Steninge slottsby NYHETSBREV februari 2021
STENINGE SLOTTSBY MARKARBETEN
Färdigställandet av Steninge slottsby sker succesivt i och med att inflyttning sker i de olika tunen. Just
nu pågår arbeten med släntkonstruktioner och förberedande arbeten med terrängtrappan i Tun 1
och massförflyttningar i Tun 8-9. Finplaneringsarbetena i Tun 1-4 kommer att återupptas så snart
vädret tillåter.
Huvudgatan (Gyllenstiernas allé)
Gång- & cykelvägen på östra sidan av huvudgatan upp mot Flottviksvägen/Steningehöjden är nu
färdigställd med asfalt och belysning. Detta innebär att man kan använda den sammanhängande
gång- & cykelvägen på den ena sidan av huvudgatan genom slottsbyn. Det pågår dock omfattande
husbyggnadsarbeten i Tun 6 och Tun 7 som kommer att vara en störning under hela året. Resterande
del av huvudgatan som ännu ej är asfalterad (från tun 2-11) kommer med start våren 2021
iordningsställas på samma sätt som den första delen redan är gjord. Träd och växter längst
huvudgatan kommer att planteras under senhösten 2021 eller hösten 2022 via en entreprenör vi har
kontrakterat.
Gatorna i TUN 1-4, Lantbrukets väg, Trädgårdsmästeriets väg, Ciderfabrikens väg & Keramikens väg
Arbeten pågår med belysning och justeringar av gatan. Det är onormalt långa handläggningstider hos
nätägaren Vattenfall, vilket har inneburit att gatubelysningen i Tun1-4 ännu inte är ansluten. Vissa av
finplaneringsarbetena kommer färdigställas senare under våren/sommaren 2021 beroende på den
stränga vintern. Plantering av träd och växter kommer att ske under hösten 2021.
Infrastrukturarbeten
Infrastrukturarbetena i TUN 6&7 är nu klara. I TUN 8 & 9 har infrastrukturarbetena startats och
kommer att pågå hela 2021. För mer detaljerad info om vilka större infrastrukturella arbeten som
sker vecka för vecka i Steninge slottsby – se info från SVEAB som uppdateras löpande här på
hemsidan.
Återvinningsstation
Mellan TUN1 & TUN2 har Sigtuna kommun nu byggt klart återvinningsstationen.
https://sigtunavatten.se/avfall/atervinningsstationer/

FÖRSKOLA & SKOLA
Den provisoriska förskolan ”Slottsbyns förskola” som drivs av TP förskolor är nu igång och har 20
barn inskrivna. Platserna förmedlas genom Sigtuna kommuns barnomsorgskö.
TUN 5 där skolan planeras för i Steninge slottsby ägs av Curahill AB som planerar för den kommande
skolan och förskolan i Steninge slottsby. Fram tills denna står färdig hänvisar vi till Sigtuna kommun
och deras skolkö till de närliggande skolorna i området.

LEKPLATS
Vi är glada att höra att många boende och besökare i Steninge slottsby tycker så mycket om vår
tillfälliga lekplats framför Stenladan!
Samtidigt är vi ännu mer glada över att snart kunna öppna den första etappen av vår nya lekpark som
vi döpt till Lilla Steninge. Som ni säkert redan har sett framför Stenladan är de tre första lekhusen
färdiga och när vädret tillåter kommer en besiktning av lekparken ske, byggstaketen tas bort och
lekparken öppnas upp för lek.

Lilla Steninge är namnet på vår nya lekpark som är inspirerad av Steninge och dess rika 1900-tals
historia.
Idén om att skapa lekparken kommer från Åsa Taube, ägare av Steninge slott. Tanken har varit att
barnen i Steninge slottsby skall erbjudas ett ställe för lek och rörelse och att vi samtidigt får en
möjlighet att sprida kunskap till våra boende och besökare om Steninges rika historia. Lekparken är
framtagen i samarbete med företaget Lekplatsbolaget som bland annat skapat MulleMecks lekplats i
Järvastaden.

Visionen för lekparken är att bygga hela byn ni ser ovan på skissen. Bygget kommer att ske i etapper
och i denna första etapp står redan Klockstapeln, Margaretaskolan och Växthuset på plats framför
Stenladan. Och har ni tur kanske ni även hittar en nedgrävd skatt….!

KLOCKSTAPELN: Det första lekhuset är klockstapeln eller Tornan som den också kallas. Originalet står
nere i slottsparken och byggdes 1690. Dess urverk slår än idag varje hel- och halvtimme och dras
fortfarande upp för hand varje måndag.
”Klockstapeln eller Tornan som den också kallas byggdes 1690. Byggnaden har ett mystiskt och romantiskt
skimmer över sig där den tronar på kullen nedanför slottet. Genom att Tornan har slagit varje hel-och halv
timme har gårdens befolkning på detta sätt vetat vad tiden varit i 230 år. Det ursprungliga urverket från 1687

finns bevarat men den klockan vi hör slå i slottsparken idag kommer från 1908 då sista renoveringen skedde. I
byggnaden finns även en mangelbod som flitigt använts för slottets alla dukar och lakan genom åren.”

VÄXTHUSET: Det andra lekhuset är ett växthus i miniatyr. Bakgrunden till detta lekhus är att Steninge
under 1800-talet fram till mitten på 1900-talet hade flera stora växthus där man odlade stora
volymer av bland annat gurkor, champinjoner och blommor.
”På Steninge har det funnits flera stora växthus under åren. Man har odlat allt från potatis till meloner och
champinjoner. 1915 utökades de 12 befintliga växthusen med 17 nya och en storskalig produktion tog fart.
I lervarufabriken som låg nere vid Steninge marina tillverkades lerkrukor under många år. Dessa behövdes både
som odlingskrukor till grönsakerna och till alla vackra blommor som odlades på Steninge. Krukorna såldes även i
städerna och i den egna blomsterbutiken på Strandvägen i Stockholm.”

MARGARETASKOLAN: Det tredje lekhuset är ett café i Margaretaskolans anda som bygger på den
fantastiska historien om Hanna Lindmarks hushållsskola som drevs på Steninge under flera år.
”Hanna Lindmark var en mycket driftig och framgångsrik kvinna. Hon föddes i en fattig familj i Ångermanland
och blev moderlös i tidig ålder och såldes därav till den i socken som tog minst betalt för att ta emot henne i sitt
hem.
Hanna hade ett stort intresse för matlagning och kunde med hårt arbete och ett lån starta en egen
matservering i Östersund där hon även erbjöd matlagningskurser. På detta sätt byggde hon upp en ansenlig
förmögenhet och startade de kommande åren upp flera skolor runt om i Sverige som hon kallade
”Margaretaskolorna”. De flesta av skolorna innehöll både restaurang, festvåning och butik.
År 1922 köpte Hanna och hennes make Axel Steninge slott. På Steninge drev de vid sidan av skolan ett jordbruk
med höns-och svinuppfödning, växthus och mjölkproduktion. Man odlade tomater, meloner, jordgubbar och
äpplen. Hanna Lindmark var djupt religiös och tog under åren emot olika religiösa samfund på Steninge. Det är
svårt att inte beundra Hanna Lindmark som gjorde denna fantastiska livsresa.”

SKATTEN: Någonstans bland de tre lekhusen kanske du hittar skatten… men är du säker på att du vill

hitta den?
”Den 20 juni 1791 flydde den franska kungafamiljen Paris mot staden Varennes med hjälp av Greve Axel von
Fersen. Planen var att ta familjen till Sverige där Kung Gustav den III regerade.
Familjen von Fersen ägde flera slott varav Steninge var ett. Att på denna tid ta emot en kungafamilj i ett relativt
litet land som Sverige var ingen billig historia. Därför skickade Marie Antoinette sina juveler i förväg för att
kunna försörja sin familj i exil och historien förtäljer att de gömdes på Steninge. Tyvärr misslyckades
flyktförsöket och den franska kungafamiljen gick senare ett tragiskt öde tillmötes.
Många år senare anlitade den dåvarande ägaren Thomas en spåkvinna som skulle hjälpa honom att finna de
franska juvelerna.
Hon svarade honom att de visst fanns begravda under en trappa på Steninge men att den som fann dem skulle
drabbas av evig olycka. Thomas slutade leta efter dem och sedan dess har ingen sett till dem.”

STENLADAN
Nu pågår en del omflyttningar i STENLADAN. Steningekompaniet har flyttat ner hela sin verksamhet
till entréplan. De kommer framåt finnas även i ”rotundan” och i den gamla ”vapenbunkern” året om.
Posh Living kommer utöka sin butiksyta ytterligare på övre plan då de nu tar även den ytan som
Steningekompaniet tidigare hade där.
Som vi tidigare meddelat har butiken Steninge Country Living en trappa upp i Stenladan lagt ner sin
verksamhet och lokalen på ca 300kvm är nu ledig att hyra. Vi ser gärna att en liknande verksamhet
öppnar här. Vid intresse maila oss på info@steningeslottsby.se och berätta för oss om era tankar
Just nu pågår Steningekompaniets Vårutförsäljning i rotundan (pågår fram till april).
Trädgårdsmästeriet är fyllt av gröna krukväxter i modern tappning samt massor av
pelargonsticklingar.
Steninge Bruk har fortsatt brunch varje helg och ser gärna att man bokar bord i förväg så att de kan
säkerställa ett säkert besök för brunchgästerna.
STENINGE MARINA
För närvarande finns totalt 185 båtplatser i marinan. Ytterligare en brygga läggs ut i maj och kommer
tillföra 60 båtplatser som byggs ut i etapper. Vid intresse av båtplats vänligen maila
info@steningeslottsby.se

FÖR ER EGEN SÄKERHET – TÄNK PÅ ATT STENINGE SLOTTSBY ÄR EN BYGGARBETSPLATS!
Även om det idag är fler än 140 familjer som flyttat in i Steninge slottsby är en stor del av området
fortfarande en byggarbetsplats som idag ägs av 15 olika byggherrar, Steninge Slott Projekt AB samt
Sigtuna kommun. Om ni väljer att promenera och vistas i dessa delar så beakta skaderisker och
använd ert sunda förnuft. Om ni observerar något som är avvikande kontakta gärna Steninge Slott
Projekt ABs projektledare Axel Sandstedt 070-7774513 (axel.sandstedt@forsen.com)

