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Resultat från arkeologisk utredning inför 
bostadsbebyggelse på fastigheterna 
Lilla Åsa 23:165 i Månsarps socken och 
Lilla Åsa 3:302 i Sandseryds socken i 
Jönköpings kommun 

Bakgrund 
Ni planerar att ta ett större markområde i anspråk för bostadsbebyggelse 
inom rubricerade fastigheter. Jönköpings läns museum har under perioden 
18 till 21 april 2017 genomfört en arkeologisk utredning inom ett 6,4 hektar 
stort område, se karta bilaga 1. 

Resultat 
Jönköpings läns museum har redovisat resultaten från utredningen till 
Länsstyrelsen den 10 juli. Vid inventeringen noterades 11 kolbottnar efter 
resmilor och tre kolarkojor spridda över området. I områdets sydöstra hörn 
finns ett område med fossil åkermark bestående av fem röjningsrösen. 
Samtliga har bedömts som sentida övrig kulturhistorisk lämning. 

Slutligen påträffades i den östra delen två parallella hålvägar, 20 meter långa 
och 0,3 till 1 meter djupa, bedömda som fornlämning. 

Vid utredningen togs även sökschakt upp med en total yta av 585 m2, dock 
utan spår av ytterligare lämningar. 

Lämningarnas och sökschaktens placering återfinns på karta, bilaga 1. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att ytterligare antikvariska åtgärder inte krävs i 
området. 
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Bilaga 
1: Skarta över utredningsområdet med registrerade lämnigar och sökschakt 
 
 
Kopia till 
Jönköpings läns museum, registrator@jkpglm.se  + bil 1 (sänds av handläggare) 
Bsv arkitektur och ingenjörer AB, johnny.grauengaard@bsv.se  + bil 1 (sänds av 
handläggare)0  
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