
Syfte: Projekt “Levande Lexby” syftar till att utveckla området kring Lexby by 
och fägata som besöks- och turistmål med fokus på den lokala 
kulturhistorien och miljön.
Området ska med utgångspunkt i dess natur- och kulturhistoriska värden 
utvecklas som storstadsnära landsbygd, ett besöksmål med möjligheter till 
hälsofrämjande aktiviteter, t.ex. ridning, promenader, klättring, 
utbildningsmöjligheter såsom kursverksamhet, och aktiviteter exempelvis 
med hund och häst. Lokala företags och föreningars initiativ ska samordnas 
och utvecklas till exempel i form av försäljning av närproducerade produkter 
och livsmedel såsom kött, honung, ost, bröd m.m.



Det är nästan osannolikt att det finns så 
vackra fägator och gamla gårdar ett 
stenkast från Partille centrums myllrande 
torg och butiker. Bakom Lexbyskolan tornar 
Brattefjäll upp sig med varierande 
bergsklättring för den som känner sig 
hugad. På toppen av berget breder en 
vidsträckt utsikt ut sig, där man i väster 
kan se ända till Älvsborgsbron. 



Lexby omnämns redan på 1500-talet för första gången i skrift men 
troligen har byn varit befolkad långt tidigare än så – arkeologer har 
funnit bronsåldersrösen i de närliggande bergen. Genom historien 
har byn plundrats och bränts ned flera gånger. Senmedeltiden var 
en orolig period där soldater förflyttade sig genom dalgången, i 
stort behov av proviant och på jakt efter unga män som kunde 
ansluta till deras trupper. Då flydde byborna upp i bergen och 
många gömde sig på Brattefjäll. 

I Gamla Lexby finns även en ridklubb, höghöjdsbanan High
Adventure och välbesökta Lexby Gård. Den ideella föreningen 
Levande Lexby har flera olika evenemang i byn där skördefesten 
och Lucia i Lexby drar mycket folk. Partillebo äger de flesta av 
byggnaderna här i byn, som må vara en spillra av sitt forna jag 
men en riktig liten pärla att besöka. 



"Mat för alla" är ett avslutat EU-projekt. Nu har det bildats en 
odlarförening i byn som fortsätter detta arbete.

I Lexby finns flera jordkällare bevarade. Dessa användes som 
matförvaring innan kylskåpet uppfanns. De är delvis täckta av 
jord vilket skapar en isolerande miljö inuti. Under sommartid 
håller jordkällare en lägre temperatur och vintertid så håller de 
frosten ute.

I byn finns en gammal smedja som nyligen rustats upp. Smedjan 
var en viktig byggnad för att exempelvis kunna tillverka och laga 
verktyg och sko hästar.

Förr i tiden när man vandrade mellan Lexby och Gunnilse med 
tung packning så fanns det ett visst stenblock man satte sig på 
efter en lång och tung uppförsbacke genom skogen. Detta 
stenblock fick namnet “Pustestenen”, det var där man fick hämta 
andan.



Minnesmärke - Fägator och 
stengärdesgårdar
Man kan urskilja brukningsvägar och 
fägator från kartor redan 1767 och 
därefter se hur de har förändrats. 
Många har försvunnit helt men visst 
finns det en eller annan kvar. I dessa 
gator ledde bönderna sina boskap till 
betesmarkerna. Fägatorna ledde även 
till skogen där korna fick beta. 
Stengärdesgårdarna var till för att hålla 
djuren borta från de åkrar som det var 
odlat på.



Stinas Gårdscafé!
I en liten stuga finns ett litet 
café som ligger mitt i byn 
”levande Lexby”. På Stinas 
Café serveras kaffe, 
nygräddade våfflor med 
grädde och sylt eller 
hembakat.
Även pajer serveras.

Cafét drivs i privat regi och 
har öppet söndagar under 
vår, sommar och höst.



Skördefesten var tillbaka i Lexby på lördagen när höstsolen gassade från en klarblå himmel över barnfamiljer, 
scouter, hästar, hundar, kossor och får. Hundratals besökare fikade och handlade allt från hemgjorda praliner 
till närodlade oliver.

Kön var lång till ponnyridningen redan vid elvatiden hos Lexby ridklubb. Hästarna gick lugnt runt med de 
förväntansfulla barnen i paddocken. Längre bort mot Kåhög hade Porthälla scoutkår satt upp sitt tält och grillade 
korv. På Olles hus var det livemusik med Windrock och Partille Hembygdsförening fanns på plats i 
mellangårdssmedjan och boningshuset för att prata med folk och berätta om gamla tider.

Det fanns även en poängpromenad för de vetgiriga och Sävedalens AIK lät de yngre testa orientering. Men de 
flesta njöt av vädret, utbudet på de olika caféerna och köpte med sig äpplemust, fårskinnstofflor, hemgjord 
choklad och honung.



Slutord:
Levande Lexby har kommit 
igång det mesta som fanns 
med i projektidén, och 
verksamheten lever starkt 
vidare via flera föreningar.


