


KYRKSTALLET
Enligt en karta från 1880-talet var stallet 
då ett ox hus. Utmed den ena gaveln finns 
järnringar som kan ha använts för att binda 
fast hästar. 

GRINDSTUGATAN OCH VÄRMDÖGATAN 
Grindstugatan, samhällets första bruksgata, 
anlades 1870-75. Värmdögatan är från 1870- 
 talets slut och med något högre hus. Arkitekt 
var Mag nus Isaeus, känd stock holmsar kitekt 
vid 1800-talets slut. Vid Grind stugatan 
bodde porslins fabrikens mest yrkesskickliga 
arbetare. 

KYRKETTAN
Tegelhuset vid kyrkan byggdes 1889 som 
bolags bod. Arkitekt var W Steinholz från 
Uppsala. När KF hade köpt porslinsfabriken 
1937 blev huset samhällets första konsum-
butik, Kyrkettan.

GUSTAVSBERGS KYRKA
Kyrkan är ritad av Gustav Améen och upp-
fördes 1906-07. Det grågula eldfasta teglet 
och de svart bruna takpannorna är tillverkade 
på fabriken.

FRANSKA BYGGENA
De tre tegelhusen vid G:a Skärgårdsvägen 
upp fördes 1873-75, troligen avsedda för 
franska porslins målare. Arkitekt var Magnus 
Isaeus.

HÖJDEN
Gustavsbergs största bostadskasern, byggd 
1874 och ritad av Magnus Isaeus. Höjden 
inrymde spis rum och var främst avsedd för 
säsongsarbetare i porslins fabriken. 

EKEDALSSKOLAN
Brukets folkskola med skolbyggnader från 
1880-talet fram till 1960-talet. På skolgården 
stod fram till 1953 samhällets första kyrko-
byggnad, byggd 1883 och ritad av Magnus 
Isaeus. 

HÖJDHAGEN
Funktionalistiska enfamiljshus byggda 
1938-42. Arki tekt var Olof Thunström på 
KF:s arkitekt kon tor, an svarig arkitekt för 
Gustavsbergs ut byggnad 1937-62. Husen 
placerades omsorgsfullt i terrängen. 

     

GAMLA VÄGENS KVARTSMILSTEN
”Gamla vägen” är den gamla landsvägen från 
Stock  holm. Kvar från landsvägstiden är den 
kvarts  milsten från 1770-talet som står vid 
Gamla vägen 19. 

GRINDSTUGÄRDE
Gustavsbergs första radhusområde, uppfört 
1943-45. Arkitekt var Olof Thunström. Husen 
byggdes under kriget när det var brist på 
byggnads mate rial, varför delar av fasaderna 
uppfördes i tegel från rivna fabrikshus.  

TORPET LUGNET OCH THUN-OLLEVÄGEN
Torpet Lugnet byggdes 1852. Det har gett 
namn åt det omgivande bostadsområdet. 
En uthus bygg nad finns på andra sidan 
Thun-Ollevägen. Vägen är upp kallad efter 
arkitekten Olof Thun ström som har ritat de 
omgivande enfamiljs- och flerfamiljshusen 
från 1950-talet. 

NYHEMSVÄGEN
Vägen är uppkallad efter den lilla lantarbetar-
bostad som ligger i slänten ner mot Thun-
Ollevägen. Det är ett gult hus med en hög 
skorsten krönt av en vind flöjel med husets 
byggnadsår 1909. 

MEITENS VÄG
Vägen är uppkallad efter mamsell Meiten, 
lärar inna i Gustavsberg vid 1800-talets mitt. 
Den öppna marken kring Munkmoraskolan 
var på 1800-talet ett kärr, kallat Katthavet.

ÖSBYGRIND OCH ÖSBY SKJUTBANA
Bostadsområdet Ösbygrind från 1989 ligger 
på Norr gärdet som tillhört Ösby gård. På 
gärdets norra del vid Skyttevägen låg cirka 
1940- 1965 en skjutbana med paviljong. Skjut-
  banan nyttjades av Gustavsbergs skytte- 
förening och Hemvärnet.

RUNDA HUSET
F d kommunalhus, byggt 1953-54. Arkitekt 
Olof Thunström. 

VATTENTORNET
Vattentornet från 1964 är ett fint exempel 
på funktionalistisk vattentornsarkitektur i 
betong. Vattenreservoaren vilar på en inre 
cylinder och en yttre pelarkrans. Vattentornet 
och Runda huset står som två kommunala 
”utropstecken” från den expansiva KF-epoken 
i Gustavsberg.
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