
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Vårresa till Taxinge Gods och familjen Fimmerstad 
Endast för akademiens ledamöter och personal 
 
Tid Torsdag 10 maj, kl 09.30–16.30         (07.00 buss fr Uppsala/08.30 fr Sthlm) 
Plats Taxinge Gods, 155 93 Nykvarn 

Information om utflyktsmålet 
Karta till utflyktsmålet 

Anmälan Senast måndagen den 7 maj via denna länk 
 
Om Du inte har tillgång till dator/internet ring Helle Rosencrantz, tel 08-54 54 77  01 
Önskemål om bussresa måste föranmälas. 
 

Frågor Innehåll: Åke Barklund, aake.barklund@ksla.se, tel 08-54 54 77 02, 0708 900 642 
 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A W Bergstens fond 

 
Taxinge gods  
”Näsby gods” i Taxinge socken omnämns redan 1685 i jordeboken. Under 1800-talet blev godset 
Södermanlands tredje största genom tillköp. Ett samhälle med skola, kyrka, affär, telegraf, 
ångbåtsbrygga och järnvägsstation växte fram och en betydande gårdsindustri fanns i form av såg, 
hyvleri, smedja, tegelbruk, mejeri och kvarn. Bland tidiga ägare märks bland andra Didrik Duwall, 
Anders von Wahrendorf, Ludvig Berg, Knut Posse och siste private ägaren Ernst Sjögren som 
brukade gården fram till 1970. Då köpte Södertälje kommun godset. Markerna övertogs snart av 
Uppsala Akademiförvaltning och ägaransvaret för slottet togs 1999 över av Nykvarns kommun. 
Sedan 1974 arrenderar familjen Fimmerstad Taxinge Gods. 

Lantbruket omfattar 600 ha samt en omfattande entreprenadverksamhet. Runt slottet finns en unik 
gammal vackert välbevarad bebyggelsemiljö. På godset driver två generationer Fimmerstad 
växtodling i egen regi med inriktning utsädesproduktion av spannmål, fröodling och vall. Vidare 
arbetar man med industriservice i form av produktionsövervakning, maskinunderhåll och 
maskinrenoveringar samt fastighetsförvaltning. Företaget kör också mycket maskintjänster åt 
andra; snöröjning, jordbearbetning, gödsling, sådd, balpressning, inplastning, sprutning och skörd. 
Man har 4-8 personer anställda under året. I det gamla anrika stallet erbjuds arrangemang på upp 
till 400 gäster. Från början ett finstall och plats för Taxinge Gods vackra hästlandåer, idag en lokal 
med härlig atmosfär och ett bra exempel på vad duktiga hantverkare kan åstadkomma. Här ordnas 
events, företagsarrangemang, julbord, produktvisningar, bolagsstämmor, konferenser, mässor och 
föredrag. Gården har en väl fungerande travträningsanläggning med plats för 50 hästar. Här finns 
en träningsoval på 1600 meter och en slinga i skogen om 6 km. 
 
Ni som inte åker bil, erbjuds abonnerad buss från Uppsala via KSLA till Taxinge, och tillbaka 
förstås. Betalning tas upp i bussen, Ta gärna med jämna 150 kr tur (Uppsala t o r.) resp. 100 kr 
(Stockholm t o r.). 
 
Välkomna! 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
 

http://www.taxingegods.se/�
http://www.taxingegods.se/?visa=hittahit�
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Program 
 
 
Vårresa till Taxinge Gods med akademisammankomst 
Torsdag 10 maj 2012 
 

Program 
07.00 Abonnerad buss avgår från Uppsala 

Hämtar vid Musikens hus  
 

07.20 Passerar motorvägens avfart mot Knivsta /Ar (Statoilmacken)  
 

08.30 Bussen avgår från KSLA 

09.30 Ankomst Taxinge Gods  
kaffe vid ankomst, Jan Fimmerstad, möter. Gräsmatteodling ”Mälarturf” m.m. 

12.00 Lunch,   
med formell Akademisammankomst c:a kl: 12.45 under kaffet 

13.00 
 

Guidad bussresa  
runt i byn, Näsby / Taxinge gods historia 

14.30 Dagens verksamhet på Taxinge 
 i samband med vandring runt gården 

16.30 
 

Avresa från Taxinge Gods 

17.45 Bussens ankomst till KSLA Stockholm 

18.45 Bussens ankomst Uppsala 

 

Vägbeskrivning 
 
Taxinge-Näsby gods ligger knappt sex mil från centrala Stockholm. 
 
Från Stockholm 
Från Stockholm- kör mot Södertälje- vidare E20 mot Göteborg. 10 km efter Södertälje- avfart 140 mot 
Taxinge Slott- Bruna skyltar. 
 
Från Strängnäs 
Från Strängnäs- sväng av avfart 139 mot Mariefred-Taxinge. Kör mot Taxinge ca. 10 km. Taxinge Slott- 
Bruna skyltar. 
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