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INLEDNING 
 
På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun och stadsantikvarie Eva 
Fransson har Örebro läns museum utfört en inventering av kulturmiljöer i Axberg, Ervalla och 
Ödeby. I uppdraget ingick också inventering av fyra andra områden (Område 4: Tysslinge, 
Gräve, Kil, västra Längbro, Område 5: Vintrosa, Täby, västra Mosås, Område 6: Gällersta, 
västligaste Norrbyås och Stora Mellösa samt Område 7: södra Asker, östra Lännäs med 
Vinön). Dessa redovisas i separata rapporter. Område 1 och 2 har inventerats under tidigare 
etapper. 
 
Kulturmiljöinventeringen genomfördes under perioden juni till mitten av september 2010 och 
utfördes av Anna Rodin, bebyggelseantikvarie. 
 
Inventeringen resulterade i en skriftlig sammanställning/lista över identifierade miljöer, kartor 
med markeringar över miljöernas lokalisering samt i en bildsamling innehållande fotografier 
av nästan samtliga kulturmiljöer. Bildmaterialet förvaras i museets arkiv samt är överlämnat 
till uppdragsgivaren. 
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INVENTERING AV KULTURMILJÖER I AXBERG, ERVALLA OCH 
ÖDEBY 

 
 
 
 
 
 
Samtliga områden har inventerats översiktligt liksom de mindre tätorter som ligger inom 
respektive område. Generellt sett har utgångspunkten för bedömningen av landsbygdens 
kulturmiljöer varit att byggnaden/bebyggelsen i någon utsträckning är välbevarad/oförändrad. 
Från detta utgångsläge har sedan en kulturhistorisk värdering gjorts för de utvalda miljöerna. 
Den generella utgångspunkten vid inventeringen av de mindre tätorterna har delvis syftat till 
att lyfta fram de kulturmiljöer som speglar varför tätorten vuxit fram. 
 
Den kulturhistoriska värderingen utgår från den av Riksantikvarieämbetet och Axel 
Unnerbäck utarbetade metoden för kulturhistorisk värdering av bebyggelse (Se bl a 
Unnerbäck, 2002). 
 
Alla markerade områden på medföljande karta är kulturhistoriskt intressanta miljöer eller 
byggnader. Utöver markerade områden kan det givetvis finnas fler miljöer av intresse. Det 
som ej är medtaget i inventeringen ska per automatik inte betraktas som icke värdefullt eller 
som ej varande av kulturhistoriskt intresse. 
 
Det finns också många fornlämningar och fornlämningsområden inom det inventerade 
området. Alla dessa är ej möjliga att markera varför endast en bråkdel av befintliga 
fornlämningar finns med i sammanställningen. Identifierade lämningar i anslutning till en 
utvald miljö är dock redovisade i textmaterialet. 
 
För att få en lite klarare bild över vilka områden som är värdefulla, och varför, har de utvalda 
miljöerna delats upp i tre olika kategorier. Kategorierna utgår ifrån Örebro kommuns 
klassificeringssystem för kulturhistoriskt intressanta byggnader/miljöer. 
 



 4 

RÖD = A 
 

• Byggnad, bebyggelsemiljö eller område som omfattas av kulturminneslagen som t ex 
byggnadsminne, riksintresse eller kyrka. 

• Byggnad eller bebyggelsemiljö som genom sitt mycket höga kulturhistoriska värde 
bedöms vara i byggnadsminnesklass. 

• Hög arkitektonisk kvalité, representativitet för sin tid eller grupp. Hög autenticitet. 
 
 
 
BLÅ = B 
 

• Byggnad, bebyggelsemiljö eller område av högt kulturhistoriskt värde. 
• Områden som inte tidigare har ett lagskydd (undantagsvis fornlämningar) men som 

ändå utgör kulturhistoriskt intressanta miljöer utifrån framförallt ett agrarhistoriskt och 
lokalhistoriskt perspektiv. Representativitet, autenticitet, arkitektonisk kvalité. 

 
 
 
GRÖN = C 
 

• Kulturhistoriskt intressant byggnad eller mindre miljö. Kan t ex vara enskilda objekt 
som inte ingår i en större kulturhistorisk miljö men som ändå har ett eget 
kulturhistoriskt värde. 

 
 
 



 5 

1. Adolfsberg – Två gårdar med tillhörande ekonomibyggnader i gräns mellan skogsbygd och 
öppet jordbrukslandskap. C (Ödeby) 
 
2. Ekholmen – Torpställe. Äldre träd, ekar. C (Ödeby) 
 
3. Mora – F d skolhus från mitten av 1800-talet. Allé. Fornlämning i form av 
bebyggelselämning, Mora gamla tomt. C (Ödeby) 
 
4. Ringaby herrgård – Corps-de-logi uppfört 1860-62 i italiensk villastil. Park, ekar, 
stenmurar. Magasin med nedre del från 1500-talet, ett antal arbetarbostäder, Disponentbostad 
mm. Kraftverk från 1914 etablerad i tidigare kvarnmiljö med välbevarat äldre bostadshus i 
anslutning. B (Ödeby) 
 
5. Holmen/Ågården – Två relativt välbevarade bostadshus från 1907, trädgårdstomter med 
uppvuxna träd. C (Ödeby) 
 
6. Baggetorp/Bjurshäll – Mindre gård med delvis inrasad ekonomibyggnad samt torpställe i 
gränsen mellan skogsbygd och jordbrukslandskap. C (Ödeby) 
 
7. Jakobshill – Byggnadsminne. Ovanligt välbevarat och tidstypiskt exempel på den typ av 
fritidshusbebyggelse som började växa fram i Sverige under 1920-1930-talen. Nytto- och 
prydnadsträdgård bevarad i sina grunddrag. A (Ödeby) 
 
8. Kägleholm – Riksintresseområde. Herrgårdsmiljö, f d storgodsmiljö kring Kägleholms 
slottsruin och Ödeby kyrka. Odlings- och sjölandskap med fornlämningar bl a flera gravfält, 
övergivna tomter, fossil åkermark, fornborg. Alléer, höga uppvuxna träd.  
Kägleholms gård, huvudbyggnad från 1940. Ekonomibyggnader, arbetarbostäder, bostadshus 
från 1700-talet. 
I miljön ingår bl a Prästtorp, f d komministerbostad med bostadshus från mitten av 1900-talet 
med tillhörande ekonomibyggnader samt Berg, torpstuga från 1700-talet. A (Ödeby) 
 
9. Hults säteri – Säteri med medeltida anor. Del av mangårdsbyggnaden kan vara från 1600-
talet. Tidigare en av socknens största gårdar. Björkallé. B (Ervalla) 
 
10. Geijerslund – Bostadshus från slutet av 1800-talet med två flyglar. Allé. C (Ervalla) 
 
11. Grindtorp – Välbevarat bostadshus från mitten av 1800-talet. Flertalet  
ekonomibyggnader bl a av äldre slag. C (Ervalla) 
 
12. Skogaholm – Torpställe med ekonomibyggnader. Stenmur. C (Ervalla) 
 
13. Klysna f d folkskola – Skolhus från ca 1890, lärarbostad, ekonomibyggnad samt 
ytterligare byggnad hörande till skolan. C (Ervalla) 
 
14. Knattorp – Äldre bostadshus med mindre bostadshus samt ekonomibyggnad i anslutning. 
C (Ervalla) 
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15. Norrbylund – Gårdsmiljö med bostadshus från slutet av 1800-talet. Ekonomibyggnader, 
brygghus. Allé och höga uppvuxna träd. C (Ervalla) 
 
16. Norra Klysna – Äldre bybildning, fortfarande med avläsbar radbykaraktär. 
Sammanhängande bebyggelse, mangårdsbyggnader bl a från tidigt 1800-tal. Dock förändrade. 
Enstaka flygelbyggnader, äldre ekonomibyggnader. Ängslador finns i det omgivande 
jordbrukslandskapet. C (Ervalla) 
 
17. Norra Klysna – Gårdsmiljö med äldre bostadshus med flygelbyggnader. 
Ekonomibyggnader. C (Ervalla) 
 
18. Nytorp – Stor mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet med tillhörande 
flygelbyggnader. Äldre ekonomibyggnader. Trädgård ursprungligen anlagd av 
länsträdgårdsmästaren. Fornlämning i form av sidostolpe till spisel finns på gården. C 
(Ervalla) 
 
19. Lundstorp/Rörstorp – Lundstorp med mindre gårdsmiljö, förändrat äldre manhus med 
tillhörande flyglar. Ekonomibyggnader. Rörstorp med årsringar av bebyggelse i form av äldre 
manhus och undantagsstuga samt något senare bostadshus med tillhörande äldre 
ekonomibyggnader. Stengärdesgårdar och trädrader utmed vägen. Fornlämning i form av 
vägmärke i gråsten. C (Ervalla) 
 
20. Sörby/Östanby – Sörby med stor mangårdsbyggnad från ca mitten av 1800-talet med 
tillhörande flygelbyggnader. Äldre tvättstuga samt stora, äldre ekonomibyggnader. Allé. 
Genuin, välbevarad gårdsmiljö. Östanby, mindre gård med manhus, tillhörande 
flygelbyggnader samt äldre ekonomibyggnader. B (Ervalla) 
 
21. Södra Klysna – Sammanhängande bebyggelse, mestadels av äldre slag. Byplats för Södra 
Klysna innan laga skifte. Några av bostadshusen är förändrade. Enstaka flygelbyggnader, 
större ekonomibyggnader. C (Ervalla) 
 
22. Glömyra – Mangårdsbyggnad från ca 1800 med tillhörande flygelbyggnader. Äldre 
ekonomibyggnader. Ytterligare, förändrat bostadshus finns i anslutning. Fornlämning, 
bebyggelselämning. C (Ervalla) 
 
23. Storrasta/Halvbacken – Sammanhängande bebyggelse längs slingrande grusväg. I 
huvudsak äldre bostadshus, några med tillhörande äldre ekonomibyggnader (vissa med 
vårdbehov). Uppvuxna träd, omgivande småskaligt landskap med bl a beteshagar. C (Ervalla) 
 
24. Österrasta – Större, reveterad mangårdsbyggnad från ca mitten av 1800-talet med 
tillhörande flygelbyggnader, något förändrade. Ekonomibyggnader. Fornlämningar i närheten, 
bl a fossil åkermark. C (Ervalla) 
 
25. Ervalla tätort (Ervalla) 
Se tätortskarta 
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25.1 Ervalla gård - F d epileptikerhem. Ursprungligen medeltida sätesgård, Ervalla hus, och 
tidigare socknens största herrgård. Epileptikerhemmets huvudbyggnad ursprungligen byggt 
som mejeri uppfört på den senmedeltida grundmuren till Ervalla hus (fornlämning). Ombyggt 
i mitten av 1900-talet. Flygelbyggnader från 1700-talet. Senare tillkommen 
mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader mm. Byggnader av sentida slag, hörande till f d 
epileptikerhemmet. F d herrgårdsmiljö och institutionsmiljö. Näraliggande äldre bostadshus. 
Flertalet gårdar i socknen har varit hörande till ursprungliga Ervalla gård. B  
 
25.2 Immanuelskyrkan – Kapell uppfört 1913, del av socknens tidigt utbredda, frikyrkliga 
rörelse. C  
 
25.3 Ervalla kyrka – Uppförd under åren 1670-73, en av stormaktstidens få kyrkor i Örebro 
län och bekostad av Ervalla gårds ägarinna. Arkitekt Mathias Spihler. I kyrkans närhet finns 
byns skola. A  
 
25.4 Fornlämning – Äldre stenvalvsbro. A  
 
25.5 Baggetorp– Välbevarat torp. Äldre ekonomibyggnader. C  
 
25.6 Ervalla hembygdsgård – Bl a bostadshus från senare delen av 1700-talet, loftbod från 
1600-tal och loftgångsbod från tidigt 1800-tal, flyttade från Sjöboda, Skogsberg, Ljusfall. B  
 
26. Puketorp/Lickstorp/Lyttebäck – Mestadels äldre bebyggelse, mindre gårdar, längs med 
slingrande grusväg. Stengärdesgårdar, alléer. Fornlämningar, bl a husgrunder. Småskaligt 
jordbrukslandskap. C (Ervalla) 
 
27. Lyttebäckstorp – Välbevarad mindre gårdsmiljö. C (Ervalla) 
 
28. Bredal – Äldre gård, reveterad mangårdsbyggnad med tillhörande flygelbyggnader. Större 
ekonomibyggnader. Stengärdesgård. C (Ervalla) 
 
29. Lund - F d folkskola och missionshus. Skolbyggnad från tidigt 1900-tal samt större 
missionshus från 1877. Lärarbostad. C (Ervalla) 
 
30. Hagalund – Välbevarat torpställe. Fornlämningar i form av bebyggelselämningar. C 
(Ervalla) 
 
31. Torpa – Sammanhängande bebyggelse, övervägande av äldre slag. Bl a större, genuina 
gårdar. Trädrader, allé. Omgivet av mellanskaligt jordbrukslandskap. B (Ervalla) 
 
32. Torpa anhalt – Sammanhängande bebyggelse i anslutning till järnvägen. 
Torpa banvaktstuga och järnvägen – Byggnadsminne. Banvaktsstuga med ekonomibyggnad. 
A 
Mestadels äldre bostadshus, ”villor”. Äldre gård. Torpställe. C (Ervalla) 
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33. Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnvägs anläggningar – Byggnadsminne. 
Häri ingår bl a Torpa banvaktsstuga, järnvägsspåret samt Järle station. A (Bl a Ervalla) 
 
34. Flåten – Sammanhängande äldre bebyggelse, bl a gårdar med större mangårdsbyggnader i 
två våningar, från sent 1700-tal. En av gårdarna, med stora flygelbyggnader, är särskilt 
välbevarad. Äldre ekonomibyggnader. Höga uppvuxna träd. Ett tegelbruk låg tidigare vid 
Flåten, med stickspår till Torpa anhalt. B (Ervalla) 
 
35. Storängen/Lillängen – Två äldre gårdar, en större och en mindre på vardera sidan vägen. 
Större gården med flyglar. C (Ervalla) 
 
36. Järle tätort (Ervalla) 
Se tätortskartan 

36.1 Skogshyddan - Bostadshus fr 1912 C 
 
36.2 Vänhem, bostadshus fr 1912, ekonomibyggnader. Elvenborg, bostadshus fr 1896 samt 
ytterligare ett äldre bostadshus. Äldre träd. B 

 
36.3 Järle station – Byggnadsminne. Sveriges äldsta stationshus (fr 1854) invid Sveriges 
första normalspåriga järnväg. I miljön ingår också järnvägen, magasin, jordkällare och förråd. 
A 
 
36.4 Solhem – F d Disponentbostad till närliggande Torvfabrik, fortfarande i drift, vilken 
etablerades i slutet av 1800-talet. I närheten finns även äldre arbetarbostäder, bl a längs med 
Järle Rönnbärsväg. C 
 
36.5 Äldre flerbostadshus, bodar. C 
 
37. Norsebäck – Äldre gård. Välbevarad mangårdsbyggnad med flyglar. Äldre 
ekonomibyggnader. Stenmurar, uppvuxna träd. Fornlämning, bytomt. C (Axberg) 
 
38. Lövåsen/Askarboda - Äldre gårdar, några med sentida eller förändrat manhus, längs med 
slingrande grusväg i gränsen mellan odlingslandskap och skogsbygd. Delvis 
sammanhängande bebyggelse. Äldre ekonomibyggnader. C (Axberg) 
 
39. Fagermon – Äldre bostadshus med flyglar. Brygghus. Utskiftad från Långbyn. C 
(Axberg) 
 
40. Nävesta – Delvis sammanhängande äldre bebyggelse, rest av Södra Nävesta by. Ett 
bostadshus från ca 1750. Äldre ekonomibyggnader, smedja (troligen bysmedja). Enstaka allé, 
stenmur. Utskiftade gårdar. Delvis omgivet av småskaligt jordbrukslandskap. C (Axberg) 
 
41. Kåvi Säteri – Herrgårdsmiljö. Säteri från 1600-talet. Huvudbyggnad från mitten av 1700-
talet. Flygelbyggnad, arbetarbostäder, äldre och stora ekonomibyggnader. Magasin. Alléer. 
Höga, uppvuxna träd. Fornlämning. A (Hovsta) 
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42. Kåviängen – Naturreservat. Tidigare del av slåtteräng, numer gles lövskog med många 
hasselbuskar. (Lagskyddat som naturreservat) (Hovsta) 
 
43. Tjuse – Äldre gård, dock med förändrat manhus. Äldre flygelbyggnader och 
ekonomibyggnader. Allé. C (Hovsta) 
 
44. Kvarngården - Äldre bostadshus och äldre kvarnbyggnad. C (Hovsta) 
 
45. Axbergs kyrka och kyrkomiljö - Axbergs kyrka, tidigmedeltida med romanskt torn och 
nytt långhus från 1760-talet. Sockencentrum med bl a f d skola, församlingshem och 
kyrkstallar. Prästgård med huvudbyggnad uppförd 1783, ena flygelbyggnaden uppges vara 
från 1600-talet. Äldre gård med tillhörande ekonomibyggnader. Kyrkomiljön är belägen på en 
tydlig höjdsträckning i ett i övrigt småbrutet odlingslandskap. Fornlämningsområde, bl a 
odlingsrösen och fossil åkermark. A (Axberg) 
 
46. Åby – Två äldre gårdar med flygelbyggnader. Mangårdsbyggnaderna något förändrade. 
Liten allé, stenmur. En gård med äldre, stora ekonomibyggnader. Fornlämningsområde, bl a 
odlingsrösen. C (Axberg) 
 
47. Erstorp – Större, äldre gård. Putsat manhus från tidigt 1800-tal. Äldre 
ekonomibyggnader, trädrad av lindar, uppvuxna träd, stenmur. Äldre beteshagar. C (Axberg) 
 
48. Övre och Nedre Dammsätter – Två stora, äldre gårdar med närmast herrgårdsliknande 
manhus. Flygelbyggnader, äldre ekonomibyggnader. Genuina gårdsmiljöer. Allé, uppvuxna 
träd. Odlingsröse. B (Axberg) 
 
49. Seltorp – Samlad bebyggelse, rester av Seltorps by. Övervägande äldre bebyggelse, bl a 
större manhus, flygelbyggnader och äldre ekonomibyggnader. Fornlämningsområde, bl a 
bytomt. C (Axberg) 
 
50. Axbergshammars herrgård – Genuin herrgårdsmiljö. I äldre tid fanns stångjärnsbruk 
och hammarsmedjor. Huvudbyggnad, reveterad, uppförd i början av 1700-talet. 
Flygelbyggnader, äldre bostadshus, arbetarbostad, äldre ekonomibyggnader m m. Allé, höga 
uppvuxna träd. Vid strömmen finns äldre kraftverk från 1918. I närmiljön finns större, äldre 
bostadshus. Fornlämningsområde, bl a hammarområde, smedja, kvarn. A (Axberg) 
 
51. Korskrogen/Västersäter/Västerliden – Två äldre gårdar samt äldre bostadshus med 
trädgårdstomt. Allé till en av gårdarna. C (Axberg) 
 
52. Södra Dylta – Byplats för Södra Dylta innan laga skifte. Rester av byn samt några 
utflyttade gårdar. Övervägande äldre samlad bebyggelse, bl a gårdar, på höjdsträckning i 
småskaligt jordbrukslandskap. Flertalet välbevarade byggnader. Äldre ekonomibyggnader, 
stenmurar, höga uppvuxna träd. Fornlämning, bytomt, husgrunder. B (Axberg) 
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53. Ervalla station/Ulvklippan – F d station. Stationsbyggnad, bostadshus, godsmagasin. På 
järnvägens andra sida ligger ett större bostadshus, innehållande 6 lägenheter, från 1800-talets 
första hälft. C (Axberg) 
 
54. Ön – Äldre gård på tydlig höjdsträckning i öppet jordbrukslandskap. Miljöskapande. 
Manhus från mitten av 1800-talet, flygelbyggnader. Äldre ekonomibyggnader. Uppvuxna 
träd. Fornlämning, gårdstomt. C (Axberg) 
 
55. Brunnsjötorp – Större gård, dock delvis förvanskad. Manhuset byggdes i början av 1930-
talet om till ålderdomshem. Flertalet större ekonomibyggnader. C (Axberg) 
 
56. Ölmbrotorps tätort (Axberg) 
Se tätortskarta 

56.1 Bygdegård från 1936 samt äldre bostadshus, Grindstugan (stugan ingår i 
riksintresseområdet) C 
56.2 Skolmiljö. Äldre skolbyggnader, bl a från 1910. Lärarbostad. I närheten finns ett äldre 
bostadshus. C 
56.3 Dylta Bruks f d station C 
 
57. Kvinnerstatorp – Äldre industribyggnader kopplade till brytningen av kalk i 
Kvinnerstatorp, äldre ekonomibyggnader, två äldre bostadshus (varav ett möjligen utgjort 
arbetarbostad) samt välbevarat missionhus från 1883. B (Axberg) 
 
58. Område med fornlämningar. Stensättningar, gravfält. Odlingsröse. A (Axberg) 
 
59. Sätra/Sörsätter/Västersätter/Haga – Övervägande äldre bebyggelse i småskaligt 
jordbrukslandskap. En större gårdsanläggning (Sätra) med flertalet äldre bostadshus, stora, 
äldre ekonomibyggnader (bl a korsvirkesladugård). Mindre gårdar, torpställen. Vissa 
förändrade. Stengärdesgårdar. C (Hovsta) 
 
60. Hässelby – Äldre bybildning. Samlad äldre, välbevarad, bebyggelse. Större och mindre 
gårdsmiljöer. Fornlämningsområde, bytomt, lämningar av husgrunder. B (Axberg) 
 
61. Hovsta-Axbergs hembygdsgård – Äldre välbevarad bostadslänga samt 
ekonomibyggnad/bod. Fornlämning, milstolpe. C (Axberg) 
 
62. Dylta Bruk – Riksintresseområde. I området ingår bruksmiljö med byggnader och 
lämningar efter rödfärgsverk och svavelbruk, herrgårdsanläggning, klockstapel, gruvor mm. 
Herrgård med ursprung från 1790-tal, ombyggd under mitten av 1800-talet i senklassicistisk 
stil. I herrgårdsmiljön ingår stora, äldre ekonomibyggnader, bl a mejeri. Äldre bostadshus, 
arbetarbostäder. Alléer. Fornlämningsområde. A (Axberg) 
 
63. Norra Listre med bl a Mårtenstorp/Listregården/Viken – Äldre bebyggelse, i huvudsak 
välbevarad. Delvis sammanhängande bebyggelse (Norra Listre). Bostadshus, mindre 
gårdsmiljöer. B (Axberg) 
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64. Södra Listre – Sammanhängande äldre bebyggelse. Ursprungligen tre gårdar, ett manhus 
nedbrunnet. Ett av manhusen uppfördes 1831. Välbevarad bebyggelse, flertalet äldre 
ekonomibyggnader, några med vårdbehov. Patina. B (Axberg) 
 
65. Arrud – Gårdsmiljö med manhus, delvis från 1770-talet. Äldre ekonomibyggnader. 
Stenmurar. Fornlämning, plats för gamla Arrud innan laga skifte. Ett antal husgrunder finns 
inom området på ömse sidor om en bygata. Miljön belägen i gräns mellan småbrutet 
jordbrukslandskap och skogsbygd. C (Axberg) 
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FOTOPROTOKOLL 
 
Objekt: Kulturmiljöer i Axberg, Ervalla och Ödeby 
Kommun: Örebro 
Län: T 
År: 2010 
 
Fotograf: Anna Rodin, Örebro läns museum 
 
Motiv: 
Miljö 1: 1-2 Adolfsberg, Ödeby sn 
Miljö 2: 1 Ekholmen, Ödeby sn 
Miljö 3: 1 Mora f d skola, Ödeby sn 
Miljö 4: 1-5 Ringaby, Ödeby sn 
Miljö 5: 1-2 Holmen/Ågården, Ödeby sn 
Miljö 6: 1-2 Baggetorp/Bjurshäll, Ödeby sn 
Miljö 7: 1* Jakobshill, Ödeby sn 
Miljö 8: 1-7 Kägleholm, Ödeby sn 
Miljö 9: 1-2 Hults säteri, Ervalla sn 
Miljö 10: 1 Geijerslund, Ervalla sn 
Miljö 11: 1 Grindtorp, Ervalla sn 
Miljö 12: 1* Skogaholm, Ervalla sn 
Miljö 13: 1-3 Klysna f d skola, Ervalla sn 
Miljö 14: 1 Knattorp, Ervalla sn 
Miljö 15: 1-2 Norrbylund, Ervalla sn 
Miljö 16: 1-3 Norra Klysna, Ervalla sn 
Miljö 17: 1-2 Norra Klysna, Ervalla sn 
Miljö 18: 1 Nytorp, Ervalla sn 
Miljö 18: 2-4* Nytorp, Ervalla sn 
Miljö 19: 1-3 Lundstorp/Rörstorp, Ervalla sn 
Miljö 19: 4* Lundstorp/Rörstorp, Ervalla sn 
Miljö 20: 1-4* Sörby/Östanby, Ervalla sn 
Miljö 20: 5-7 Sörby/Östanby, Ervalla sn 
Miljö 21: 1,5 Södra Klysna, Ervalla sn 
Miljö 21: 2-4* Södra Klysna, Ervalla sn 
Miljö 22: 1-2 Glömyra, Ervalla sn 
Miljö 23: 1-5 Storrasta/Halvbacken, Ervalla sn 
Miljö 24: 1 Österrasta, Ervalla sn 
Miljö 25.1: 1-5 Ervalla gård, Ervalla, Ervalla sn 
Miljö 25.2: 1 Immanuelskyrkan, Ervalla, Ervalla sn 
Miljö 25.3: 1 Ervalla kyrka, Ervalla, Ervalla sn 
Miljö 25.4: 1 Stenvalvsbro, Ervalla, Ervalla sn 
Miljö 25.5: 1-2 Baggetorp, Ervalla, Ervalla sn 
Miljö 25.6: 1 Ervalla hembygdsgård, Ervalla, Ervalla sn 
Miljö 26: 1-6 Puketorp m fl, Ervalla sn 
Miljö 27: 1-2 Lyttebäckstorp, Ervalla sn 



 13 

Miljö 28: 1 Bredal, Ervalla sn 
Miljö 29: 1 Lund, Ervalla sn 
Miljö 30: 1* Hagalund, Ervalla sn 
Miljö 31: 1-6 Torpa, Ervalla sn 
Miljö 32: 1-7 Torpa anhalt, Ervalla sn 
Miljö 34: 1-6 Flåten, Ervalla sn 
Miljö 35: 1-3 Storängen/Lillängen, Ervalla sn 
Miljö 36.1: 1 Skogshyddan, Järle, Ervalla sn 
Miljö 36.2: 1-2, 4 Järle, Ervalla sn 
Miljö 36.2: 3* Järle, Ervalla sn 
Miljö 36.3: 1 Järle station, Ervalla sn 
Miljö 36.4: 1-3 Järle, Ervalla sn 
Miljö 36.5: 1 Järle, Ervalla sn 
Miljö 37: 1-3* Norsebäck, Axberg sn 
Miljö 38: 1-6 Lövåsen/Askarboda, Axberg sn 
Miljö 39: 1-3 Fagermon, Axberg sn 
Miljö 40: 1-9 Nävesta, Axberg sn 
Miljö 41: 1-5 Kåvi säteri, Hovsta 
Miljö 43: 1 Tjuse, Hovsta 
Miljö 44: 1-2 Kvarngården, Hovsta 
Miljö 45: 1-7 Axbergs kyrka och kyrkomiljö, Axberg sn 
Miljö 46: 1-5 Åby, Axberg sn 
Miljö 47: 1-3* Erstorp, Axberg sn 
Miljö 48: 1-4 Dammsätter, Axberg sn 
Miljö 49: 1-3 Seltorp, Axberg sn 
Miljö 50: 1-2 Axbergshammars herrgård, Axberg sn 
Miljö 51: 1-2* Korskrogen m fl, Axberg sn 
Miljö 51: 3 Korskrogen m fl, Axberg sn 
Miljö 52: 1-6 Södra Dylta, Axberg sn 
Miljö 53: 1-2 Ervalla station/Ulvklippan, Axberg sn 
Miljö 54: 1 Ön, Axberg sn 
Miljö 55: 1 Brunnsjötorp, Axberg sn 
Miljö 56.1: 1 Ölmbrotorp, Axberg sn 
Miljö 56.2: 1-2 Ölmbrotorp, Axberg sn 
Miljö 56.3: 1* Dylta Bruks f d station, Ölmbrotorp, Axberg sn 
Miljö 57: 1-4 Kvinnerstatorp, Axberg sn 
Miljö 59: 1-8* Sätra m fl, Hovsta 
Miljö 59: 9 Sätra m fl, Hovsta 
Miljö 60: 1-5 Hässelby, Axberg sn 
Miljö 61: 1-2 Hovsta/Axbergs hembygdsgård, Axberg sn 
Miljö 62: 1-7 Dylta Bruk, Axberg sn 
Miljö 63: 1-8 Norra Listre, Axberg sn 
Miljö 64: 1-6 Södra Listre, Axberg sn 
Miljö 65: 1* Arrud, Axberg sn 
 
Bilder markerade med * är endast för arkivering 
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OMRÅDESKARTA MED MARKERINGAR 
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TÄTORTSKARTOR MED MARKERINGAR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERVALLA  Källa: Länskartor, Lantmäteriet 
 
 
 

 
 JÄRLE   Källa: Länskartor, Lantmäteriet 
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 ÖLMBROTORP  Källa: Länskartor, Lantmäteriet 


