Historiskt bildsvep över Sunnersta – 1900~1950
Sunnersta ett levande jordbruk

•I början av 1900-talet såldes
Stora Sunnersta Herrgård till ett
privat konsortium som bildade
AB Stora Sunnersta Egna Hem.

•Före 1906 dominerades Sunnersta av
två gårdar, Stora och Lilla Sunnersta.

•Ägorna sträckte sig på båda
sidor om nuvarande Dag
Hammarskjölds väg ned till Ekoln.

•Till gårdarna hörde huvudbyggnader
och ekonomibyggnader samt
• Arbetarbostäder i större byggnader
och i torpställen i egendomarnas
utkanter .
•Marken låg i odling, beten och skog.

Avstyckning av egnahem och fritidstomter

•Avsikten med köpet var att i
vinstgivande syfte avstycka
tomter för fritidsbebyggelse och
egna hem.
Stora Sunnersta Herrgård (Gösta Josefsson)

Överst: Flygbild över Ekoln vid Fyrisåns utflöde, 1936
Nederst: Flygbild över Lyssnaängen vid Ekoln, 1938
www.sunnersta.org

Kommunikationerna utvecklades

Spårvägen mellan Uppsala och Graneberg, 1928-1953

•1926 bildades
Spårvägs AB
UppsalaMälaren, som
trafikerades
1928-1953 med
spårvagnar
•Dessa gick
genom
Sunnersta och
via Rälsvägen till
Graneberg, som
var ändstation.

Bilderna är tagna av entrepenören Anders Strandberg till
minne av brobyggnaden i Flottsund 1924

•Under 20-talet förbättrades
kommunikationerna.

•Spårvägen
ersattes 1953
med buss.

•Flottsundsbron byggdes om 1924
•Den första bussen, kallad ”stenkrossen”
började trafikera linjen Flottsund-Uppsala
Samtliga fotografier finns på Uppsala stadsbibliotek
(Uppsala och Upplandssamlingen)

Flygfoto taget av Oscar Bladh över Flottsund och Fyrisåns
utflöde i Ekoln.

Sunnerstaskolan
Skolfrågan löstes 1923 genom att en skola
byggdes i Sunnersta och invigdes 1924.
Men samhället växte, och skolan blev för
liten varför den byggdes ut 1930 och 1972
i sitt nuvarande skick, se nedan.
Skolan har idag ca 500 elever fördelade på
förskoleklasser och årskurs 1-5. 6:te
klassarna och högstadieeleverna går i bl.a.
Gottsunda, Valsätra och olika friskolor.

Hållplatsen Stora Sunnersta – då och nu

Korsningen Stockholmsvägen (då, nu Dag Hammarskjölds väg)
och Rälsvägen

Bebyggelsen tätnar

Flygbild över Sunnersta 1936, överst
och 1958, nederst.
Bilderna kommer från Upplandsmuséet.

1947 inkorporerades Sunnersta och
Graneberg med Uppsala stad. Då
fanns i området 576 fastigheter,
varav 174 fritidshus
1945-1955. Den första byggboomen:
Villor på stora tomter – 1500 -2000 kvm.
Jämför flygbilderna så syns det att
Västra Sunnersta mellan skolan och
granhäcken nu har bebyggts till stora
delar.

Sunnersta Egnahemsförening
www.sunnersta.nu

