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PAINTBALL PÅ SUNDSTA  
– BARA 45 MIN FRÅN 

STOCKHOLM! 
 
Paintball i Roslagens skogar är med sin närhet till både 
Stockholm, Uppsala och Norrtälje en upplevelse vi kan 
rekommendera för både företag och privata sällskap. 
 
Svensexa, möhippa, kickoff eller en spontan aktivitet 
med vännerna – här finns möjlighet till ett spännande 
paintballevenemang för alla! 

 
 

Mer info finner ni på hemsidan 

www.sundsta.se 
 

0176-153 10 
info@sundsta.se 

 



 Sundsta Säteri har anor från 1100 talet, källarvalven är daterade c:a 1170, samtida 

med de gamla kyrkorna. Sjön Lommaren var då en havsvik och segelled till Uppsala. 

 Slutstavelsen STA betecknade då ett visst antal meter över havet – Malsta Sundsta och 

Finsta. 

 Vårt helgon Heliga Birgitta sägs ha fötts på Finsta – säkert är att hennes far Birger Jarl 

ägde Finsta där hon växte upp. Under hennes tid kom många pilgrimer för att besöka 

platsen och Skederids  k:a är utbyggd tre gånger – skeppen syns tydligt! Sägnen säger 

att en av hennes uppenbarelser ägde rum här på Sundsta.  

 Huvudbyggnaden på Sundsta färdigställdes c:a 1640, ett av Roslagens äldsta trähus, 

som inte föll för ryssarnas härjningar på 1790 talet. Källarvalv, takmålningar, breda 

golvtiljor med handsmidda spikar finns gott bevarade tillsammans med lindalléns 280 

år gamla träd! 

 Nedanför finns den gamla kajkanten, för 120 år sedan rodde man till Husby Sjuhundra 

k:a på söndagarna. Detta finns förevigat med fin målning i församlingshemmet. 

 Efter 30-åriga kriget hade kungen krigsförtjänta herrar att belöna – men inga pengar! 

Tillgång till mark fanns dock och under denna period tillkom Sveriges säterier. Ordet 

betyder SÄTESFRIHET – en form av skattebefrielse och förmåner, bl.a. egen bänk i 

kyrkan – finns kvar. 

 Skattebefrielsen saknas! Man förpliktigades med att ”hålla knekt”, vilket innebar 

soldattorp med självhushållning. På Sundsta finns Dragontorpet med en av gårdens 

vackraste kakelugnar. Säteriet var inte nödvändigtvis den största gården – men livaktig 

med närhet till handelsplats, transportled samt huvudstaden. 

 Genom följande århundraden har Sundsta förblivit i stort intakt, 1949 arbetade och 

livnärde sig 49 familjer här. Familjen Baalack har ägt, drivit och utvecklat Sundsta 

sedan mitten av 1960-talet och det är med glädje vi presenterar allt vad vi kan 

erbjuda idag! 

   

 Välkommen som gäst på Sundsta Säteri! – Önskar Therese, Mikael & Christina Baalack 

m. Personal 

 

Sundsta Säteri idag! 
Restaurang, Konditori, Konferens, Golf,  

Motor & Event, Jakt, Paintball, Stugor, Catering, 
Bröllop och Fester 

 


