Skeby sockengilles styrelse beslöt på sitt höstsammanträde 2015 att uppdatera
Gårdarnas historia från Sockenboken, ett tidsspann på 30 år från 1985 till 2015. Uppdraget
gavs till Gunnar Karvik. Uppdateringen skall följa bokens ordningsföljd av gårdarna och
sparas som ett eget dokument i anslutning till Sockenboken på Hemsidan, www.skeby.se
Stommen
Roger Augustsson (född 1956) övertog arrendet 1989 tillsammans med sin sambo
Christina Garström (1956-2003). De fick barnen Magnus (född 1979 och död i en tragisk
trafikolycka 1991), Carin (-89), Axel (-92) och Clara (-94). De startade upp med ny
mjölkproduktion och ställde om gården till kravcertifierad produktion från år 2000.
Mjölkkorna avvecklades 2006 och ladugården byggdes om till ”kvighotell”, dvs. uppfödning
av ungdjur. Arealen på Stommen utökades genom att Stiftet inköpte Lillegården i början på
1990-talet, Backgården 7:2 1999 och Backgården 7:3 2004. Roger gifte sig år 2008 med Åsa
Axelsson och år 2013 inköptes gården Stjälkholmen i Istrum. Roger fortsatte arrendera
Stommen från 2014 i en ny femårsperiod och köpte gårdsfastigheten på Stommen 2015 av
Stiftet. Hyresgäster på Stommen är Peter (-79) och Frida (-79) Alfredsson med barnen Agnes
(2006) och Olle (2009).
Haga
Mauritz och Thua Strömberg köpte Haga i slutet av 60-talet. Makarna Folke och Ulla
Nilsson köpte Haga i början av 1990-talet och totalrenoverade fastigheten. Efter makens död
(2000) bodde Ulla kvar fram till ett par år innan sin död (2008). Fam. Pär (född-72) och Jonna
(-73) Sanfridsson och barnen Alfred (-03), Axel (-05) och Alma (-11) köpte Haga 2006. De har
bland annat byggt en altan på baksidan av huset och en ny veranda.
Skattegårdarna
Skattegården 1:2
Makarna Valborg och Bertil Johansson hyrde undervåningen på Skattegården av Bertil
Andersson från 1983 till Valborgs död 2006. Bertil Johansson avled redan 1994. Bertil
Andersson hyrde sedan ut till Patricia Sahlgren. I december 2009 avled Bertil Andersson efter
en kort tids sjukdom och begravdes vid sin systers (Inga-Lill 1936-2005) sida på Skeby
kyrkogård. Systersonen Anders Olofsson ärvde gården. Under 2010 såldes gården till Emma
Mentzer (född-83) och Anton Ljungström (-83) med barnen William (-11) och Tove (-14). De
genomförde en omfattande renovering av bostadshuset och rev garaget/svinhuset och en
friliggande lada. En del av åkerarealen såldes till Prästgården i Källby och Skeby Energi köpte
mark av Skattegården för sin rapsoljefabrik på skebyåsen. Anton lät gräva en damm i hagen
framför boningshuset 2012. Gården drivs inom bolaget Bäckgården Skeby AB.
Backabo
Elsie och Gunnar Ljungström lät 2012 bygga en villa på avstyckad mark från Skattegården
på skebyåsen.
Backen
Hyresgästerna Eskil och Elsa-Maria Svensson flyttade till Källby 1997 där Eskil avled 1999.
Fastigheten sålde Bertil Andersson till fam. Dolk med två barn. De totalrenoveradehuset2004
men när ett tredje barn var på väg övertog mormodern Ros-Marie Broman stugan. År 2010
köpte makarna Birgitta och Rolf Ottersten Backen och lät göra en tillbyggnad av stugan 2014.

Skattegården 1:4
År 2005 såldes gårdsfastigheten till Maria (född-70) och Håkan (-63) Magnusson med
barnen Emilia (-07) och Melvin (-10). Förutom inre förbättringar i huset, tillbyggdes ett
uterum åt söder 2011.
Skattegården 1:5
När Sven Stridh avled såldes gårdens odlingsareal till Skattegården 1:2, Storegården10:2
och Bäckgården. Boningshuset med omgivande hagar såldes år 1987till Gunnar Anund (född46) och hustrun Inga (1947-2003) med barnen Katarina, som då flyttat hemifrån (1967-2013)
och Petra(-73). Fastigheten genomgick en omfattande renovering och år 2001 köpte dottern
Petra med sambo Roger Skog (-65) och dottern Tova (-01) fastigheten. De i sin tur sålde 2014
Skattegården till Christian Eriksson (-92) och Johanna Dahlberg (-92).
Nohlegården
Per Andersson byggde sig en villa på mark söder om mejeriet på andra sidan
Lundsbrunnsvägen. Huset blev klart 1991, samma år som gården såldes till en släkting till
Per, Göran Sundberg (född-54) och hans hustru Eva (-61) med barnen Frida (-87), Lina (-90)
och Arvid (-93). De genomförde en omfattande renovering av bostadshuset.
Mjölkproduktionen hade Per och Greta avvecklat och familjen Sundberg började bygga
om gården med tork och stallar för svinproduktion. De första grisarna kom till gården 1993.
Gamla byggnader som tex magasin revs och en ny maskinhall stod klar 2010. Produktionen
var inriktad på sk ekologiska KRAV-grisar. Svinproduktionen upphörde 2011.
Jon Trulsgården3:2
Det öde boningshuset revs 2012.
Rutagården
Även denna gård tillhör Nohlegården. Från 1991 användes ladugården som kvigstall för
Stommens ungdjur. 2010 revs ladugården och övriga uthus på Rutagården.
Nohlhaga
Per (1918-2009) och Greta (-24) Andersson bosatte sig i sin nybyggda villa 1991. Per
avled 2009 och Greta bodde kvar till 2010, då hon flyttade till servicelägenhet i Götene.
Gretas syskonbarn sålde huset till Rolf Hilletofth och hans hustru. De förbättrade fastigheten
och efter några år hyrde deras dotter med barn på Nohlhaga.

Storegårdarna
Storegården 10:2
Fam. Karvik inköpte och flyttade över det ursprungliga magasinet in på sin avstyckade
tomt 1979. Ett uterum byggdes 2001 och en gäststuga 2008. Fasigheten döptes om till
Bäckängen 2012 eftersom den nu varken är stor eller en gård. Av historiska skäl är
fastighetsbeteckningen fortfarande Skeby, Storegården.
Storegården 10:3
Jörgen och Ulf Pettersson köpte gården 1980. De brukar gårdarna Storegården och
Källstorp tillsammans. På den senare bor Ulf (född -63) och Ulrika (-63) med barnen Niklas
(-90) och Jessika (-93). Jörgen (-53) och Ylva (-58) med barnen Lina (-83), Lovisa (-86) och
Pontus (-90) bor på Storegården. Produktionen på gården är koncentrerad till mjölk,
spannmål och vitkål. Mjölkproduktionen upphörde dock 2007 och på gården bedrevs
ungdjursuppfödning ytterligare några år. Mellan åren 2006 och 2009 tillverkades
motorbränslet RME på Storegården. I samband med bygget på skebyåsen av Skeby Energis
Rapsoljefabrik, som tillverkar kallpressad rapsolja, linolja och foderkakor, upphörde RMEproduktionen.
Trulsagårdarna
Trulsagården(Jon Trulsgården 3:2)
Se Nohlegården
Trulsagården(Jon Trulsgården 3:3)
Vid en kraftig brand 1990, som startade i en angränsande lada på Storegårdens mark,
antändes och förstördes samtliga ekonomibyggnader, utom en smedja och ett äldre
magasin, på Trulsagården. Även ett stall på Storegården 10.2 blev lågornas rov. Året efter
byggde Bengt Andersson upp en stor maskinhall, efter att köpt till mark från
grannfastigheten. Arrendegårdarna Backgården 7:2 och Backgården 7:3 köptes av stiftet
1999 resp. 2004.
Marita och Jonas Sigurd köpte gården 2012. Ruth Andersson avled i cancer 2014.
Sörgården
Anna och Erik Svensson köpte gården 1982 och flyttade efter renovering in 1985.
Stallbyggnaden revs och en maskinhall uppfördes 1996. Inriktningen på gården är
spannmålsodling och maskinstation (pressning av klöver och halm samt verkning av kor).
Sörgården eller Hulan eller Höla
Sture Johansson avled 1999 och hans hustru Karin 1993. Filip Svensson köpte sedan
gården av Sven-Olof Johanssons (1950-2006) dödsbo 2006. Bostadshuset totalrenoverades
och ladugården revs samt en maskinhall byggdes. Filip Svensson och Sandra Östlund flyttade
in 2008 och deras dotter, Maja, föddes 2014.
Marken är utarrenderad till Erik Svensson och Filip har bildat företaget Skeby
Entreprenad med halm- och klöverpressning samt kulvertisolering mm.
Bäckadal(Jon Börjesgården 12:12)
Gun Arvidsson sålde fastigheten 2001 till Maria Fransson (född-67).

Bäckgården
Gunnar och Elsie Ljungström utökade arealen genom köp av Hisingsgården14:3 och Lilla
Skattegårdarna 2:19 och 2:5. (Läs om dessa gårdars historia längre fram i artikeln” Om
gårdarnas historia 1985-2015”). Dessutom byggdes ladugården om för svinproduktion samt
nybyggnation av svinstallar. En stor maskinhall byggdes 1992. Året 1996 drabbades gården
av salmonella och efter en lång kamp med sanering och förebyggande åtgärder såg man sig
tvingade 1998 att bränna ner samtliga ekonomibyggnader (utom maskinhallen som
sanerades) på gården och svinstall på Lilla Skattegården. Redan året efter, 1999, uppfördes
kycklingstall om 4000kvm. Under två år var produktionen inriktad på kalkon, men från 2001
gick man över till kycklingproduktion, som innebär 90 000 kycklingar per omgång. Det blir
varje år 7 till 8 omgångar.
2008 bildade Anton, Anders, Elsie och Gunnar Ljungström Bäckgården Skeby AB.
Förutom kycklingproduktion och lantbruk fanns även skogsbruk i form av flisning. Som mest
fanns 5 skogsmaskiner i företaget, men nu finns en flismaskin och en skotare kvar.
Anders Ljungström (född-79) och Malin Broberg (-84) med barnen Olle (-13) och Molly
(-15) flyttade in i mangårdsbyggnaden på Bäckgården i samband med att Backabo blev
inflyttningsklart för Gunnar och Elsie Ljungström 2012.
Under 2015 påbörjades byggandet av två kycklingstallar om 5000kvm vardera.
Igångsättandet av den nya produktionen av 315 000 kycklingar per omgång beräknas börja i
februari 2016. Liksom tidigare räknar man med 7 till 8 omgångar per år.
Lilla Skattegården 2:5
Gunnar och Elsie Ljungström köpte, efter att ha arrenderat jorden några år, hela gården
1994. De två boningshusen uthyrdes. Det stora huset hyrde Anton Ljungström och Emma
Mentzer. Därefter fam. Fransson. Nuvarande (2015) hyresgäster är Sofia Smedman och
Rickard Ljungberg. I det mindre hyrde först Anders Ljungström själv och sen tillsammans
med Malin Broberg. Gert Andersson hyrde en kort period och nuvarande (2015) hyresgäst är
William Nilsson.
Lilla Skattegården 2:19
Redan 1983 såldes gården till Gunnar och Elsie Ljungström och bostaden hyrdes ut.
Hyresgäster under många år var Christina och Lars Hallström innan de köpte hus i Källby och
flyttade dit. Lena och Bror Hägnander hyrde sen fastigheten. Efter dem hyrde Lillemor och
Lennart Lööf Skattegården innan den 2004 såldes till Jonas och Annelie Broberg. De i sin tur
sålde 2015 Lilla Skattegården till paret Natalie Kraft (född-94) och Robin Dolk-Anjemo (-92)
med sonen Casper (2014).
Lilla Skattegården 2:3 och 2:4
Åke och Ulla-Britt Johansson driver och äger nu båda gårdarna liksom Åsen, Hangelösa.
Åkes syster Selene avled 2011 och deras mamma Aina 2012. Nya ekonomibyggnader har
tillkommit och Åke genomför en omfattande renovering av L.S.2:3. Uppfödning och träning
av travhästar har upphört och inriktningen på jordbruket är nu spannmåls- och kålodling.
Lilla Skattegården (2:19) 2:22 ” Sandhem”
Gunnar Jansson sålde 1979 fastigheten till Berith (född-51) och Rune Andersson (19391998). Dottern Hanna (-85) köpte och renoverade med sin man Fredrik Hedman (-80) huset,
där deras dotter Julia föddes (2012). Fredrik är nu ensam ägare av Sandhem.

Hisingsgården 14:3
Gunnar och Elsie Ljungström köpte gården 1987 och redan samma år styckades
bostadshuset med tomt av och fastigheten såldes till Margareta Svensson (född-59) och Åke
(-57) Hallström och deras söner Tobias (-90) och Kristoffer (-92). De renoverade fastigheten
grundligt och byggde till ett uterum åt öster 2015.
Hisingsgården 14:2
Efter att Helfrid Janssons flyttat till Källby såldes fastigheten 1991 till församlingens präst
Lars Ryderstad. Mikael Bergquist och Ann-Kristine Svensson köpte den 1995 och sålde den
1996 till Stina Rydberg och Mikael Nilsson. De i sin tur sålde Hisingsgården 2006 till Alain och
Sara Beche, som byggde ut boningshuset åt öster. De sålde sedan 2009 till Staffan Lindblom
(född-74) och Anna Kårebäck (-75) med sonen Albin (2012). Staffan och Anna har renoverat
inne i huset, gjort i ordning uthusen och förnyat och förbättrat trädgården.
Lillegården
Georg Lönnstig avled 1985 och Ingrid Lönnstig avled 2006. Sonen Dan övertog gården.
Jorden har vid två tillfällen styckats av och sålts till Stiftet (se Stommen). Fastigheten såldes
2015 till Hanna Hedman (född-85) och Patrik Brännlund (-68). De har påbörjat en
totalrenovering av fastigheten.
Backgårdarna
Backgården 19:1
Evert (1929-2008) och Eivor (1937-2012) Svensson sålde i slutet av 1980-talet
jordbruksmarken, förutom omgivande 5 tunnland, till Bäckgården. De flyttade till Källby
1999 då sonen Henrik köpte fastigheten, renoverade den och flyttade in följande år. I
samband med giftermålet med Eleonore (född-74) Alm tog familjen efternamnet Alm.
Döttrarna Hanna och Elin är födda 2001 resp. 2004. Efter att ha hittat ett gammalt foto har
Henrik under 2015 lyckats återskapa den gamla glasverandan.
Backgården 7:3
Inger och Per Olausson bor kvar på sin gård, men jordbruksmarken såldes 2000 till Stiftet
(Stommen).
Backgården 7:2(Nedre Backgården)
Birgitta Bredh (född-58) och Gert Andersson (-58) köpte gården 1996. Jordbruksmarken
såldes till Stiftet (Stommen) 2000 och år 2001 sålde Gert Andersson gårdsfastigheten till
Peter Lundell (-70) och Nina Bergqvist (-64). Nina startade FormFabriken med konstkeramiktillverkning i de renoverade ekonomibyggnaderna. Producerar för försäljning i egen butik
och för beställning. Omfattande renovering av boningshuset och 2012 även av gårdshuset
där Bengt och Mona Lundell hyr.
Tyskagården
Eva och Mats Theodorsson drev jordbruket med inriktning på spannmål, potatis, kål,
salladsodling och från 1989 även jordgubbar, till 2004 då all jordbruksmark på gården
utarrenderades till Jonas Sigurd, Källby.

