
     
    

Kommunstyrelsen 2016-03-07 
Ärende 6, KS/2015:220 

Begäran hos Råsunda Förstads AB om att få 
placera två kulturminnesvärda byggnader, 

”Rödingarna”, vid Överjärva gård 
 
Yrkande 
 
Miljöpartiet anser att förslaget om att flytta Rödingarna till Överjärva gård har hastats fram 
och saknar förankring.   

Vi noterar att varken Råsunda Förstad AB:s styrelse eller Överjärva gårds styrelse har fått 
kännedom om förslaget på sina senaste möten. Inte heller har någon nämnd hanterat frågan. 
Enligt beslutet om inrättande av Igelbäckens naturreservat från 2004 (KS/1998:301) 
ankommer det på en nämnd att exempelvis tillåta en eventuell rivning eller uppförande av 
byggnader på Överjärva gård. Av de första detaljföreskrifterna för naturreservatet framgår att 
detta ansvar ursprungligen låg på Kultur- och fritidsnämnden men 2006 överfördes ansvaret 
till Stadsbyggnadsnämnden. Man glömde dock bort att justera föreskrifterna i enlighet med 
detta, något som därför gjordes först 2012. Då Stadsbyggnadsnämnden inte längre existerar 
borde detaljföreskrifterna återigen ha uppdaterats. Så har dock ej gjorts och varken Tekniska 
nämnden eller Byggnadsnämnden har involverats i arbetet. 

Vad gäller förslaget om en flytt av Rödingarna till Överjäva gård i sak anser vi dessutom att 
tjänsteskrivelsen saknar analys av hur flytten går ihop med den beslutade inriktningen av 
verksamheter på Överjärva gård från 2012 (KS/2012:288). Det finns redan idag fastigheter 
på gården som ska fyllas ”med innehåll”. Ett exempel är Gula villan som väntar på renovering 
för att kunna öppna som café eller restaurang. Med tanke på de befintliga byggnadernas 
eftersatta skick är det vanskligt att flytta fler fallfärdiga byggnader till Överjärva gård utan ett 
genomarbetat förslag på framtida användning. Vi anser därför att verksamhetsfrågan måste 
lösas innan ladugården rivs och Rödingarna flyttas. I detta ingår att hantera ansvars- och 
finansieringsfrågorna för de tänkta framtida verksamheterna. 

Frågan om Rödingarna engagerar många. I en tråd på ”Solna kommunfullmäktige 
diskussionsforum” på Facebook har det vädrats ett antal alternativa förslag som kan vara 
värda en prövning.  

Jag yrkar  

att ärendet återremitteras för att kompletteras med en mer noggrann analys och 
beredning i enlighet med ovanstående. Konkret handlar det om följande punkter: 

 beredning och förankring i berörda styrelser och nämnder  

 hantering av tillståndsfrågor (t.ex. rivningslov) och en mer gedigen analys av 
kulturmiljöaspekter för både Överjärva gård och Rödingarna 

 konkreta och förankrade förslag för framtida verksamhet i Rödingarna och 
beskrivning av ansvars- och finansieringsfrågor 
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Miljöpartiet de gröna  


