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 Kommunvapnet
  Den så kallade  

Ekhammarskrigaren 
hittades 1968 vid 
utgrävningarna inför 
motorvägsavfarten i 
Brunna, en kilometer 
norr om Ekhammars 
gård. Fältet bestod 
av 17 gravar av va-
rierande storlek, en 
stenfyllning och två 
brandgropar. I en 
grav där en kvinna 
lagts fann man två 
små människofigu-
rer i brons, unge-
fär tre centimeter 
höga. En av dem var 
Ekhammarskrigaren, 
en man med svärd 
i höger hand, två 
korslagda stavar i 
vänsterhanden och 
två horn på huvu-
det. Han är klädd 
i kolt med bälte. 
Figuren har en plan 
baksida och en 
ögla vid huvudet, 
förmodligen för att 
kunna sys fast.
Originalet förvaras 

på Historiska mu-
seet i Stockholm.
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Upplands-Bro kommun 
- i hjärtat av Mälardalen
Upplands-Bro är en av Storstockholms naturskönaste kommuner.
Det vänliga, omväxlande och lättillgängliga landskapet med stora 
orörda naturområden och bevarade kulturminnen, erbjuder rika 
möjligheter till aktiv fritid. Här möts en rik, mångtusenårig historia 
med en spännande framtidsutveckling.

Storkommunen Upplands-Bro bildades 1 januari 1952 när socknarna 
Stockholms-Näs, Västra Ryd, Håbo-Tibble, Håtuna och Bro-Låssa 
slogs samman. Kommunen har två större tätorter – Bro och Kungs-
ängen. Här finns en väl utbyggd barnomsorg, skolor och äldreomsorg.

Upplands-Bro erbjuder många möjligheter för den som är intresse-
rad av friluftsliv, natur och kultur, men ändå önskar närheten till stor-
staden. Dessutom finns det i kommunen drygt 150 föreningar, som 
tillgodoser de flesta intresseområden.

Föreningslivet har, för sina aktiva, de senaste åren fått flera nya 
anläggningar; i Bro en fotbollsarena med fotbollshall, konst- och 
naturgräsplaner samt café och nya omklädningsrum. 

I Kungsängen har tillkommit ett marint föreningshus samt en 
modern idrottsarena i Gröna Dalen, för fotboll, friidrott och issport 
med omklädningspaviljong och café.

Med gång- och cykelvägarna kan du lätt ta dig till vacker natur, 
intressanta kulturmiljöer, utsiktsplatser och idrottsanläggningar.

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
E-post: kommun@upplands-bro.se
Telefon: 08-581 690 00 
Fax: 08-581 692 40

www.upplands-bro.se

Foto: Caroline Falkengren

Lillsjötoppen 
Toppen som från början var en tipp, cirka 40 meter över Lillsjön, är 
nu en vacker utsiktsplats med damm, vattenfall och grillplats.  
Härifrån ser du Mälaren, Bro och Stäket. 

Foto: Can Burcin Sahin

Ådö-Lagnö 
Inom naturreservatet finns ett stort bestånd 
av mistel samt även en äldre herrgårdsmiljö 
där huvudbyggnaden delvis har bevarat 
sin 1600-tals karaktär. Herrgården ligger 
vackert placerad intill det forna Ådösundet 
på Lagnösidan. Flygfoto över Lagnö taget 
mot sydväst.

Foto: Susanna Huttunen

Grisen – ´La Culture 
c´est moi´ 
- ett självporträtt, enligt konstnären 
själv, Carl Fredrik Reuterswärd, som 
är en av våra få svenska konstnärer 
som är kända internationellt. Ett av 
hans stora verk är ”Revolvern med 
knut”, placerad utanför FN-skrapan 
i New York. Idag står skulpturen utan- 
för kommunhuset i Kungsängens 
centrum.

Dalkarlsbacken 
och vägmuseum 

Strax öster om Kungsängen 
är det den djupa Ryssgraven 

och den branta sluttningen som 
gett oss en inblick i vägbyggnads-

teknik genom tiderna. För att man 
skulle kunna ta sig med vagn upp 

ur Ryssgraven blev det ett regerings-
ärende på 1600-talet att dels anlägga 

e n vägbank över det sanka näset och 
dels att bygga den 200 m långa sten-
muren som blev grunden för den första 
Dalkarlsbacken. Det var Dalregementet 

som användes som arbetskraft. 
På 1850-talet löste man problemet  

med den branta backen genom att spränga 
en mindre brant väg genom berget. 

På 1930-talet byggdes nästa väg, som ännu 
används för lokaltrafiken och på 1970-talet kom 
motorvägen. Man kan säga att vi har ett ”väg-
museum” ute i naturen.

   Foto: Tomasz Pydzik

Assurstenen
På runstenen strax norr  
om Bro kyrka berättas  
om Assur, en betydande  
man i bygden. En stor grav-
hög i området bär också hans 
namn. På stenen sägs att hus-
trun Ginnlög anlade en bro till 
minne av honom. Det är denna 
bro som gett namn åt kyrkan, 
socknen och kommunen.  
Ordet bro betyder ”anlagd 
väg” på vikingatidens språk. 

Fiskartorp
vid Brogårds brygga är en 
välbevarad torpmiljö från 
1800-talet. Fiskartorpet var 
knutpunkt under ångbåtarnas 
tid. Hit forslades på häst-
kärror varor, som skulle gå 
med ångbåt till Stockholm för 
försäljning. Hit anlände och 
avreste statarfamiljer, då de 
började eller lämnade sina 
anställningar i Bro socken. En 
lanthandel fanns här till 1920 
och en av Mälarens ångbåtar 
hade natthamn här.

Foto: Sofie Lagerlöf

Villa Aske  
– en av många herrgårdar 
I kommunen finns många vackra herrgårdar från 
olika tidsepoker. Idag drivs de flesta som  
konferensanläggningar.

Foto: Tom Österlund

Medeltida kyrkor 
I Upplands-Bro finns sex kyrkor, en i varje socken.  
Den äldsta byggdes så tidigt som 1100-talet.  
Håbo-Tibble kyrka är byggd i ett par omgångar.  
Äldst är koret, som under 1200-talets första  
hälft sannolikt uppfördes som ett litet kapell av 
gråsten. Invändigt är kyrkan täckt av medeltida 
målningar, som är utförda av konstnärer till- 
hörande Albertus Pictors skola under 
1400-talet. Kring kyrkan finns än idag det 
gamla sockencentrumet med fattigstuga, f.d. 
skola och klockargård kvar.

Foto: Bro Glasbruk

Bro Glasbruk  
– returglas – biogas
Glasbruket ligger vid Sätra Gård i Bro. Det är 
Sveriges mest miljövänliga glasbruk och drivs 
av biogas från Ragn-Sells kretsloppsanläggning 
Högbytorp. Allt som tillverkas på Bro Glasbruk 
görs av returglas. 

Foto: Can Burcin Sahin

Rösaring
Ett område med många fornlämningar är Låssa. Här ligger kultplatsen 
Rösaring, som är en av landets största labyrinter, med stora gravrösen och 
en unik, stenkantad processionsväg. Gå längs med processionsvägen ut till 
”ringen” till en mycket vacker utsikt över Björkfjärden och dess reservatsöar. 
Förutom mycket högt kulturvärde ingår i naturvärdena en mycket intressant 
insektsfauna.                                       

Håbo-Tibble kyrka.  Foto: Kjell Edgren
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Blomstervägen 3C
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Brorondellen 3C
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Buxbomsvägen 3D
Byggmästarvägen 4C

Dagsverkarvägen 5E

Eksätervägen 5E
Ekvägen 1B
Enköpingsvägen 3C,4C

Finnstabergsvägen 3D
Finnstaplatsen 3C
Finnstarondellen 4D
Fjärilsstigen 4D
Fågelvägen 2B

Gallringsvägen 3C
Ginnlögs bro 4D
Ginnlögs väg 4A
Ginstvägen 2D
Gullvivestigen 3C
Gulmåravägen 2C
Gärdsgårdsstigen 2D
Gökärtsvägen 2C
Hagstigen 3C
Hummlestigen 3C
Hylsnyckeln 2A
Håtunavägen/väg 840 1A
Härnevistigen 2B,3B
Härnevi skolväg 3B
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Idrottsstigen 3C
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Kaktusvägen 5C
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Råbyrondellen 3B
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Råbyvägen 3B
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Skeppartorpsvägen 5E
Skiftnyckeln 2A
Skogsbackavägen 5E
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Aktiviteter året om
Här finns spännande vandringsleder, otaliga cykelvägar, slingrande skogsstigar och vackra  
friluftsområden med vidsträckta stränder, badplatser och rika fiskemöjligheter. Naturreservaten 
med sin rika flora, fågel- och djurliv gör Upplands-Bro till ett paradis för människor som söker 
varierande former av rekreation och avkoppling. För mer information www.upplands-bro.se

Golf och mycket mer 
Upplands-Bro erbjuder många fina möjligheter 
för den idrottsintresserade. Här finns till exempel 
flera golfbanor i världsklass. 

Motionsspår och elljusspår
finns med längder från 1 kilometer till 6 kilometer. 
De flesta har servicebyggnader med dusch- 
möjligheter. De flesta prepareras som skidspår 
under vinter. 

Ridning
Här finns också flera aktiva ridskolor och många 
privata stall som också erbjuder aktiviteter året runt. 
På Lennartsnäshalvön finns en markerad ridled. 

Skridsko och skidor
Under vinterhalvåret kan du åka skridskor i viking-
arnas spår (Vikingaslingan och Vikingarännet). Vill 
du åka skidor finns flera elbelysta och preparerade 
skidspår. Läs mer: www.skidspar.se

Vikingaslingan 
Vikingaslingan mellan Uppsala och Stockholm är 
landets längsta plogade isslinga. Slingan passerar 
kommunen med landpassage vid Ryssgraven. 
Läs mer: www.vikingarannet.com  

Isslingor 
Plogade isslingor finns även på Lejondalssjön 
(Hällkana) 3 kilometer och Lillsjön, 2,5 kilometer.

Mälardalsleden 
Mälardalsleden är en cykelturistled som går genom 
vår kommun. Leden som går runt Mälaren är totalt 
72 mil lång men uppdelad på 45 olika avsnitt.  
Läs mer: www.svenska-cykelsallskapet.se 

Bro simhall och  
upplevelsebad  
Brohuset – en rad verksamheter är här samlade 
under samma tak. Här finns simhall med två 
bassänger, en 25-meters och en varmare under-
visningsbassäng. Upplevelsedelen innehåller två 
rutschkanor – bland annat den fartfyllda space-
boulen. Här finns även en barnlagun för de minsta 
barnen. Andra aktiviteter som också erbjuds är 
vattengymnastik, simskolor, babysim och motions-
sim. I Brohuset finns även sporthall, gym med 
styrketräning, bibliotek och café. 

Idrottsplatser och sporthallar 
I kommunen finns ett antal idrottsplatser. Den 
senaste, som ligger i Gröna Dalen söder om E18 i 
Kungsängen, erbjuder fem fullstora fotbollsplaner 
(tre i naturgräs och två i konstgräs), konstfryst 
bandybana, friidrottsbanor, kastplan, servicebygg-
nad med omklädningsrum, bastu och servering. 

Fotbollsarena med omklädningspaviljong, fot-
bollshall, gräs- och konstgräsplaner och sportfält 
finns i Bro. Dessutom finns bollplaner vid varje 
skola. 

Vi kan även erbjuda basebollplan, beachvolley-
plan, bågskyttebana, frisbeegolfbana, luftgevärs-
hall, tennisanläggningar och boxningslokal. 

Du kan boka sporthallar för aktiviteter, kontakta 
kommunen!

Klättring
Klätterklippan vid Ryssgraven är idag populärt 
bland bergsklättrare. Klippan ligger väl synlig 
från motorvägsbron innan Kungsängen, vackert 
belägen precis vid stranden av Mälaren. Klippan 
är östvänd och cirka 100 meter lång och 15–25 
meter hög. Kommunen har inget ansvar för aktivi-
teten. Läs mer på: www.sverigeforaren.se

Fritt fiske i Mälaren (fiskekort i sjöarna)  

Mälaren 
I Mälaren har alla rätt att fiska med handredskap, även på enskilt vatten. Handredskap är metspö, 
kastspö, pilk, pimpel och liknande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. Man 
får fiska från land och med båt men fiskemetoden som sådan får inte kräva användning av båt.

Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön
Mete, det vill säga fiske med mask, flöte och toppknuten lina är tillåtet i dessa sjöar från kommu-
nens stränder. I övrigt gäller inte fritt handredskapsfiske i dessa sjöar. Även här finns möjlighet 
till fiske med andra redskap på arrenderat vatten. För detta krävs medlemskap i Bro respektive 
Kungsängens Sportfiskeklubb eller innehav av fiskekort. 

Badplatser
Det finns flera fina badplatser i Upplands-Bro varav de flesta ligger inom gång och cykel avstånd. 
Vid Lillsjön och Hällkana finns ett flertal olika aktiviteter att välja på samt servicebyggnader. 

Badning sker på egen risk.

Upplands-Broleden
Upplands-Broleden går från Bro via Kungsängen 
till Järfällagränsen. Leden som är totalt 29 kilo-
meter lång, sträcker sig genom ett varierande 
landskap. Vandringen bjuder på många fina 
upplevelser oavsett årstid. 

Goda möjligheter finns att på egen hand, efter 
stigar och vägar, bekanta sig mer med området, 
exempelvis med de vackra gårdsmiljöerna kring 
Öråker och Lennartsnäs.

Vissa områden betas av kor eller hästar så 
vandrar du med hund bör du här välja en alterna-
tiv väg. Det finns ridleder på totalt 35 kilometer 
på Lennartsnäshalvön. Både ryttare och vandrare 
behöver visa hänsyn till varandra där ridleden och 
vandringsleden går på samma sträcka.
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Lite historia  
om kommunen...
Håbo-Tibble 
Håbo-Tibble är idag den del av kommunen som bäst  
bevarat den gamla bondbygden. 

Fornlämningsområdet, som runt den gamla socken-
kyrkan består av järnåldersgravfält, gravar, en runsten 
på ursprunglig plats (vid Skråmsta), vittnar om socknens 
äldsta bosättning under brons- och järnåldern. Gårdarna i 
området har anor från järnåldern, men här har bybebyggel-
sen klarat sig från säteribildningen och herrgårdsbyggandet 
under 1600- och 1700-talen. 

Intill den medeltida kyrkan har en kyrkby vuxit upp, ritad 
av landskapsarkitekt Sven Olov Nyberg, vars ambitioner 
var att bygga en modern by, som anpassades till naturen 
och till människornas olika behov. Husen, vända mot 
solen, har ett omväxlande färg- och formspråk. Tomternas 
utformning och vegetation är mycket varierande, ett intres-
sant exempel på en modern bebyggelse.

Bro  
På runstenen strax norr om Bro kyrka berättas om Assur, 
en betydande man i bygden. En stor gravhög i området 
bär också hans namn. På stenen sägs att hustrun Ginnlög 
anlade en bro till minne av honom. Det är denna bro som 
gett namn åt kyrkan, socknen och kommunen. Ordet bro 
betyder ”anlagd väg” på vikingatidens språk. 

Järnvägsstationen Bro i byn Härnevi, uppförd 1876, 
innebar att Brobygdens centrum, som ursprungligen hade 
legat vid Bro kyrka, långsamt överfördes till det framväxande 
stationssamhället Bro. Förutom några villor som uppfördes 
på 1920-talet förblev stationssamhället centrum endast för 
Brobygden, först på 1950-talet började samhället långsamt 
att förvandlas. 

De första husen, som senare bildade Bro centrum där 
det ligger idag, började uppföras på 1970-talet. 

Bro centrum totalförstördes av en brand 1992. Knappt 
två år senare invigs ett nytt modernt centrum med bostäder, 
butiker, bibliotek och kommunal service.

Kungsängen 
Namnet tillkom 1876 när järnvägsbolaget ville ha ett namn 
på den station och tågmötesplats, som man ansåg sig 
behöva på denna då obebyggda plats. 

Närmast tillgängliga ortnamn var den gamla ”kungsängen” 
mellan kyrkan och Tibbleviken. Miljön kring Kungsängens 
kyrka vittnar om bygdens äldre historia med bl.a. en del 
av 1600-talets landsväg, den välbevarade Ekhammars 
gård och hembygdsgården med ett flertal hitflyttade gamla 
byggnader. 

De flesta människorna i den här delen av bygden hade 
hittills bott i Västra Ryd, som var huvudförsamling i pasto-
ratet. Det skulle dröja ända till sekelskiftet 1900 innan en 
bebyggelse, med större villor, växte upp kring järnvägs-
stationen. Området norr om stationen, utmed den gamla 
landsvägen, där Kungsängens torg idag ligger, började 
man att bygga på först i mitten av 1920-talet. Villa Skoga 
uppfördes där som en av de första villorna. 

Idag kännetecknas Kungsängens centrum av nyare 
bebyggelse i form av höghus i nära anslutning till pendel-
tågsstationen. Biblioteket som idag ligger vid Tibble torg 
kommer att flyttas till Kungsängens centrum.
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Allemansrätt – skyldighet 
Den för Sverige unika allemansrätten ger oss fantastiska möjligheter att ströva fritt i naturen.  
Förutsättningen för allemansrätten är allemansskyldigheten – att vi visar hänsyn till växtlighet, 
djurliv och människor. Skogens alla invånare, både människor och djur har rätt till hemfrid. Har  
du hunden med dig måste du ha den under uppsikt. Under tiden 1 mars – 20 augusti, då skogens 
djur föder upp sina ungar, bör du ha den kopplad. Det finns också fridlysta djur och växter. 

Vi får
• promenera och åka skidor över annans mark utanför tomt
• färdas fritt över annans vatten
• plocka vildväxande blommor, bär och svamp utanför tomt
• slå läger ett dygn, men inte för nära tomt
• elda utanför tomt om det kan ske utan brandfara och med bränsle som det är tillåtet att använda 
• gå och cykla på enskild väg

Vi får inte
• skada mark, träd, buskar eller gröda 
• utan lov färdas över tomt eller plantering eller annan äga som därigenom kan skadas
• använda brygga, boj, brunn eller annan anläggning som tillhör annan person 
• skräpa ned 
• föra oljud genom högljudd musik, etc 
• ta fåglars bon eller ägg 
• fiska eller jaga utan tillstånd 
• göra upp eld då det finns risk för brand

För skyddad natur finns särskilda föreskrifter. Dessa kan begränsa allemansrätten. 
Därför är det viktigt att läsa reservatsskyltarna noga. Mera om allemansrätten finns att läsa på 
www.naturvardsverket.se och www.lansstyrelsen.se 

Turist- och fritidskarta
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 2012-03-20.

Turist- och Fritidskartan är upprättad mars 2012 av
Upplands-Bro kommun, samhällsbygnadsförvaltningen. 
Telefonnummer Upplands-Bro kommun: 08-581 690 00

Projektledare och kartor: Sofie Lagerlöf
Tryck: E-Print AB 2012

Vill du veta mer om Upplands-Bro?
UKFs Hembygdsböcker Upplands-Bro från då till nu

Ön som steg upp ur havet, Anders Karpesjö och 
Tomasz Pydzik 

Kulturhistoriska miljöer, Gabriele Prenzlau-Enander  

Västra Högholmen, som är den stora ön i blickfånget, ligger i Norra Björkfjärdens naturreservat.  
Foto: Can Burcin Sahin

Stränder och öar
Upplands-Bro är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder runt Mälaren 
och en skärgård med närmare 50 öar. 

Det vänliga, omväxlande och lättillgängliga landskapet erbjuder rika möjligheter till aktiv fritid. 
Här möts en rik, mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. 

Med sina vidsträckta vattenytor och stora naturområden utgör Upplands-Bro ett paradis för 
alla fiske-, bad-, vandrar- och fritidsbåtsentusiaster. 

Skyddade naturområden
I kommunen finns åtta naturreservat och två landskapsskyddsområden. Flera av områdena har 
också ett Natura 2000-skydd genom EU. Dessa vackra skyddsvärda och säregna naturmiljöer  
har valts ut med syfte att bevara biologisk mångfald.

Broknapparnas naturreservat/Natura 2000
Reservatet består av fyra mindre öar i Näsfjärden och Brofjärden i Mälaren, 5 kilometer sydväst 
om Kungsängen. Ökedjan har fina lundmiljöer med vacker flora och ett rikt fågelliv.

Lejondals naturreservat
Kommunens friluftsreservat ligger vackert med hagmarker mot Lejondalssjön. Här finns Hällkana 
friluftsgård med badplats och motionsspår. Skyddad gammelskog finns i anslutning till reservatet.

Norra Björkfjärdens naturreservat/Natura 2000
En arkipelag på 22 öar ingår i reservatet. Här finns en ädellövskog med inslag av barrträd som  
utvecklas fritt. Många sydligt levande insekter har sin nordgräns här eftersom klimatet är gynn-
samt med närheten till vattnet. Det rika insektslivet medför också ett rikt fågelliv. 

Stäketskogens naturreservat
Området bevaras för sin urskogsliknande miljö med upp till 500-åriga tallar. Området är unikt med sin 
gamla urskog och sitt läge endast 10 minuters promenad från Kungsängens centrum. Skogen utvecklas 
fritt, vilket ger möjlighet för många hotade arter att bevaras, speciellt vedsvampar och insekter. 

Ådö-Lagnö naturreservat
Här finns ett riksintressant ädellövskogsområde som är speciellt känt för sina mistlar. Miljön borgar 
för sällsynt insektsliv och fågelfauna. Strandängar mot Mälaren betas.

Broängarnas naturreservat/Natura 2000
Ett av Stockholms läns fågelrikare områden med cirka 225 arter observerade. Förutom fågellivet 
är floran i hagmarkerna skyddsvärd. Brovikarnas mjukbottenområden är viktiga yngelkammare 
för fisk och sällsynta vattenväxter. Fågeltorn finns och en natur- och kulturstig på 3 kilometer är 
anlagd. Broschyr finns vid fågeltornet och parkeringen samt Bro IP. Bro Hof Slott AB förvaltar 
och sköter reservatet.

Svalgarns naturreservat/Natura 2000
En ö med en urskogsliknande miljö med mycket gran med sällsynta vedsvampar. Här finns också 
ett rikt insektsliv.

Naturreservatet Frölunda
Naturreservatet Frölunda bildades 2010 för att bevara ett värdefullt friluftsområde med karaktä-
ristisk strandnära Mälarnatur. Inom naturreservatet finns olika naturtyper såsom skogsbeklädda 
bergssluttningar, klippstränder och äldre barrskog med inslag av gamla tallar. Det finns också 
fuktigare partier med alsumpskog. 

Genom området går Upplands-Broleden, en strövstig och ridstigar. I skogen finns gott om bär 
och svamp. Reservatsbestämmelser.

Rösaring/Natura 2000
Området utgörs av grusås med tallskog. Gå längs med processionsvägen ut till ”ringen” till en 
mycket vacker utsikt över Björkfjärden och öarna i Norra Björkfjärdens naturreservat. Förutom 
mycket högt kulturvärde finns en intressant insektsfauna.

Ett av de nyare bostadsområden 
strax intill pendeltågsstationen 
och Kungsängens centrum.  
 Foto: Måns Axell

En av kommunens golfbanor. Foto: Tom Österlund

Ryttare och häst vid Snyggboda.   
 Foto: Kristina Huttunen

Matstopp vid Näckudden, Kungsängen.  
 Foto: Jan G Westin

Upplevelsebadet i Brohuset.
 Foto: Caroline Kustus

Konstgräsplan Kungsängens IP.
 Foto: Caroline Falkengren

Vy över klätterklippan vid Ryssgraven. 
 Foto: Caroline Falkengren

Gutefår i bokskogen på Stäksön.  Foto: Jan G Westin Vy från Ekbacken söder om Kungsängen.
 Foto: Tomasz Pydzik

Hänvisningspilar vid Upplands-Broleden.
 Foto: Tomasz Pydzik

I Upplands-Bro finns många vackra naturområden som erbjuder möjligheter till rekreation  
och avkoppling.  Foto: Fredrik Windahl

Håbo-Tibble Kyrkby.
 Foto: Kjell Edgren

Nya Bro centrum efter branden 
1992.  Foto: Tom Österlund

Ön som steg upp ur havet 
För omkring 7 000 år sedan, då Östersjöns vatten stod cirka 50 meter högre än idag, bröt kom-
munens högsta bergstoppar vattenytan som kala utskärsöar. Drygt 2 000 år senare hade land-
höjningen förvandlat Upplands-Bro till ett skärgårdslandskap med flera större och mindre öar och 
ett otal kobbar och skär. Då stod strandlinjen omkring 30 meter högre och dagens skogsmarker 
utgjorde i stort sett den då befintliga landmassan. 

På toppen av den höga åsen på ön uppstod – som ett landmärke – bland annat den spännande 
kultplatsen Rösaring, en av de äldsta i Norden. 

De första människorna 
Upplands-Bro fick en fast befolkning först när åkermarken började stiga upp ur havet. Fram till 
1600-talet bodde människor i byar omgivna av de marker de odlade men under 1600-1700-talen 
växte ett nytt samhällsmönster fram. Då byggdes många av de stora herrgårdarna som finns i 
kommunen och de flesta som bodde här blev torpare.

Fornminnen och kända historiska händelser
I kommunen finns åtta fornborgar, mer än 4 000 gravhögar och ett stort antal runstenar som vittnar 
om en gammal kulturbygd. 

Historien berättar bland annat om Fornsigtuna (numera Signhildsberg) som tillsammans med 
Helgö i Mälaren har flest bevarade terrasser för husgrunder i hela mälardalen. Här låg en hövdinga-
gård långt innan Birka och Sigtuna fanns. 

Även S:t Eriks borg på Stäketsholmen är en intressant plats. Borgen spelade en viktig roll i 
svensk historia under medeltiden ända fram till Stockholms blodbad år 1520. Den som var herre 
över borgen hade uppsikt och kontroll över en av rikets viktigaste segelleder, den mot städerna 
Sigtuna och Uppsala. 

Håtunaleken är en annan historisk händelse som utspelade sig på kungsgården Håtuna. Där 
togs kung Birger till fånga av sina yngre bröder Erik och Valdemar år 1306. Vid ”Nyköpings gästa-
bud” drygt tio år senare fick Birger sin efterlängtade hämnd på bröderna.

Längs den gamla landsvägen förbi Tibble gård
finns åtskilliga minnen bevarade från den tid skjutsningsplikten och vägunderhållet var den jord-
ägande befolkningens angelägenhet. Milstolparna på varje kvartsmil ingick i taxesystemet för 
skjutsbönderna och väghållningsstenarna angav gårdarnas underhållningsskyldighet ända till år 
1925. Vid Tibble finns ännu den gamla postgården kvar.
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