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Sven-Olof Nyberg berättar till bilder om Kyrkbyns tillkomst. 
Ur ett sammandrag med bilder av Kyrkbyns tillkomst med Sven-Olof Nyberg. Invigningen av 
området skedde i Håbo-Tibble kyrka den 26 aug 1978. Deltagarna gick genom den gamla by förbi 
kyrkbacke, klockargård, klockstapel och fattigstuga till bygdegården, där kaffe serverades. 11 års 
arbete med planering och byggnation var avslutat. Nyberg talar om konsten i samhällsbyggnad. 
Innovationen måste bli vårt verktyg att möta utmaningar med.  
   Håbo-Tibble är en jordbruksbygd, med kyrkan mitt i byn. Ett kulturarv, som binder samman det 
som varit och det som skall komma. I 700 år har innevånarna varit vana att göra halt vid en vackra 
kyrkan vid häradsvägen mellan Stockholm och Skokloster. 
   Många små jordbruk har slagits samman till några få och flykten till tätorten har givit utrymme för 
sommarboende. Håbolunds handel var den sista, som måste ge upp av de 5, som fanns i området.  
   Många barn har undervisats i Tjusta unika skolby ända sedan 1814 i fyra olika skolbyggnader.  
   Under de expanderande åren ville ett riksomfattande bolag bygga ut Håbo-Tibble med många 
enheter för att klara ekonomin. Ett alternativ utarbetades, som skulle omfatta ett begränsat område 
runt kyrkan. Den andra etappen väntas bli färdig 1984-85 med barnstuga och fruktplanteringar.  
   Planeringen för byn genomfördes i nära samarbete med länsantikvarie, regionala myndigheter och 
kommunen. Bevarande och nybyggnad har ofta stått som motsatser. Här har istället båda samverkat 
till ett i takt med tiden, men inom traditionens mönster.  
   Två växthus, som fanns på platsen plockades ned för framtida användning. 4 brukare valde att 
bygga växthus i anslutning till det egna huset.  
   Hälften av husen har fördelats efter turordning ur kommunens småhuskö. Resten har valts ur 
intressegrupper. Det ekologiska tänkande är genomfört. 
   Vatten och avlopp sköts genom en ekonomisk förening. Upphandling av material genomfördes 
samlat för hela bebyggelsen. Stor frihet i val av färger. 5000 häckplantor, 500 buskar och 50 stamträd 
har planterats kring de 15 husen.  
   Nya vägar anläggs efter behov och inte efter normer. Vägarna blir bara 4 meter breda och knyter 
husen närmare varandra. Barnen använder vägarna som i gamla tider. Biltrafiken ges litet utrymme. 
Den sparade kostnaden för dessa vägar räckte till att betala växterna. Träd är underbar allmän 
egendom, vart du går kan du njuta av någons träd utan att det kostar dej ett öre. 
   Orangeriet, som tillvaratar solens strålning har blivit modell för husen i Håbo-Tibble. Husen har 
stora fönsterytor mot söder och väster, men små mot norr och öster. Energibesparing sker utan glitter 
med enkla medel.  
   Bersån, som insynsskyddat uterum, har åter kommit till heders. Detaljerna är lika för alla husen. 
Plåtslagarens fina arbete gläder både brukaren och planeraren. Val av takbeläggning har varit fria. 
Tomterna är på 800-1300 kvadratmeter och alla olika. Husen ligger tätt ihop och passar till det gamla 
namnet Tibble, som just betyder bebyggelse tätt ihop.  
   Alla hus är statligt belånade. Den tekniska standarden är hög och likvärdig.  
Byggnationen har väckt stort intresse. Många har besökt Håbo-Tibble, bara allmännyttan och  
byggmästarna har uteblivit. Första etappen genererade 70 nya Håbo-Tibblebor. 
De är nu efter några år accepterade som fullvärdiga bybor. Initiativtagaren till en ny etapp,  
Stig Sundblad, undrar om det skall behövas 7.500 sidor för att bygga 15 småhus.  
   Byggnationen vid Håbo-Tibble kyrkby var ett experiment, som gav vinster i  
erfarenhet och kunskap. 434  
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