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1 Entren med stenstolpar från Lullehovsbron. 
 



 
 
I den broschyr som legat till grund 
för uppgifterna om byggnaderna 
på gården, så beskrivs denna som 
badkur.  
Det har emellertid visat sig att 
flera av invånarna i bygden menar 
att den snarare har tjänstgjort 
som bussväntkur.  
Den kan möjligen i ett mycket 
tidigt skede ha varit badkur, men 
här är man osäker.  
Vi ska göra vad vi kan för att reda 
ut frågan.  
Om du som ser detta känner till 
något om saken, så meddela 
gärna detta till någon av 
funktionärerna i föreningen.  

Busskur (badkur?) från Alby i 
Sånga. 
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Kyrkstallet med anor från 1700-talet flyttades hit från 
Färentuna kyrkbacke år 1975. I byggnaden är det kafé under 
sommaren. På gaveln finns toaletter. 
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Smedjan flyttades hit från Väntholmens gård i Färentuna år 1963. 
Denna gårdssmedja är fullt brukbar och förevisas emellanåt i 
verksamhet.  
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5 Gravar från järnåldern. 



Manbyggnaden från 1700-talet är en s.k. parstuga med 
kammare. Byggnaden kommer från Eneby  
i Färentuna socken och invigdes på platsen 1953. 
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Loge från Bredlöts gård. 7 



Tröskvandring från Lovö Prästvik 8 



Spannmålsmagasinet från Stavsborg i Färentuna socken 
flyttades hit år 1981 med många års ihärdigt arbete.  
I magasinet är det utställningar varje sommar. 
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Vagnslider och förråd 10 



Fiskebod från Högby. 
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Loftboden från 1700-talet kommer från Kungsberga 11 
 i Färentuna socken och kom på plats år 1949.  
Framför loftboden ligger i marken två bronsålderskvarnar 
i sten för malning av mjöl. 

12 



Visthusboden är från 1700-talet och kommer från 
Kungsberga nr 7. Den har en liten kvarnsten som 
entrétrappa.  
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Utedansbana 14 



Torpstugan ursprungligen från Lisselby i Sånga socken, 
flyttades hit år 1993 från Högby utmarker. 
Den är en typisk enkelstuga från 1700-talet, bebodd 
långt 
in på 1900-talet.  
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Marknads- och festplats. 
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