Solna den 4 april 2022
Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson

Interpellation om rödingarna vid Överjärva gård
I maj 2021 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.
I slutet på 1800-talet hade SJ:s anställda rätt till tjänstebostad och därför byggde SJ ett antal
flerfamiljshus runt stationen. Vid Kolonnvägen byggdes sju tvåvåningsvillor 1912–1920.
Husen är byggda i nationalromantisk stil med faluröd träpanel, vita omfattningar,
småspröjsade fönster och valmade tegeltak. I en av rödingarna växte den
världsberömda fotografen Lennart Nilsson upp. Rödingarna är goda representanter för SJ:s
träarkitektur och mindre personalbostäder från 1920-talet. De är omsorgsfullt gestaltade och
välproportionerade, mycket ursprungliga och har enligt Stockholms läns museum ”ett mycket
högt kulturhistoriskt värde”.
Efter att under många år ha fått stå och förfalla har två av rödingarna äntligen fått en
permanent plats på Överjärva gård, där de också har fått en exteriör upprustning.
Byggnaderna saknar dock grundläggande funktioner såsom såsom el, avlopp och vatten och
är sannolikt i behov av en interiör upprustning för att kunna användas. Med rätt
förutsättningar kan rödingarna både fungera som ett vackert tidsdokument samt fylla viktiga
funktioner för vårt kultur- och föreningsliv, men till vår kännedom finns ingen plan för när och
hur rödingarna ska kunna fyllas med verksamhet.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens
ordförande:
Vilka planer finns för rödingarna?
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