husens höjd kan man 

placera in dem i sitt rätta historiska sam-

manhang.  Områdets ljusföring är också 

planerad för just denna höjd. 

 De bevarade fribärande balkongerna i den 

norra längan är ett värdefullt karaktärsdrag 

som hör ihop med husens uppförandetid 

 Områdets kulturhistoriska värde skulle 

vinna på om balkongerna i den södra längan 

återfick sitt tidigare utseende 
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N 
är den stora kommunindelnings-

reformen genomfördes 1952 slogs 

fem församlingar, Alsike, Knivsta, 

Lagga, Vassunda och Östuna, ihop till en ny 

storkommun som fick namnet Knivsta. Ett 

rationellt bedrivande av skolväsendet var ett 

av flera skäl till bildandet av en större kom-

mun. En ny centralskola började uppföras  

1953 på en åker mittemot Särsta värdshus. 

Marken hade kommunen köpt strax innan.  

Under våren 1955 kunde Centralskolan tas i 

bruk. Det var inte bara en skola utan även 

ett medborgarhus med skol– och folkbiblio-

tek och samlingslokal. Verksamheterna in-

rymdes i tre huskroppar med sadeltak och 

röda tegelfasader. I en bred envåningsbygg-

nad rymdes barnbespisning, bibliotek och 

samlingslokal medan skolsalarna fanns i två 

smalare två– respektive trevåningsbyggna-

der. Täta rader av stora, höga fönster lät 

dagsljuset flöda in i klassrummen. Byggna-

derna gavs en solid, lite tillbakablickande 

stenhuskaraktär genom ganska höga, skiffer-

klädda socklar, gavlar utan taksprång och 

utkragande takfötter. Byggnaderna omgavs 

av en mycket rymlig skolgård som sträckte 

sig åt sydost.  

Ganska snart blev det dags att bygga ut sko-

lan. Kommunen hade beslutat att införa ett 

åttonde skolår, i stället för de sju år som 

hade gällt tidigare, och detta medförde be-

hov att ytterligare skolsalar.  Det fanns också 

behov av gymnastikutrymmen. Söder om 

den första skolbyggnaden uppfördes en lång 

tvåvåningslänga efter ritningar av Sven Jons-

son 1965. 1969 byggdes en ny matsal, även 

denna av Sven Jonsson, och året efter ett 

hus för lågstadiet. Söder om Forsbyvägen 

byggdes en gymnastikhall efter ritningar av 

AB Åsedahus 1969. 1988 uppfördes ytterli-

gare byggnader, efter ritningar av Arosgrup-

pen.  

I ett stort antal etapper har anläggningen 

byggas ut  med nya byggnader, så att hela 

den stora skoltomten så småningom har ta-

gits i anspråk. Nu finns där skolbyggnader 

från fem decennier som ger en intressant 

provkarta av hur tankar om 

skollokalers utformning har 

förändrats över tid.
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Thunmanskolan 



 

 

Fakta 

 Thunmanskolan ligger på fastigheten Särsta 

3:397. Den första byggnaden uppfördes 

efter bygglov 1953 

 Tvåvåningslängan i rött tegel uppfördes 

efter ritningar av Sven Jonsson 1965 

 Gymnastikhallen byggdes efter ritningar av 

Åsedahus 1969 

 Matsalen byggdes efter ritningar av Sven 

Jonsson 1969 

 Lågstadiebyggnaden uppfördes efter rit-

ningar av Sven Jonsson 1970 

 1988 års tillbyggnader utfördes efter rit-

ningar av Arosgruppen 

 De senaste ombyggnaderna skedde 2006—

2011 

 

Karaktärsdrag  

 Byggnaderna har fasader av rött tegel 

 Den första utbyggnadsetappen ligger närm-

ast centrum och det först utbyggda flerfa-

miljsområdet längs Gästgivarvägen 

 Senare utbyggnadsetapper ligger närmare 

de flerfamiljsområden som byggdes senare, 

på Södervägen och Särsta gärde. 

 

Att tänka på 

 Den ursprungliga Centralskolan är välbeva-

rad och genom sin utformning lätt urskiljbar 

från senare utbyggnadsetapper. Det re-

spektavstånd till senare etapper som finns 

idag gör den historiska utvecklingen extra 

lätt att avläsa i miljön. 

 De senare utbyggnadsetapperna är av god 

arkitektonisk kvalitet och ger genom sina 

tidstypiska utformningar avläsbara årsringar 

och en inblick i hur skolidealen förändrats 

under senare hälften av 1900-talet 
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N 
är Knivsta blev storkommun 1952 

behövde man bygga en ny central-

skola. Eftersom man hade köpt 

upp mark från Särsta hade man ett gott 

handlingsutrymme, och man bestämde att 

den skulle ligga på åkermark strax intill 

Särsta gård. Med en ny skola behövdes 

också nya bostadshus för att härbergera alla 

de barnfamiljer som man räknade med 

skulle flytta in. Man tog fram en plan för bo-

stadsbebyggelse kring skolan. 1953 förbe-

redde man byggandet genom att stycka av 

Särsta 3:123, där skolan ingick, i fem mindre 

lotter. I avstyckningshandlingen markerade 

man hur de olika husen skulle placeras inom 

respektive lott. Sedan hände ingenting för-

rän i slutet av 1950-talet.  

1958 bildades bostadsrättsföreningen Sö-

dergården och samma år ansökte förening-

en om sammanslagning av tre av lotterna till 

en, Särsta 3:162, för att kunna bygga fyra 

hyreshuslängor för föreningens räkning. 

Uppdraget gick till Karl Johanssons Byggnads  

AB som både ritade och uppförde husen un-

der 1958—1959. Förutom föreningshusen 

byggdes ytterligare två hyreshus i området, 

på var sin fastighet.  

Byggnaderna var typiska för det sena 1950-

talet, ganska breda två– och trevånings la-

mellhus med valmade gavelspetsar och bal-

konger. De placerades ut med optimalt ljus-

flöde, vända med långsidorna åt sydväst. 

Här fanns också balkongerna. Husen ter-

ränganpassades i slänten ner mot det som 

tidigare var åkermark genom att de byggdes 

med en källarvåning i suterräng. Trafiksepa-

rering var en självklarhet och på de stora 

gräsmattorna inne mellan husen kunde bar-

nen springa omkring och leka. 

Ursprungligen såg alla husen i området lika-

dana ut, men de olika ägarna har sedan satt 

sin egen prägel på byggnaderna. BRF Söder-

gårdens bostadsområde har hus med röda, 

tegelimiterande fasader med grå dekorativa 

band som en sockelmarkering. Närmast 

Forsbyvägen har fastighetsägaren valt att 

låta huset vara putsat i en 

gulaktig färg, medan huset 

längst upp mot skogen fått 

en gul plåtfasad i samband 

med en tilläggsisolering.
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Södergården 



 

 

Fakta 

 Området består av tre fastigheter: Särsta  

3:139, 3:162 och 3:169 

 Husen på Särsta 3:162 (Södervägen 11)

uppfördes för bostadsrättsföreningen Sö-

dergården 1959. Huset på Södervägen 13 

uppfördes för  bostadsrättsföreningen Sten-

backen 1960. 

 Husen ritades och byggdes av Karl Johans-

son Byggnads AB 

 Alla husen såg ursprungligen likadana ut, 

men idag har respektive fastighet hus med 

olika fasader 

 

Karaktärsdrag  

 Ganska låga och breda lamellhus med val-

made gavlar 

 Husens nuvarande utseende speglar de 

olika ägarna och fastighetsindelningen 

 Balkongerna är placerade åt sydväst 

 Terränganpassning genom suterrängvåning-

ar 

 Stora gräsmattor mellan husen, med en-

staka äldre träd 

 Husen är sinsemellan vinkelrät orienterade 

 

Att tänka på 

 De tre fastigheterna har olika karaktär och 

identitet genom att de fått olika typer av 

fasader. Vid eventuella ombyggnader kan 

man välja att antingen accentuera skillna-

derna eller att sträva efter den ursprungliga 

likformigheten. Ursprungligen var husen 

putsade i vitt och hade fribärande bal-

konger  

 Husens begränsade höjd är typisk för Kniv-

sta och en kvalitet att slå vakt om i områ-

det. 
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N 
ästan alla områden med större 

flerfamiljshus i Knivsta är koncen-

trerade kring Thunmanskolan, den 

gamla centralskolan som började byggas 

1952. De olika områdena har olika karaktär 

som speglar tiden när de byggdes. Kring 

mitten av 1960-talet hade det stora miljon-

programmet startat, med målet att produ-

cera en miljon lägenheter under en 10-

årsperiod. På det viset skulle den skriande 

bostadsbristen byggas bort. För att uppnå 

målet såg man ett behov av att rationalisera 

byggprocessen. Miljonprogrammets bas-

byggnad blev trevånings lamellhus utan hiss, 

som var kostnadseffektiva att uppföra och 

lätta att hantera planmässigt. I Knivsta var 

alla områden som uppfördes under miljon-

programmets dagar små, med en mänsklig 

skala och en anpassning till terrängen som 

är fjärran från de stora betongförorter som 

många förknippar med tiden. Trots det är 

Särsta Gärde typiskt för sin tid, med just de 

trevånings lamellhus utan hiss som var den 

allra vanligaste hustypen i landet. 

Planerna för området tog form kring mitten 

av 1960-talet och en ny stadsplan fastställ-

des 1968. Strax därefter påbörjades bygg-

nadsarbetena i det kommunala bostadsbola-

get Knivstahems regi. Området stod färdigt  i 

slutet av samma år.  Förutom de fyra hyres-

husen byggdes en panncentral med tvätt 

centralt i området.  Husen fick en tidstypisk 

utformning med fasader i rött tegel och vit-

markerade axlar för trapphus och balkonger.  

De ganska låga och breda husen fick många 

ljusa lägenheter genom gavlarnas balkonger 

och fönster. Lägenheterna var genomgå-

ende ganska små, 1—3 rum och kök. De 

kvadratiska fönstren var försedda med lång-

smala vädringsfönster vid sidan. Husen sak-

nar källare och har därför det första vånings-

planet i markhöjd. Huskropparna placerades 

ut ganska glest i en parkliknande miljö med 

gräsmattor och planteringar, vid foten av en 

skogsbevuxen slänt som avgränsar området 

söderut.  
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Särsta Gärde 



 

 

Fakta 

 Området uppfördes efter plan av Sven Jons-

son, fastställd 1968 

 Byggherre var det kommunala bostadsbola-

get Knivstahem 

 Vid kommunsammanslagningen med Upp-

sala blev Uppsalahem ägare och när Knivsta 

åter blev egen kommun övertogs området 

av Knivstabostäder. 

 Området ligger inom fastigheten Särsta 

3:379 

 

Karaktärsdrag  

 Fasader av rött tegel 

 Vita fasadaccenter 

 Bottenvåning i markplan 

 Förhållandevis låga och breda hus 

 Stora gräsmattor mellan husen 

 Parkeringsplatser på en speciell yta utanför 

själva bostadsområdet 

 Inga garage 

 

Att tänka på 

 Området har en utpräglad 1960-

talskaraktär som ger det tydlig plats i sam-

hällets utveckling kring Thunmanskolan 

 Utformningen går igen i omgivande områ-

den med kedjehus från samma tid 

 Utformningen går också igen i Thunmansko-

lands utbyggnadsetapp på 1960-talet 
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N 
är man planerade för nya bostads-

områden i början av 1960-talet 

var man mån om att få en bland-

ning av flerfamiljshus och småhus. Den stora 

andelen småhus och frånvaron av höghus 

var något man såg som en fördel när det 

gällde att locka människor att flytta till det 

expanderande samhället. I samband med att 

man planerade bostadsområden i närheten 

av den nya centralskolan lade man också ut 

ganska omfattande tomter för kedjehus i 

närheten. Husen byggdes under 1962. När 

man byggde de nya husen fick man riva en 

hel del äldre hus, det var ingen jungfrulig 

mark som hade planlagts. Kedjehusen kring 

den nya Radvägen låg till exempel på före 

detta industrimark och på Södervägen fanns 

äldre egnahem med små uthus. 

Kedjehusen fick en kvadratisk plan med 

mycket flacka, tegeltäckta sadeltak. Husen 

förbands av garage med pulpettak. Efter ti-

dens mode använde man rött tegel på gav-

larna som kontrasterade mot de vita lång-

sidorna. Kring fönstren sattes smäckra föns-

terluckor upp. Husen byggdes på plan mark 

som tidigare varit åker. Med fjärrvärme 

fanns det inte längre samma behov av käl-

lare och det blev inte heller några suterräng-

våningar i den plana terrängen. Efter hand 

har många av de små kedjehusen upplevts 

som alltför trånga. På en del håll har man 

byggt om taket med ett betydligt brantare 

takfall för att på det viset kunna inreda vin-

den till bostadsrum.  Fasadernas har också 

moderniserats efter tidens mode på flera av 

husen och träpanel har ersatt tegelgavlarna. 

De täta och småskaliga kedjehusmiljöerna 

med sina uppvuxna trädgårdar har idag 

stora värden. 

I början av 1970-talet byggdes ytterligare en 

etapp med småhus, på den gamla Se-

gerstatomten strax söder om Särsta gärde. 

De nya husen fick en helt annan utformning 

än de från 1962. De var betydligt större och 

vände gavlarna mot gatan. Under de branta 

sadeltaken med betongpannor rymdes en 

ordentlig övervåning, som kragade ut över 

undervåningen för att ge ytterligare ut-

rymme. 

Inom området finns även 

några äldre egnahem, nya 

villor och rester av ett äldre 

industriområde.
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Villor och kedjehus 
i södra Särsta 



 

 

Fakta 

 Den första etappen, med kedjehus, ligger på  

Radvägen, Södervägen och Tallkottsvägen. 

De har fastighetsbeteckningarna Särsta  

3:146—3:147, 3:152, 3:154, 3:163—3:168, 

3:170—3:171 samt 3:173—3:183 (23 hus) 

 Den andra etappen, med tätt liggande små-

hus, ligger på Segerstavägen och har fastig-

hetsbeteckningarna Särsta 3:405—3:415 

(11 hus) 

 

Karaktärsdrag  

 1960-talshusen är ursprungligen uppförda i 

ett plan, har vita fasader, röda tegelgavlar 

och flacka, tegeltäckt sadeltak. De har 

tvåluftsfönster med smäckra luckor. Husen 

kopplas samman med vita garage med pul-

pettak. Trädgårdarna omgärdas av låga 

häckar.  

 1970-talshusen är uppförda i 1 1/2 plan 

med branta sadeltak täckta med betong-

pannor. Den inredda övervåningen kragar ut 

över bottenvåningen i vitt mexitegel, som 

kontrasterar mot de brunlaserade takfötter-

na och gavelröstena. Till husen hör brun-

laserade garage med pulpettak med fall mot 

bostadshusens långsidor. Gavlarna är vända 

mot gatan. Husen saknar takkupor. 

 

Att tänka på 

 De starkt tidspräglade, välbevarade kedje-

husen från 1962 bildar miljöer med stora 

värden. Till värdena hör småskaligheten i 

byggnadsvolymerna, användandet av tegel i 

fasaderna och de små men välskötta träd-

gårdarna med gräsmattor och planteringar. 

 De lika starkt tidspräglade och i stor ut-

sträckning välbevarade småhusen från bör-

jan av 1970-talet bildar en väl sammanhål-

len och enhetlig miljö på Segerstavägen. 
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I 
 tätortens sydligaste del låg det länge 

ett större industriområde för olika ty-

per av småindustrier. När Stockholms 

läns landsting lät bygga det stora vårdhems-

komplexet Knivstahemmet direkt söder om 

industriområdet uppmärksammade man att 

industriverksamheten störde vårdhemmet 

och vissa begränsningar infördes. När be-

folkningen i samhället växte ökade trycket 

på att ta centralt belägen mark i anspråk för 

bostäder. De västra delarna av industriområ-

det styckades av med småhustomter och på 

den södra delen revs de gamla industribygg-

naderna för att ge plats åt ett nytt flerbo-

stadsområde. Det nya området uppfördes 

1987 efter att en markbit köpts loss från 

Knivstahemmet för att få plats med en be-

söksparkering. Ritningarna hade gjorts av 

FFNS arkitekter året innan och det var JM 

som byggde. Byggherre var bostadsrättsför-

eningen Vårsången. 

Området består av fem radhuslängor och två 

längor med carports. Byggnaderna är place-

rade så att en skyddad innergård bildas. Här 

finns en lekplats för mindre barn. Bostads-

husen är orienterade åt söder och väster. 2 

av dem är uppförda i två våningar, 2 med 1 

våning i suterräng åt en slänt i väster och en 

i 1 våning. Husen är ganska breda och lägen-

heterna blir förhållandevis djupa. Mot de 

öppna fälten i söder och väster finns trägår-

dar inhägnade med trästaket.  liksom mot 

den skyddade innergården.  

Husens arkitektur och täta och omväxlande 

grupperinger gör att området påminner lite 

grann om ett äldre brukssamhälle. Fasader-

na är putsade och har en ljust gulbeige färg. 

Fönsterfoder och knutar är markerade med 

vitt och de ganska branta tegelröda  sadelta-

ken stämmer bra med norduppländsk bygg-

nadstradition.  Stenhuskaraktären under-

stryks av de små gavelsprången och de 

grunda takfötterna. Fönstren är ganska små 

och indragna från fasadlivet. De nätta små 

skärmtaken över entréerna  bidrar till käns-

lan av småskalighet, grannskap och öppen-

het inne i den  skyddande innergården.
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Vårsången 



 

 

Fakta 

 Området ligger på fastigheten Särsta 3:80 

 Arkitekter var FFNS som uppgjorde ritningar 

1996 

 Området byggdes 1987 av JM på uppdrag 

av bostadsrättsföreningen Vårsången 

 

Karaktärsdrag  

 Tegelröda sadeltak 

 Ljust putsade fasader med markering av 

knutar och fönsteromfattningar i vitt 

 Enkla, öppna skärmtak över entréer 

 Ganska små fönster som är indragna från 

fasadlivet 

 Små gavelsprång och grunda takfötter 

 Gräsmattor och låga trästaket på de all-

männa ytorna 

 

Att tänka på 

 Området har en genomtänkt utformning  

och är uppfört i ett sammanhang.  

 Bruksbykaraktären bygger till stor del på att 

alla hus har samma färger, material, dörrar 

etc. 
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K 
nivsta epidemisjukstuga uppför-

des 1923 i Södra Särsta Stock-

holms läns landsting. Byggnaden 

hade 6 sjuksalar med 18 vårdplatser för TBC-

sjuka.  Det fanns också kök och två matsa-

lar för att kunna erbjuda de sjuka mat. Den 

stora stenbyggnaden låg långt utanför tätbe-

byggt område när den uppfördes, men inte 

alls långt från det stora Maragaretahemmet 

som hade byggts 1914.  Sjukstugan fick ett 

anslående yttre i moderiktig klassicism och 

gula, putsade fasader. 

1964 köpte Stockholms läns landsting tomt-

mark väster om Epidemisjukstugan och där 

uppförde man ett vårdhem i form av ett 

stort envåningskomplex. Verksamheten fick 

namnet Knivstahemmet. Det nya vårdhem-

met fick en rationell men ändå omsorgsfull 

utformning i tidens anda. Bostäderna inrym-

des i envånings flyglar som förbands med 

smala glasade transportgångar i öst-västlig 

riktning. Planformen innebar att skyddade, 

ljusa gårdar bildades som lät ljuset flöda in i 

rummen. Självklart är byggnaderna upp-

förda med endast en våning, för maximal 

tillgänglighet och för att slippa hiss. Byggna-

derna fick motfallstak med plåtklädda 

taksarger. Upptill är sargerna avslutade med 

vackert ärgad kopparplåt. Fasadernas släta 

putsytor är liksom epidemisjukstugan må-

lade i en ljusgul färg, med röda, smäckra 

fönster utan omfattningar. Söder om sjuk-

stugan uppfördes fristående byggnader för 

panncentral och administration.   

Alldeles norr om vårdhemmet fanns det ett 

industriområde och det visade sig att det 

medförde olägenheter för vårdhemmet. I  

en plan 1974 begränsades därför industri-

verksamheten. 2000 ändrades planen för 

området ännu en gång så att den tillät an-

vändning av byggnaderna för vård, skola, 

kontor och bostad. Fastighetsägaren Riflex 

AB byggde om den gamla sjukstugan och 

delar av vårdhemmet till bostäder. 

Söder om anläggningen öppnar sig det 

öppna jordbrukslandskapet åt söder. Kniv-

stahemmet bildar därmed 

ett tydligt och distinkt av-

slut på tätorten. 
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Knivstahemmet 



 

 

Fakta 

 Epidemisjukstugan uppfördes 1923 

 Knivstahemmet uppfördes 1964 efter att 

Stockholms läns landsting köpt marken av 

Knivsta kommun. 

 

Karaktärsdrag  

 Smala, glasade förbindelsegångar mellan 

huskropparna som tillsammans med hus-

kropparna bildar skyddade gårdar 

 Ljust gula, slätputsade fasader 

 Smäckra. röda fönster utan omfattningar 

 Taksargen kröns av kopparplåt 

 F.d. epidemisjukstugans välbevarade, herr-

gårdsliknande 20-talsklassicism med brutet 

takfall med svängt nedre takfall och takfots-

markeringar på gavlarna  

 

Att tänka på 

 Epidemisjukstugan har höga kulturhisto-

riska värden och ingår i 

”landstingskomplexet” mellan Margareta-

hemmet och Knivstahemmet. Dess starka 

tidsprägel gör att den kan placeras in i sjuk-

vårdsverksamhetens utveckling i Knivsta 

under början av 1900-talet. 

 Det stora Knivstahemskomplexet från 1964 

är också det tidstypiskt och utgör den sista 

utbyggnadsetappen för Stockholms läns 

landsting i Södra Särsta. Det kan utläsas 

som vårdhem genom planformen och ge-

nom att det är uppfört i ett våningsplan. 
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I 
 samband med att Granbacksområdet 

byggdes planerades för komplette-

rande småhusbebyggelse söder om 

flerbostadshusen. Planen blev inte godkänd, 

bland annat på grund av att det ansågs 

olämpligt att ordna tillfartsvägar mot den 

högt trafikerade Kyrkvägen, och några andra 

alternativ fanns inte. Efter att Kyrkvägen  

byggts om och fått bättre sikt samtidigt som 

trafikbelastningen minskat kunde man 1980 

skrida till verket med en ny plan. I norr spa-

rades en äng som användes som hundrast-

plats som parkmark. I övrigt bestod planom-

rådet av gamla småhustomter med rika in-

slag av ädellövträd. Den nya planen lades ut 

så att så många som möjligt av de gamla 

lövträden kunde sparas. Kommunen var 

ägare till de flesta av fastigheterna. De nya 

småhustomterna bebyggdes med tidstypiska 

1 1/2-plans hus med branta takfall. En  om-

växlande bebyggelsemiljö med småhus tätt 

placerade intill varandra längs en säckgata 

växte fram. De bevarade träden och byggna-

derna gav området en mogen karaktär trots 

de moderna inslagen. 

1997 kompletterades området med nya hus 

i öster, mot Margaretavägen. Det nya plan-

området var obebyggt och 7 nya tomter för 

friliggande villor kunde placeras ut i den 

svagt sluttande terrängen bevuxen med 

blandskog. Planen angav att de nya husen 

skulle placeras och ges former och färger på 

ett sådant sätt att Margaretahemmets kul-

turvärden inte skulle påverkas negativt. 

Tomterna fylldes med en– och tvåvånings 

trähus med tegeltak som tydligt anknyter till 

äldre byggnadstradition. Fasaderna har olje-

målad träpanel och olika typer av utskju-

tande byggnadsdelar. Tillsammans med hu-

sens fria och ganska täta placering och de 

friliggande garagen skapas en byliknande 

känsla i den lilla klungan. 
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Villor i södra 
 Särsta 



 

 

Fakta 

 Den norra delen av området uppfördes 

efter stadsplan 1980 

 Den södra delen av området uppfördes 

efter detaljplan 1997 

 

Karaktärsdrag  

 Villorna från 1980-talet har ofta branta tak-

fall och är uppförda i 1 1/2 plan. 

 Villorna från 1990-talet har tegeltak och 

träpanel i olika färger, med stugliknande 

förråd och garage med sadeltak 

 En stor del av tomterna består av byggnads-

yta 

 

Att tänka på 

 1990-talsområdet har ambitioner att an-

knyta till äldre byggnadstradition och dessa 

ambitioner ger områdets dess karaktär 
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G 
ranbacksområdet uppfördes  

1972—1973 efter en stadsplan av 

P O Lefvert och Hakon Södergren 

1971. I ett första planförslag från 1970 av 

Sven Jonsson skulle området bestå av en 

storgård på liknande sätt som i Tallbacken, 

men byggherren Uppsalahem var inte nöjd 

och planen fick arbetas om i grunden. Man 

ville få ner produktionskostnaderna, skapa 

större friområden vid Valloxen och bevara 

det gamla sommarnöjet ”Sjögrenska villan” 

där kompositören Emil Sjögren tidigare bott. 

Med en  stor lyhördhet för områdets förut-

sättningar placerades i den nya planen två 

längor med trevåningshus ut i den blockrika 

terrängen, som i samband med planlägg-

ningen hade styckats av från Margaretahem-

met. Den gamla barrskogen i backen ner 

mot hemmet bevarades i form av en tall-

park, medan den bilfria lekgatan mellan de 

två huslängorna försågs med planteringar i 

form av buskar och lövträd.  Direkt nordost 

om  lekgatans gårdsmiljö placerades garage-

längor och P-platser med förbindelser till 

Emil Sjögrens väg.  

Sjögrenska villan bevarades för att användas 

som kvarterslokal. Kommunen hade tidigare 

fått lösa in fastigheten från landstinget för 

240 000 kronor. Villan kom att bilda en 

effektfull avslutning i norr av den långa lek-

gatan.  

Nästan alla lägenheter var 2:or eller 3:or, 

men det fanns också några 4:or och ganska 

många smålägenheter med kokvrå—när 

landstinget sålde markområdet till kommu-

nen skedde det med villkor att man skulle få 

disponera  30—40 mindre lägenheter för sin 

personal. 

Trots bostadshusens längd upplevs de inte 

som monotona. De varmt tegelröda fasader-

na för en rytm av de små men omsorgsfullt 

utförda sopkurerna och de mörka taksarger-

na ramar in byggnaderna och gör dem 

greppbara och avslutade. Tillsammans med 

gräsmattor och planteringar skapas en intim 

gårdsmiljö. Lekgatans lövträd och gräs-

mattor kontrasterar mot den bevarade äldre 

tallskogen som möter hus-

längornas utsidor, och ge-

nom sommarnöjet Sjö-

grenska villan samtalar om-

rådet med historien.
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Granbacken 



 

 

Fakta 

 Planen för området utarbetades av P O 

Lefvert och Hakon Södergren. Husritningar 

utfördes av Matell och Nordström arkitek-

ter 1971. 

 Planen antogs 1971 och samma år startade 

arbetena 

 Byggherre var Stiftelsen Uppsalahem 

 Området utgörs av fastigheten Särsta 38:3 

 

Karaktärsdrag  

 Ingångar från bilfri lekgata med gångvägar 

längs husfasaderna och planteringar i 

mitten 

 Fasader av rött tegel med mörka taksarger 

och dörrar 

 Utanpåliggande soprum i rött tegel med 

mörk taksarg och mörk dörr 

 Fönster utan omfattningar 

 Flacka takfall som inte är synliga från mar-

ken 

 Slutna gavlar utan fönster 

 Obebyggda friområden med gräsmattor, 

tallskog och tallpark 

 

Att tänka på 

 Den arkitektoniska gestaltningen bygger till 

stor del på samspelet mellan de röda tegel-

fasaderna och de mörkbruna sargerna och 

dörrarna 

 Den stora, mörka taksargen tar ner husens 

höjd och gör dem klart avgränsade uppåt 

 Sophusen ger värdefull rytm åt de annars 

ganska likformiga fasaderna och skapar in-

tima gårdsrum i den lilla skalan 

 Sparandet av den gamla tallskogen som om-

ger området var ett medvetet val och är 

både en del av gestaltningen och av områ-

dets attraktivitet 

 Bevarandet av Emil Sjögrens villa för an-

vändning som kvarterslokal är en del av 

planläggningen 
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B 
ostadsområdet Tallbacken byggdes 

på en skogig bergsslänt i de sydlig-

aste delarna av stationssamhället. 

Året var 1965 och det stora miljonprogram-

projektet hade just sjösatts. Behovet av bo-

städer var stort i det expanderande Knivsta 

och det valda läget var perfekt. Ett stenkast 

bort låg den stora centralskolan, Thunmans-

skolan, och det var inte särskilt långt varken 

till arbetsplatserna på industrierna eller till 

centrum vid järnvägsstationen. Alldeles i när-

heten låg sjön Valloxens stränder med ut-

märkta möjligheter till bad, fiske och annan 

rekreation. Dessutom hade kommunen tidigt 

varit förutseende nog att köpa all mark i om-

givningarna. Inte långt därifrån låg skogvak-

tare Särnholms lilla stuga Tallbacken och 

kanske var det denna som inspirerade till 

namnet på det nya området. 

Efter att ha schaktat ut mindre delar av den 

ganska kuperade skogsbacken byggdes fem 

trevånings lamellhus i det kommunala bo-

stadsbolaget Knivstahems regi. En panncen-

tral byggdes som försörjde området med 

värme. Redan 1961 hade man lagt ut en plan 

för ett flerbostadsområde på platsen, med 

fyra parallellställda 3-våningshus vända mot 

sydväst. Den gamla planen arbetades om och 

husen grupperades istället så att två stora 

gårdar bildades. Man ägnade stor omsorg åt 

gårdarna. Det var här man skulle leva var-

dagslivet och från de anslående, vitmålade 

balkongutbyggnaderna kunde hemmafruar-

na ha god uppsikt över sina lekande barn i en 

garanterat bilfri miljö. Man sparade så 

många som möjligt av de gamla tallarna och 

kompletterade med speciella lekplatser. 

Längs med husen planterades låga buskar. 

De rytmiskt återkommande modernistiska 

balkongutbyggnaderna gav en varierad och 

intressant arkitektur. På utsidorna, mot ga-

torna, ordnades parkeringsplatser. Man ut-

nyttjade terrängens naturliga lutning så att 

man fick in garage i en suterrängvåning.  På 

utsidorna gjordes fasaderna mer monotona 

och slutna. Tallbacken var ett område att bo 

i, inte att betrakta från utsidan.  

Söder om Tallbacken finns 

några äldre egnahem från 

första hälften av 1900-talet 

som utgör en värdefull del 

av miljön.

33 

121 

Tallbacken 



 

 

Fakta 

 Kvarteret Tallkotten har fastighetsbeteck-

ningen Särsta 3:377 

 Området byggdes 1965 efter ritningar 1964 

av arkitekt Nils Lönnroth 

 Byggherre var Knivstahem AB 

 

 

Karaktärsdrag  

 Relativt långa trevånings huskroppar med 

flacka sadeltak och god terränganpassning 

 Stora, gröna gårdar med äldre tallar 

 Utanpåliggande balkonger med sidväggar i 

vitmålad betong på gårdssidorna  

 Ingångar till trapphus på gårdssidorna 

 Monotont upprepande fasader på gatsi-

dorna 

 Trafikseparering med garage i suterrängvå-

ning och i anslutning till dessa parkerings-

platser  

 F.d. panncentral som numera är undercen-

tral för fjärrvärme 

 

Att tänka på 

 De stora gårdarnas ljusföring blir lidande 

om husen byggs på med ytterligare våning-

ar, och om nya hus byggs på gårdarna 

 De äldre tallarna på gårdarna är värdefulla 

för miljön och utgör ett karaktäristiskt drag 

för den naturanpassade bebyggelsen i Kniv-

sta 

 Gårdsfasadernas utanpåliggande balkonger 

bär upp arkitekturen  

 Gatufasaderna och marken mellan husen 

och de omgivande vägarna är inte lika käns-

liga för förändringar som gårdarna 
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N 
är planen för området Västra 

Ängby genomfördes var ekonomin 

i Sverige stark och sysselsättning-

en var hög. Landets invånare tjänade bra 

och det avspeglade sig i bebyggelsen. Mil-

jonprogrammet hade precis avslutats och 

reaktionerna mot framförallt de stora bo-

stadsområdena med hyreshus hade blivit allt 

mer negativa. Man var trött på betong och 

plåt, och om man kunde ville man bo i ett 

eget hus med trädgård. Följden av detta blev 

en framgångsperiod för kataloghusföreta-

gen. Några av dem hade funnits i decennier 

medan andra startades när efterfrågan vi-

sade sig vara stor i början och mitten av 

1970-talet.  Utbudet kom också att i stor 

utsträckning vara något annat än 1960-talets 

lådor med platta tak. Nu hittade man förebil-

derna i den traditionella svenska bebyggel-

sens former och material; det blev populärt 

med till exempel träpanel, färgstarka fasa-

der i gult, rött eller kanske grönt, spröjsade 

fönster, tegelröda tak.  

Precis som på många andra orter såldes vil-

latomter i Västra Ängby utan krav på att hu-

sen skulle likna de andra på gatan. Detta 

ledde till en stor form– och materialrikedom 

och en påtaglig variation mellan stora och 

små hus med långsidan eller gaveln mot ga-

tan, med förstukvistar eller skärmtak, med 

garage eller carport och så vidare. 

Miljöer som präglas av styckebyggda villor, 

där husköparen själv fått välja sitt hus, finns 

framförallt på Körsbärsvägen, Bigarråvägen 

och Russinvägen. Här finns den variation 

som är så typisk för 1970-talets villakvarter. 

Här finns också ett stort inslag av de vinter-

gröna, lättskötta trädgårdsväxter som blev 

populära under samma period.  
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Styckebyggda villor i 
Västra Ängby 



 

 

Fakta 

 Områden med styckebyggda villor i Västra 

Ängby finns i södra  delen av Körsbärsvä-

gen, Knivsta-Tarv 12:1-6 och 13:1-6, på Bi-

garråvägen, Knivsta-Tarv 14:5-8 och 15:1-5 

samt på Russinvägen, Knivsta-Tarv 1:5-19. 

 Planen för området upprättades 1976 av 

kommunens planarkitekter tillsammans 

med HSB. Den antogs 1977. 

 

Karaktärsdrag  

 Områdets stora variation av hustyper, 

material, storlekar, färgsättningar etc. 

 Husens olika orientering mot gatan och pla-

cering på tomterna 

 Det individuella uttrycket hos varje enskild 

fastighet 

 

Att tänka på 

 Den stora variationen och det individuella 

uttrycket gör att förändringar och tillägg blir 

mindre påtagliga än i ett enhetligt utformat 

bostadsområde 
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P 
arallellt med att enskilda, nyblivna 

tomtägare uppförde kataloghus i 

Västra Ängby byggdes även villor i 

grupp av olika företag under början av 1980-

talet. Avsikten var i detta fall att erbjuda 

husspekulanterna färdiga bostäder. Princi-

pen att uppföra villor i grupp medförde att 

alla husen längs en och samma gata blev, i 

det närmaste, likadana. Den mest uppen-

bara skillnaden utgjordes av färgen på ytter-

väggarna, de vita knutarna gick igen och 

takmaterialet var detsamma. Bortsett från 

den traditionella faluröda kulören återspeg-

lade färgsättningen tidens vurm för pastell-

färger, i sig en reaktion mot 1970-talets be-

tydligt mörkare och mer mättade färgskala i 

brunt, orange eller solgult. Tack vare den 

något kuperade terrängen, de lätt slingrande 

gatorna, husens olika fasadfärger och en-

skilda detaljer skapades en variation i de 

gruppbyggda områdena, om än långt ifrån 

så omfattande som bland kataloghusen. I 

likhet med kataloghusen orienterades husen 

olika för att i vissa fall ligga med gaveln mot 

gatan och långsidan i andra. En konsekvens 

av detta blev att mängden naturligt ljus in-

omhus varierade, beroende på vilken del av 

huset som vände sig åt söder. Placeringen 

nära gatan gjorde att endast en liten del av 

trädgården hamnade på framsidan av huset. 

Större delen låg insynsskyddad på baksidan, 

avskild från närmaste parallellgata genom 

en trädridå. I området på övre Plommon-

vägen placerades husen särskilt nära den 

smala gatan och grannarna för att skapa 

samhörighet och ”Bullerbykänsla”. I direkt 

anslutning till bostaden byggdes också ett 

garage, indraget en bit från gatan för att 

även ge plats åt en uppfart. Gatans sträck-

ning, antingen i en slinga eller som en åter-

vändsgränd, skapade en trygg miljö för le-

kande barn. Längs Körbärsvägen och Persi-

kovägen ser man hur kuperad den bebyggda 

terrängen är, varje tomt vilar på en terrass 

med en stödmur av cementplattor. Detta, 

tillsammans med växtligheten, gör naturen 

närvarande. Trädgårdarnas planterade träd 

och buskar har med tiden vuxit till sig och 

idag är områdena lummiga med ett bety-

dande inslag av  relativt höga träd. 
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Gruppbyggda 
villor i Västra Ängby 



 

 

Fakta 

 De gruppbyggda villorna finns på Körsbärs-

vägen, Knivsta-Tarv 13:7-9 och 14:1-4, Per-

sikovägen, Knivsta-Tarv 15:6-11 och 16:1-5 

samt på Plommonvägen, Knivsta-Tarv 18:1-

19 och Knivsta-Tarv 6:1-20. Området på 

övre Plommonvägen ritades av  arkitekt 

Christer Uppfeldt och byggdes 1981. Områ-

det på nedre Plommonvägen ritades redan 

1977, av Contecton Arkitektkontor. 

 Planen för området upprättades 1976 av 

kommunens planarkitekter tillsammans 

med HSB. Den antogs 1977. 

 

Karaktärsdrag  

 Husens enhetliga utformning längs respek-

tive gata 

 Den dominerande ljusa, lätta färgsättningen 

på Körsbärsvägen, nedre Plommonvägen 

och Persikovägen samt den rödvita på övre 

Plommonvägen 

 Det stora inslaget av buskar, låga häckar 

mot gatan och förhållandevis höga träd 

 

Att tänka på 

 Färgsättningen, huvudsakligen i ljusa pa-

stellfärger, samt gatufasadernas enhetliga 

utformning bidrar till att husen längs re-

spektive gata bildar en helhet 

 Påbyggnader synliga från gatan riskerar att 

bryta husens enhetlighet och relation till 

varandra 
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N 
är planen för Västra Ängby upp-

rättades vid mitten av 1970-talet 

tänkte man sig en varierad bebyg-

gelse med olika typer av bostäder; villor, 

kedjehus, radhus och flerbostadshus. Med 

Knivstas tradition av småhus planerades 

även den dominerande delen av Västra 

Ängby för dessa, men några få flerbostads-

hus kom i alla fall att byggas. Skalan var liten 

och väl anpassad efter de omgivande små-

husen. Likaså kändes fasadmaterialen igen, 

vilka på 1970-talet tydligt anspelade på den 

traditionella svenska trähusbebyggelsen, 

företrädesvis målade i rött eller gult med 

vita knutar. Tack vare den kuperade ter-

rängen kunde några av husen byggas med 

entréfasader i två våningar medan baksi-

dorna byggdes i tre genom en suterrängvå-

ning. Med denna lösning fick ekonomiutrym-

mena plats i källaren samtidigt som entréfa-

saden inordnades i den omgivande lägre 

bebyggelsen. Med en relativt fri placering av 

husen, bilfria cykel– och gångbanor, gröny-

tor och närheten till skogen ville man skapa 

lugna och trygga miljöer inte minst för bar-

nen. Användningen av trä i fasaderna, tegel-

färgade pannor på taken och en traditionell 

färgsättning följde tidens byggnadsideal, 

men det var också en naturlig fortsättning 

på den lokala, småskaliga byggnadstradition-

en i Knivsta. Samhället hade besparats 1960-

talets stora bostadsområden och istället fått 

flerbostadshus av mindre och mänskligare 

dimensioner, något som fortsatte under 

1970-talet. Planeringen av flerbostadshusen 

i Västra Ängby liknar därför i flera avseen-

den egnahemsområdena på östra sidan järn-

vägen. Naturen skulle vara ett tydligt inslag i 

bostadsmiljön, inte bara som trädgård. Av 

den anledningen sparades många träd och 

på flera platser ser man berget gå i dagen. 

Tidens populära vintergröna växter — tujor, 

granar, tallar med mera — syns fortfarande 

på många håll i dessa ombonade områden. 

Strax intill flerbostadshusen i nordöstra de-

len av Västra Ängby ligger folkparken. Den 

byggdes ursprungligen utanför samhället, 

granne med åkrar och ängar, kring 1960. 

Ängbypark är fortfarande i bruk och här 

finns en dansbana, en scen och stånd för 

korvförsäljning med mera. 
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Flerbostadshus i 
Västra Ängby 



 

 

Fakta 

 Knivsta-Tarv 7:1, Plommonvägen, Knivsta-

Tarv 9:1, Fikonvägen och Knivsta-Tarv 17:1, 

Citronvägen, byggdes 1978 

 Planen för området upprättades 1976 av 

kommunens planarkitekter tillsammans 

med HSB. Den antogs 1977. 

 

Karaktärsdrag  

 Flerbostadshusens förhållandevis lilla skala 

 Träfasaderna och den traditionella färgsätt-

ningen i rött och vitt 

 Växtligheten i form av den bevarade intillig-

gande skogen, vintergröna växter, gröny-

torna etcetera 

 Den anslutande, bevarade folkparken med 

scen, dansbana och köpstånd 

 

Att tänka på 

 Färgsättningen står i relation till husen på 

de omgivande fastigheterna och utgör där-

med en del av en helhet 

 Den omgivande, och bitvis nära angrän-

sande, skogen är en del av områdets ge-

staltning 

 Folkparken är historiskt sett en självklar 

plats för dans och nöjen i ett samhälle av 

Knivstas storlek 
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V 
id planeringen av det nya bostads-

området Västra Ängby ville man 

blanda olika typer av bostäder 

med varandra för att få variation och bryta 

upp det stora området i mindre kvarter. 

Inom respektive kvarter byggdes en typ av 

hus vilket gav en känsla av samhörighet i 

den lilla skalan, trots att Västra Ängby inne-

höll ett stort antal bostäder. Majoriteten av 

de friliggande villorna lades längs områdets 

ytterkanter och ett centralt, mindre kvarter 

planerades för flerbostadshus. Som en sam-

manbindande länk mellan dessa ville man 

bygga några större kvarter med radhus. En 

del av dessa kom sedan att byggas som bo-

stadsrätter, men flertalet friköptes och blev 

egna fastigheter. 

Radhuskvarteren i Västra Ängby skiljer sig 

något mellan varandra i stil och storlek. 

Vissa byggdes i två våningar medan andra 

byggdes i en och en halv. Gemensamt för 

dem alla är däremot fasaderna av trä och 

färgsättningen i gult eller rött med vita knu-

tar. Husen är placerade så att större delen 

av de förhållandevis små tomterna ligger på 

baksidan. På tomterna finns också ett förråd 

med plats för trädgårdsredskap och cyklar. 

Garagen och parkeringsplatserna är koncen-

trerade till en gemensam plats inom respek-

tive kvarter för att undvika bilar i närheten 

av bostäderna. Denna form av trafiksepare-

ring, som var vanlig i all stadsplanering på 

1970-talet, ökade säkerheten framförallt för 

barnen. 

Liksom flerbostadshusen på norra sidan av 

Apelsinvägen byggdes radhusen på den 

södra sidan av Riksbyggen. Detta kvarter, 

med knappt 50 radhuslägenheter, blev den 

enda bostadsrättsföreningen. 

På grund av de små tomterna står husen för 

det dominerande intrycket när man besöker 

radhuskvarteren i Västra Ängby. Detta för-

stärks av att växtligheten i första hand be-

står av blomrabatter, buskar, häckar och 

mindre fruktträd. Men det korta avståndet 

till den omgivande skogens höga granar och 

tallar medför ändå en känsla av natur mitt 

bland bostäderna. 
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Radhusområden 
i Västra Ängby 



 

 

Fakta 

 Planen för området upprättades 1976 av 

kommunens planarkitekter tillsammans 

med HSB. Den antogs 1977. 

 Områdena ligger på fastigheterna Knivsta-

Tarv 1:3-4, 6:52-69, 8:2-33, 10:1, 11:1-28 

samt 17:3-15. 

 Husen uppfördes 1977—1978 efter ritning-

ar av Conekton Arkitektkontor AB samt 

Riksbyggen. 

 

Karaktärsdrag  

 Det sammanhållna, repeterade utseendet 

inom respektive radhuskvarter 

 De små rumsbildningarna mellan husen 

 Kontrasten mellan de öppna opersonliga 

ytorna för parkering och garage och den 

täta, ombonade bostadsbebyggelsen 

 De små tomterna med företrädesvis låg 

växtlighet 

 Den omgivande höga växtligheten 

 

Att tänka på 

 Påbyggnader på enskilda hus bryter enhet-

ligheten inom kvarteret 

  Färgsättningen är av stor betydelse då den 

håller samman bebyggelsen inom respek-

tive kvarter 
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Ä 
ngby industriområde blev avskuren 

när Gredelbyleden byggdes 1988. På 

ett par mindre industritomter som 

hamnade mellan leden och bostadsområ-

dena i Västra Ängby lade man en plan för ett 

nytt bostadsområde. Vid planläggningen var 

man mån om att ta tillvara platsens kvali-

teter. Mot Apelsinvägen fanns ett parti med 

större lövträd som sparades och för att inte 

skada trädens rotsystem  utfärdades förbud 

mot schaktning i området. Områdets syd-

östra del behölls som industrimark för icke 

störande småindustri. 

Området fick en samlad utfart mot Apelsin-

vägen. Byggnaderna inne i området, 14 två-

nings parhus, grupperar sig kring en rund 

slinggata med långsidorna vända mot gatan. 

Parhusen levererades av Borohus AB och 

fick en tidstypisk utformning med ljust gul-

målad fasadpanel och vita knutar under 

ganska flacka, tegeltäckta sadeltak. Fönstren 

är vita och försedda med spröjsar.  Byggna-

derna får variation och omväxling genom att 

de består av flera byggnadsvolymer. På gav-

larna finns garage under flacka sadeltak och 

längs långsidorna löper envånings förstugor 

med snedtak.  

Inslaget av grönska är påtagligt, både inne i 

området och utanför. Längs slinggatan finns 

frodiga buskar och lövträd, välansade häckar 

och höga tujor. Utmed Päronvägen finns 

fruktträd och norr om bostadsområdet finns 

en mindre parkmark. 

Byggnadernas utformning och gruppering 

kring en slinggata gör att området får en 

utpräglad bykänsla, som förstärks av beva-

rad äldre vegetation och de tydliga avgräns-

ningarna, både mot Apelsinvägen, Päronvä-

gen och industritomten i öster. De välskötta 

trädgårdarna bidrar också till upplevelsen av 

idyll inne bland husen. 

På industritomten byggde Knivsta Laestadi-

anska församling  om en f.d. industribygg-

nad till ett bönehus 1998. 
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Parhus på Apelsin-
vägen 



 

 

Fakta 

 Bostadsområdet har fastighetsbeteckning-

arna Knivsta-Tarv 3: 25—3:52 

 Industritomten har fastighetsbeteckningar-

na Knivsta-Tarv 3:17 

 Planen för området utarbetades av Arkitek-

gruppen AB i Enköping 

 Husen levererades av Borohus AB och de 14 

parhusen med garage uppfördes 1988 

 

Karaktärsdrag  

 Äldre lövträd mot Apelsinvägen i väster 

 Trädgårdar med rik växtlighet 

 Tegelröda sadeltak 

 Låga garage sammanbyggda med bostads-

husen 

 Ljust gul, stående träpanel 

 Vita fönster med spröjsar 

 

Att tänka på 

 Vid planläggningen lade man stor vikt vid 

att behålla äldre lövträd 

 De sammansatta byggnadsvolymerna ger 

variation och liv åt gatubilden längs slingga-

tan  

 För att området ska upplevas som en helhet 

är det viktigt att byggnaderna har en enad 

färgsättning och utformning. 
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Ö 
stra Ängby fanns med redan i 1946 

års byggnadsplan för västra Knivsta, 

men det dröjde länge innan bygg-

nationen till slut nådde de norra delarna av 

Ängby. Innan villaområdet kom till var områ-

det obebyggt och det ligger än idag i nära 

anslutning till skog och natur.  

Planen för Östra Ängby upprättades 1980. I 

den södra delen gavs utrymme för 23 enbo-

stadshus, medan den norra planerades för 

flerbostadshus. Planen tillät två våningar för 

både villor och flerbostadshus. Villatomter-

na lades ut längs en gatuslinga med två 

vändplaner. Byggrätten på tomterna kon-

centrerades till delen närmast gatan. På det 

sättet skapades en ganska tät  och intim ga-

tumiljö.  

De på 80-talet uppförda villorna är starkt 

individuella och området präglas av en vari-

ation i formspråk, material och fasadkulörer. 

Också i fråga om förstukvistar, entréer och 

balkonger finns en mängd olika utföranden.   

En av de mest särpräglade husen är en tim-

rad byggnad från Lövångerhus. Flertalet av 

dessa tidstypiska kataloghus från 1980-talet 

har tagit upp formspråk från traditionell 

svensk trähusarkitektur, med ljust målad 

träpanel, spröjsade fönster, förstukvistar 

och verandor. Men här finns också villor som 

sticker ut i mängden med mexitegel och tim-

merarkitektur, stora tak och gavelbreda in-

dragna balkonger.  Majoriteten av husen har 

sadeltak täckta med betongpannor. Bilga-

rage, utfört i samma stil som respektive bo-

stadshus, med tillhörande uppfarter finns till 

nästan varje fastighet.  

Precis som planen anger har villorna en smal 

förgårdsmark på framsidan mot gatan och  

den större delen av tomterna på baksidan av 

husen. Centralt i kvarteret vetter de obe-

byggda tomterna mot varandra och skapar 

en större sammanhängande grön yta, me-

dan övriga  tomter vetter mot allmänningen 

runt om området. Tomterna kantas av häck-

ar, låga staket och terrasserade stödmurar. 

De grönskande trädgårdarna, den varierade 

typhusarkitekturen och de svängda gatorna 

skapar en omväxlande miljö, typiskt för det 

sena 1900-talets villaområden.  
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Villor i Östra Ängby 



 

 

Fakta 

 Stadsplanen för Östra Ängby upprättades 

1980 . Planen gav utrymme för flerbostads-

hus med 70 lägenheter i den norra delen 

och 23 enbostadshus i den södra. Därefter 

har ytterligare någon villa tillkommit. 

 

Karaktärsdrag  

 Variationen av hustyper, material och färg-

sättning 

 Det individuella uttrycket hos varje enskild 

fastighet 

 Låga häckar och stödmurar i olika sten-

material mot gatan 

 Den obebyggda sammanhängande gröna 

yta som finns centralt i kvarteret  

 

 

Att tänka på 

 Bebyggelsens variation och genom att  varje 

fastighet har sina speciella särdrag gör att 

förändringar och tillägg blir mindre påtag-

liga än i ett enhetligt utformat bostadsom-

råde 
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Ö 
stra Ängby fanns tidigt med i Kniv-

stas utbyggnadsplaner. Planerna 

från 1940-talet angav småhus i hela 

området, men Östra Ängby förblev obebyggt 

under flera decennier. I början av 1970-talet 

blev behovet av bostäder stort i den expan-

derande tätorten, och i motsats till tidigare 

såg man inget problem med att förlägga bo-

stadsområden i periferin. Man räknade med 

att många av de som flyttade in skulle 

pendla. Vid den här tiden hade Knivsta upp-

gått i Uppsala kommun och planläggningen 

skedde efter Uppsalas bostadsbyggnadspro-

gram. Ett av de områden som pekades ut för 

utbyggnad 1975—1979 var Östra Ängby, där 

HSB och Riksbyggen disponerade 50 % var 

av byggrätten i området. Planen för området 

blev antagen först 1981. Den angav en för-

hållandevis småskalig utbyggnad av flerbo-

stadshus i två våningar samt småhus i den 

södra delen. 

Naturens närhet är påtaglig i Östra Ängby. 

Redan i planeringen slog man fast att natu-

ren som rekreationsområde var viktigt och 

därför fredade man det kuperade området i 

väster från ny bebyggelse. Man såg också till 

att spara så mycket som möjligt av den be-

fintliga naturen inne i området i form av träd 

och bergsklackar. De tio bostadslängorna 

placerades med hänsyn till terrängen och 

man drog  nytta av höjdskillnaderna genom 

att vissa hus fick en tredje suterrängvåning. 

Husens placering på olika höjd och inslaget 

av träd och buskar är ett av områdets viktig-

aste karaktärsdrag. Det ger variation, små-

skalighet och intimitet till det ganska stora 

området. 

De centralt placerade garagelängorna gör 

bostadsområdet bilfritt med gångstråk och 

gröna ytor. 

Husens gestaltning, med färger, former och 

material anspelar på traditionell trähusbe-

byggelse, något som var på modet vid denna 

tid. Den röd– respektive gulmålade lock-

panelen, de vita fönsterbågarna och de 

svarta fodren och knutarna ger associationer 

till traditionell landsbygdsbebyggelse. Bal-

kongerna med smal liggande panel, blir både 

en kontrast och en självklar del av fasaden. 

De delade, utskjutande entrépartierna och 

uteplatser är också en viktig del av karaktä-

ren.  
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Flerbostadshus i 

Östra Ängby 



 

 

Fakta 

 Plan upprättad 1980, fastställd 1981 

 Riksbyggen och HSB 

 Byggnadsår 1981 

 Ca 70 lägenheter 

 

 

Karaktärsdrag  

 Den begränsade skalan med bebyggelse i 

två våningar 

 Husens fria placering på olika höjd och ter-

ränganpassning genom suterrängvåningar  

 Gräsmattor och ett stort inslag av träd, bus-

kar och klippta häckar 

 Trafikseparering med centralt placerade 

garagelängor 

 Fasader i rödmålad träpanel med svarta 

fönsterfoder samt hus med gula plåtfasader 

och vita foder 

 Bevarade äldre barrträd bland bebyggelsen 

 Djupa balkonger med slutna fronter i 

samma färg som fasaderna 

 

Att tänka på 

 Den bevarade äldre barrskogen är en viktig 

karaktärsskapare som fungerar som en visu-

ell länk till omgivande rekreationsområden 

 Färgsättningen är medvetet utförd och an-

spelar på traditionell landsbygdsbebyggelse 
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R 
adhusen i Kölängen uppfördes i 

två etapper varav den första 1976 

och den andra 1982. Tanken var 

ursprungligen att området skulle bebyggas 

med flerbostadshus i två våningar om totalt 

120 lägenheter. Idén föll dock på att avstån-

det till centrum och dess sociala service var 

för långt. Däremot gick det bra att bygga 

radhus eftersom rörligheten antogs vara 

större hos radhusägare än hos lägenhetsin-

nehavare. Som en konsekvens av detta 

ökade också behovet av garage och parke-

ringsplatser. 

Uppbyggnaden av området följde de rå-

dande idéerna kring stadsplanering. I mitten 

anlades infarten till området, utan möjlighet 

till genomfart, med bilplatserna runtom-

kring. Härifrån fick man sedan gå till sitt hus. 

På så vis separerades biltrafiken från gång– 

och cykeltrafiken vilket höjde säkerheten, 

inte minst för de lekande barnen. Genom att 

bygga enbart i två våningar och med korta 

avstånd mellan husen ville man skapa små 

”kvarter” inom ett större område. Detta gav 

en känsla av närhet, trygghet och gemen-

skap. 

De första radhusen, från 1976, byggdes till 

största del som låga längor med gul träpanel  

med en bottenvåning av gult tegel. Senare 

målades träpanelen om i en röd färg med 

vita knutar. Åtta hus uppdelade på två läng-

or längs Kölängsvägen fick ett helt annat ut-

seende med höga spetsiga tak och takkupor, 

men likaså med en bottenvåning av tegel.  

De hus som byggdes åtta år senare skiljer sig 

tydligt från sina grannar. Dessa hus är 

byggda i brunt tegel med svarta tak och vita 

snickerier. Valet av material ger kvarteret 

vissa likheter med engelsk radhusarkitektur. 

Eftersom tomterna är små är även växtlig-

heten inom området huvudsakligen låg. Bus-

kar, fruktträd och gräsmattor dominerar och 

kompletterar de tätt placerade husen. Insla-

get av grönt är ändå påtaglig genom de höga 

träd som slår en ring runt området.
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Radhus i Kölängen 



 

 

Fakta 

 Gredelby 2:112 och 2:113 ingår i planen för 

Kölängen, fastställd 1975-02-10 

 Gredelby 2:112 byggdes 1976 av Riksbyggen 

 Gredelby 2:113 byggdes 1982 av Riksbyggen 

 

Karaktärsdrag  

 Det sammanhållna, repeterade utseendet 

framförallt hos de röda panelklädda husen 

och de bruna tegelhusen. 

 De små rumsbildningarna mellan husen 

 De små tomterna med låg växtlighet 

 Den omgivande höga växtligheten 

 

Att tänka på 

 Påbyggnader på enstaka hus bryter enhet-

ligheten 

 Enhetlig färgsättningen är av stor betydelse 

eftersom denna håller samman de olika 

byggnadstyperna inom området 
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T 
anken med 1975 års plan för 

Kölängen var att blanda boende-

formerna i de tre angränsande om-

rådena. Ursprungligen skulle det byggas fler-

bostadshus i två våningar norr om Kölängs-

vägen, men detta ändrades efter synpunkter 

till att bli radhus i två våningar istället. På 

södra sidan planerades två områden med 

villatomter varav det östra skulle säljas ge-

nom kommunens egen tomtkö. Inom det 

västra  byggde AB Svenska Kedjehus ett 

trettiotal friliggande villor samt tretton par-

hus ritade av arkitektbyrån FFNS. Området 

stod klart 1977 och blev en sinnebild för de 

många villakvarter som byggdes runt om i 

landet vid samma tid. 

Till skillnad från de intilliggande stycke-

byggda villornas stora variation av både hus-

typer och placering på tomterna  blev de 

gruppbyggda villorna tydligare strukturerade 

och enhetliga. Samtliga placerades med 

långsidan mot och på lika avstånd från ga-

tan. Byggmaterialen och detaljutformningen 

var densamma medan färgsättningen 

skiftade. Längs Ängskavlevägen skapades två 

slingor av parhus med varsin gemensam 

grönyta i mitten. Denna placering av husen 

skapade väl sammanhållna kvarter med en 

tydlig relation till varandra. Genom köks-

fönstret kunde man hålla reda på lekande 

barn eller andra händelser i kvarteret. På 

baksidan fick man istället en lugn och av-

skärmad uteplats. 

Ursprungligen gick färgsättningen i mättade 

kulörer som rött och gult, med mörkbruna 

fönster och snickerier. Med tiden har dock 

framförallt de friliggande villorna individuali-

serats genom nya lättare färger. Några 

större ombyggnader har däremot inte ge-

nomförts, även om ett flertal hus har till-

äggsisolerats, fått nya fönster eller dörrar 

o.s.v.  

I området finns ett tydligt inslag av buskar 

och häckar, träd och vintergröna växter vil-

ket gör att det upplevs som lummigt och 

ombonat. 
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Gruppbyggda 
villor i Kölängen 



 

 

Fakta 

 Gredelby  2:53-111 bebyggdes i det närm-

aste helt av AB Svenska Kedjehus med start 

1976 

 Husen ritades av arkitektbyrån FFNS 

 Inom området finns fastigheterna Gredelby 

4:88 och 7:32 vilka inte ingick i AB Svenska 

Kedjehus utbyggnad 

 

Karaktärsdrag  

 Husens enhetliga utformning och byggnads-

material 

 Husens orientering på tomterna samt det 

relativt enhetliga avståndet till gatan 

 Mörka betongpannor är i det närmaste helt 

dominerande som takmaterial 

 Husen har ett förhållandevis ursprungligt 

utseende överlag, bortsett från färgsättning-

arna. Större om– eller tillbyggnader är säll-

synta 

 

Att tänka på 

 Större tillbyggnader på husen påverkar om-

rådets enhetliga utformning 

 Trots tilläggisolering och förändrade färg-

sättningar har området mycket av sin ur-

sprungliga karaktär bevarad 
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D 
en plan för Kölängen som upp-

rättades i februari 1975 kom att 

bestå av tre tydliga områden. 

Norr om Kölängsvägen byggdes radhus och 

på den södra sidan byggdes villor. Det västra 

av de två villaområdena byggdes som grupp-

hus med ett litet antal hustyper. Det östra 

såldes som tomter med byggrätt. Valet av 

hustyp blev således helt och hållet ett beslut 

för den nya ägaren. Idén att låta entreprenö-

rer bygga huvudparten av bostadsbeståndet 

medan en mindre del uppläts åt privatperso-

ner var vanligt i stadsplaneringen vid mitten 

av 1970-talet.  Samtidigt hade de senaste 

decenniernas välfärd gjort det möjligt för 

fler familjer att bygga egna hus. Resultatet 

av detta blev att kataloghustillverkarna upp-

levde en storhetstid. Utbudet av villor var 

enormt och stilarna var nästan lika många. 

För att få ta del av de förmånliga lån som 

fanns var dock husen tvungna att uppfylla 

vissa grundläggande regler. Av den anled-

ningen växte det fram olika typhus där for-

merna inom varje typ i stor utsträckning var 

desamma medan materialen, detaljerna, 

rumsindelningen, fönsterplaceringen o.s.v. 

skiljde sig åt. 

Villaområdet kring Vårbroddsvägen, Tuv-

starrsvägen och Bjuggvägen är ett mönster-

exempel på 1970-talets villabebyggelse. Här 

uppfördes kataloghus från Gullringshus, 

Hjältevadshus och Hultsfredshus  med flera. 

Hustyperna skiftar — enplanshus med käl-

lare eller hus i ett och ett halvt plan — lik-

som stilarna. Fasader av vit mexisten, rött 

eller brunt tegel samsas med träpaneler i en 

mängd olika färger. Variationen är stor och 

den förstärks av husens placering och orien-

tering på tomterna; med långsidan eller 

kortsidan nära eller indragen från gatan. 

Terrängen är lätt kuperad och trädgårdarna 

har fortfarande ett tydligt inslag av 1970-

talets populära vintergröna växter som tuja, 

rhododendron och berberis. Området av-

skärmas från de omkringliggande bostads-

kvarteren med en krans av höga träd, före-

trädesvis tall och gran. 
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Styckebyggda 
villor i Kölängen 



 

 

Fakta 

 Gredelby  2:4-52 såldes av kommunen som 

tomter och bebyggdes successivt av en-

skilda fastighetsägare med start 1976. 

 Husen levererades av ett flertal tillverkare; 

Gullringshus, Hjältevadshus, Hultsfredshus 

m.fl. 

 

Karaktärsdrag  

 Husens varierade former och byggnads-

material 

 Husens varierade placering på tomten; med 

lång– eller kortsidan mot gatan på mindre 

eller större avstånd från fastighetsgränsen 

 Mörka betongpannor är i det närmaste helt 

dominerande som takmaterial 

 Husen har ett förhållandevis ursprungligt 

utseende överlag, bortsett från färgsättning-

arna. Större om– eller tillbyggnader är säll-

synta 

 

Att tänka på 

 Området har fortfarande mycket av sin ur-

sprungliga karaktär bevarad genom få om– 

och tillbyggnader 
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