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Sundby Gård
Liten historik!

Sundby Gård Historik
Namnet Sundby är dokumenterat sedan 1331.
Under medeltiden och framåt hörde Sundby gård och det närbelägna
Stensättra gård till godset Gladö. Gladö herrgård existerar inte längre,
men troligen låg dess huvudgård på Gladö gärde.
Strax väster om Sundby gård finns ett mindre gravfält från yngre
järnåldern, som visar på gårdens forntida ursprung.
År 1527 indrogs Gladö till Kronan men återlämnades i mitten av
1500-talet till den ursprungliga ägaren; ätten Swart.
I 1572 års jordebok upptas Sundby som ett mantal frälse.
Under 1600-talet övertogs Gladö av Sundby gård som nu blev godsets
nya huvudgård. Efter att ätten Swart dog ut i slutet av 1700-talet övergick
säteriet till färgfabrikören Carl Gustaf Hoving, som lät huvudbyggnaden få
sin slutliga utformning 1790, med tjugofyra rum fördelade på tre våningar.
Huvudbyggnaden som låg alldeles invid Orlångens strand, strax söder om
nuvarande värdshuset, brann ned till grunden annandag jul 1941.
Vaga lämningar syns nu i strandkanten.

År 1950 förvärvades Sundby gård av Huddinge kommun och sedan
årsskiftet 1995-96 är Sundby gård i det kommunala Huge Fastigheters ägo.
På 70-talet förvandlades det gamla lantbrukssäteriet på 80 ha till ett
friluftsområde för alla Huddingebor. Det invigdes 1971 och blev snabbt populärt.
De årliga Sundbydagarna, arrangerade av arbetaranknutna folkrörelser i
Huddinge, lockade folk från hela Stockholmsregionen.
Dessförinnan hade det funnits många mer eller mindre fantasifulla planer
för området. En av dem var anläggandet av ett zoo på 60-talet.
Stockholm Zoo AB ville bygga en exotisk djurpark med giraffer, elefanter, tigrar,
lejon, apor och fåglar. Planerna avstyrdes i sista stund och en damm
och en kinainspirerad bro är allt som minner om det storslagna projektet.
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Nutida verksamheter
Byggnader och anläggningar används för bland annat fritidsändamål.
Vid Orlångens strand ligger värdshuset ”Sundby gård” med festvåningar,
konferenslokaler, café, event- och festplats. I området finns ridstall med
”Sundby ridskola” och ”Litografiska museet” med Grudes Ateljé & Stentryckeri.

Sundby Gårds värdshus
Är öppet hela året och erbjuder beroende på säsong:
Lunch på vardagar, Brunch och a la carte´på helger, Grillaftnar.
Högtider med t.ex. julbord i december och påskbord i april.
Catering. Leverans av vår kvalitet till ditt arrangemang.
Konferens i toppmoderna lokaler med utrustning för dina behov.
Festvåning för bröllop och andra trevliga tillställningar.
Cafe´ året om på helger, alla dagar under sommaren.
Evenemang och provningar av olika slag.

För aktuell information, se: www.sundby-gard.se eller ring 08-689 99 00

141 91 Huddinge / Tel. 08-689 99 00
www.sundby-gard.se / info@sundby-gard.se
Gå gärna in och gilla oss på

