
Välkommen till Kultur- och trädgårdsdag – öppen grind och port 14 augusti 2021 

Tre trädgårdar i Rasbokil visas och övriga ligger i Rasbo. Öppettiden är 10.00-18.00 om inget annat 

anges i beskrivningarna nedan. Kaffe och varmkorv kommer att säljas vid Gammelgården mellan 

11.00 och 14.00. 

Kartor finns längst ner i dokumentet. 

 

Rasbokils-årby 236 och 238 (RASBOKILS-ÅRBY 236 - Google Maps   RASBOKILS-ÅRBY 238 - 

Google Maps) 

75595 UPPSALA 
Bröderna Anders och Johannes Båths trädgårdar gränsar till varandra och här finns odlingar av grönsaker och 

blommor, dammar och stenpartier där ständigt nya projekt planeras. Öppet 10.00-14.00. 

 

Rasbokils-Tibble 34 (RASBOKILS-TIBBLE 34 - Google Maps) 

75595 UPPSALA 

På baksidan av Birgit och Anders Mikaelssons hus byggt på 1980-talet öppnar sig en fantastisk trädgård dold för 

förbipasserande. Trädgården är byggd i olika ”rum” där många traditionella blomster odlas. En grind leder ut till 

grönsakslandet invid åkern. Öppet 10.00-14.00. 

 

Rasbo prästgård 107 (RASBO PRÄSTGÅRD 107 - Google Maps) 

75596 UPPSALA 

Sedan Caroline och Henrik Trolle flyttade till prästgården har många förändringar gjorts, bl a har den stora 

träbyggnaden målats i nya färger och en sommarpaviljong har byggts. Nu visas den nyrenoverade bagarstugan 

belägen bakom huvudbyggnaden. Öppet 10.00-.15.00. 

 

Lejsta 17 (Lejsta 17 - Google Maps) 

75596 UPPSALA 

Här i den unika byn Lejsta finns mycket att inspireras av; många unika byggnader, trädgårdsodlingar, Jonas 

Bromanders gitarrverkstad, Eva Bromanders utställning av textil och Malin Degermans konst och trädgård som 

har en särskild historia. Under tiden kan barnen hoppa studsmatta hos Nygårds medan de vuxna beundrar 

utsikten över rasboslätten från lusthuset som blivit ett Lejstas landmärke. 

 

Lejsta 40 (Lejsta 40 - Google Maps) 

Välkommen till Lejstabro Gamla Lanthandel där Kulturveckans målarskola har vernissage mellan 10-12 och i 

trädgården mellan 10.00 och 18.00 se en utställning i olja, akvarell och akryl av Marianne Näslund och Lisbeth 

Hedengren. Det bjuds på kaffe och kaka. 

 

Gammelgården Rasbo (Gåvsta gammelgård - Google Maps) 
Fotoutställning, föredrag, öppet hus och kafé - Gammelgården håller öppet hus och visar de gamla föremålen, 

fotografierna och kartorna. Se också Andreas och Samuel Perssons fotoutställning ”Fåglar och sånt”, utomhus 

runt gårdstunet. Samuel Persson berättar för oss om invasiva, främmande arter kl 13, med ljusbilder. Kaffe 

serveras i ladugården mellan 11.00 och 14.00. 

 

Frötuna Lyckebo 2 (Frötuna Lyckebo 2 - Google Maps) 

75596 UPPSALA 
Sedan 12 år bor familjen Anagrius i Rasbo och har under hand byggt upp odling av fr a grönsaker på friland och 

i växthus och är numera självförsörjande när det gäller grönsaker. På gården finns också höns och andra 

fjäderfän. 

 

 

 

https://www.google.se/maps/place/RASBOKILS-%C3%85RBY+236,+755+95+Uppsala/@59.9781185,17.7992933,9254m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465fd0fd377ca829:0xd5c63712213bf04!8m2!3d59.989586!4d17.845434
https://www.google.se/maps/place/RASBOKILS-%C3%85RBY+238,+755+95+Uppsala/@59.9889375,17.8434522,578m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x465fd0fd3d1a3161:0x8a4fc0a86620c4f6!8m2!3d59.9889348!4d17.8456409
https://www.google.se/maps/place/RASBOKILS-%C3%85RBY+238,+755+95+Uppsala/@59.9889375,17.8434522,578m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x465fd0fd3d1a3161:0x8a4fc0a86620c4f6!8m2!3d59.9889348!4d17.8456409
https://www.google.se/maps/place/RASBOKILS-TIBBLE+34,+755+95+Uppsala/@59.9889375,17.8281314,4626m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x465fd0fd3d1a3161:0x8a4fc0a86620c4f6!2sRASBOKILS-%C3%85RBY+238,+755+95+Uppsala!3b1!8m2!3d59.9889348!4d17.8456409!3m4!1s0x465fd0e651a5ff79:0x309e9a25feba833!8m2!3d59.9961642!4d17.8640646
https://www.google.se/maps/place/RASBO+PR%C3%84STG%C3%85RD+107,+755+96+Uppsala/@59.9889375,17.7756031,18502m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x465fd0fd3d1a3161:0x8a4fc0a86620c4f6!2sRASBOKILS-%C3%85RBY+238,+755+95+Uppsala!3b1!8m2!3d59.9889348!4d17.8456409!3m4!1s0x465fd07260fd4c0b:0x40fd8a7a37af41c8!8m2!3d59.952797!4d17.8802705
https://www.google.se/maps/place/Lejsta+17,+755+96+Uppsala/@59.9576924,17.8308361,9260m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465fd075c01094f1:0xae50738629e489af!8m2!3d59.9519751!4d17.8956234
https://www.google.se/maps/place/Lejsta+40,+755+96+Uppsala/@59.9576924,17.8308361,9260m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465fd0762ebaf703:0x8b5647f10bd45d20!8m2!3d59.9553379!4d17.9000974
https://www.google.se/maps/place/G%C3%A5vsta+gammelg%C3%A5rd/@59.9438847,17.877454,145m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x465fd00eef9cca51:0x693a8c25283fb47f!2s755+96+G%C3%A5vsta!3b1!8m2!3d59.9427274!4d17.8761666!3m4!1s0x465fd00c271cc0c5:0xcfd7eed81d2a563e!8m2!3d59.9440486!4d17.8779137
https://www.google.se/maps/place/Fr%C3%B6tuna+Lyckebo+2,+755+96+Uppsala/@59.9889375,17.7756031,18502m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x465fd0fd3d1a3161:0x8a4fc0a86620c4f6!2sRASBOKILS-%C3%85RBY+238,+755+95+Uppsala!3b1!8m2!3d59.9889348!4d17.8456409!3m4!1s0x465fcffb47dde5a5:0xeab33efbcfe3906a!8m2!3d59.9216566!4d17.8561735


Frötuna Nyhagen 10 (Frötuna Nyhagen 10 - Google Maps) 

755 96 Uppsala 

Elsagreta och Lennart Selanders torpställe ligger efter ca 400 m in på en skogsbilväg. Tomten har många stora 

gamla lövträd, flera gamla byggnader (bl a en smedja) och mängder med växter i stora rabatter som byggts upp 

efter tomtens förutsättningar med stora befintliga stenar i dagen. Gräs, löv och allt visset tas om hand i ett 

kretslopp med komposter och marktäckning. Strosa runt på egen hand eller slå er ner på nån av sittplatserna med 

medhavd fika. Vägen hit är smal och att möta en annan bil kan innebära att man får backa en bit. 

 

Strömsberg, Frötuna 111 (Frötuna Strömsberg 111 - Google Maps) 

755 96 Uppsala 

Välkommen till Manda Björlings torp från 1822 och hör historien om Strömsberg och hälsa på getter, höns och 

katt. Den sista delen av vägen hit är smal och att möta en annan bil kan innebära att man får backa en bit. 

 

Karby 17 (Karby 17 - Google Maps) 

75596 UPPSALA 

Hos Margaretha Goude finns en stor, kommersiell havtornsodling. Hon odlar därtill mycket av sådant vi inte 

vanligtvis ser i våra uppländska trädgårdar; blåbärstry, äkta mullbär, nektarin och aprikos är bara några exempel. 

Hon har dessutom olika fårskinnsprodukter till försäljning i sin butik. 

 

Grän 55 (Grän 55 - Google Maps) 

75596 UPPSALA 

Eva och Bertil Widenfalk byggde sitt hem efter en ritning av ett 1700-talshus och därefter anlade de en 

barockträdgård mitt ute i skogen i vår rasbobygd. Kom och fascineras av trädgårdens ”kvarter”, ett makalöst 

orangeri och vackra lusthus. Den sista delen av vägen hit är smal och att möta en annan bil kan innebära att man 

får backa en bit. Öppet 10.00-16.00. 

 

Yrestahed 93 A 

Finns inte på google maps, sök på eniro för vägbeskrivning, skyltat ”Hantverk” från Ängebyvägen. 

I Marie Skörds gårdsbutik finns textilt hantverk av lin och ull. Öppet alla övriga dagar i Kulturveckan 10.00-

16.00.  

 

Den översta kartan nedan visar alla besöksställen, därefter har vi delat upp dem i tre olika kartor för att namnen 

på fastigheterna ska synas. 

https://www.google.se/maps/place/Fr%C3%B6tuna+Nyhagen+10,+755+96+Uppsala/@59.9690892,17.829238,18513m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465fcfe4cc8c6e41:0x8709680d1e2dd7d8!8m2!3d59.9213713!4d17.8543336
https://www.google.se/maps/place/Fr%C3%B6tuna+Str%C3%B6msberg+111,+755+96+Uppsala/@59.9489574,17.849961,18525m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465fcfc1ef896093:0x3dd4a0d75b6694a9!8m2!3d59.9142999!4d17.8270984
https://www.google.se/maps/place/Karby+17,+755+96+Uppsala/@59.9889375,17.7756031,18502m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x465fd0fd3d1a3161:0x8a4fc0a86620c4f6!2sRASBOKILS-%C3%85RBY+238,+755+95+Uppsala!3b1!8m2!3d59.9889348!4d17.8456409!3m4!1s0x465fcfde1bebc80d:0x144404c671646781!8m2!3d59.9267968!4d17.8369045
https://www.google.se/maps/place/Gr%C3%A4n+55,+755+96+Uppsala/@60.0044042,17.8120085,26154m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x465fd0fd3d1a3161:0x8a4fc0a86620c4f6!2sRASBOKILS-%C3%85RBY+238,+755+95+Uppsala!3b1!8m2!3d59.9889348!4d17.8456409!3m4!1s0x465fcfcc9080a1e1:0x61cb7abbc6a7ff4d!8m2!3d59.9204433!4d17.7947238


 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


