Svar på interpellation angående Rödingarnas tidigare tilltänkta placering
Frågan kring de två Rödingarna är viktig för många och självklart ska en bra lösning komma
till stånd. Detta ska ske så snart det är möjligt. Bland annat behöver lämplig permanent plats
hittas.
Svar på frågorna.
Har Råsta Projektutveckling AB av Solna stad ålagts enligt sin skyldighet återställa
marken och gångvägen mellan Kolonnvägen 32 och 34?
Stadsledningsförvaltningen arbetar med att hitta ett förslag till permanent plats för
Rödingarna. I detta arbete ingår att utreda om det finns förutsättningar för att placera de två
flyttade Rödingarna i anslutning till de tre kvarvarande Rödingarna. Om det i detta arbete inte
visar sig vara lämpligt kommer marken att återställas.
När kommer detta arbete att påbörjas?
Det kommer att påbörjas snarast möjligt.

Solna 12 maj 2015

Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande

bergshamrapartiet
Solna kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk

INTERPELLATION angående Rödingarnas tidigare
tilltänkta placering
För att bereda plats för bygget av en ramp mellan Enköpingsvägen och Kolonnvägen enligt en
detaljplan från 1985, beslöt kommunen att flytta två byggnader av högt kulturhistoriskt värde,
de s k Rödingarna. Nya grunder iordningställdes mellan två andra Rödingar på Kolonnvägen 3234. Bygglovet överklagades och Länsstyrelsen utfärdade, i väntan på beslut, en inhibition, vilket
innebar att arbetet genast skulle avbrytas.
Råsta projektutveckling AB drog då tillbaka sin bygglovsansökan och lyckades på kort tid få nytt
tidsbegränsat bygglov på Överjärva gårdsväg. Natten mellan 22 och 23 maj 2014 flyttades de
två byggnaderna till sin provisoriska uppställningsplats vid Ulriksdals golfbana. Det tillfälliga
bygglovet går ut den 30 maj 2016. Innan dess måste byggnaderna ha fått en permanent
placering och arbete med bygglov/detaljplan för att uppföra dem vara avslutat. I bygglovet står
att byggnadernas ändamål är föreningsverksamhet.
På Kolonnvägen pågår bygget av rampen för fullt, men på den tilltänkta platsen för flytten har
inget hänt. Husgrunderna är kvar och den avgrävda gångvägen har endast öppnats provisoriskt.
Med bakgrund av ovanstående frågar jag
Har Råsta Projektutveckling AB av Solna stad ålagts att enligt sin skyldighet återställa
marken och gångvägen mellan Kolonnvägen 32 och 34?
När kommer detta arbete att påbörjas?

Solna den 24 april 2015

Björn Bränngård (BEP)

