
 
Solna den 20 december 2021 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Huvudsta Gamla skola 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Huvudsta Gamla skola i korsningen Storgatan/Armégatan byggdes 1909 och är en vacker 
byggnad som i många år använts som skola åt flera generationer Solnabarn. Senast 
nyttjades byggnaden som kulturskola fram till 2017 då verksamheten flyttades över till 
Parkskolan, bland annat eftersom Huvudsta gamla skola inte är tillgänglighetsanpassad. 
Sedan dess har skolan mestadels stått tom, även om den emellanåt använts som 
övningslokal till polisen.  
 
Sedan vi lämnade in vår motion har vi kontaktats av mängder av Solnabor som är 
intresserade av att hyra och använda lokalen. I synnerhet har många kulturutövare såsom 
konstnärer och musiker uttryckt intresse för att återigen låta byggnaden komma till liv. Men 
trots att Huvudsta Gamla skola har stått tom i snart fem år har åtminstone inte vi hört ett ljud 
om varken planer för renovering eller för hur byggnaden ska användas framöver.  
 
Äldre byggnader kommer med vissa utmaningar och renoverings- och anpassningsbehov, 
såsom i detta fall behov av tillgänglighetsanpassningar om lokalen ska användas av en 
bredare allmänhet. Men detta får inte vara ett hinder för oss att ta hand om de byggnader vi 
har. Vänsterpartiet ser det som prioriterat att vi tar hand om vårt kulturarv och ser till att våra 
äldre byggnader också används. I just fallet med denna byggnad finns också väldigt många 
Solnabor som engagerar sig och har uttryckt önskemål om att fylla huset med verksamhet. 
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Huvudsta Gamla skola? 
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