Enebybergs Folkets Hus

Fasad mot S

Kommun:
Danderyd
Socken:
Enebyberg
Objekt:
Enebybergs Folkets Hus
Besöksadress: Gethagsvägen 14
Postadress:
Tel:
e-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Orren 29

Byggår:

1934 Tillbyggt 1943 och 1954

Byggherre/
förening:

Enebybergs byggnadsförening
instiftad 1913

Arkitekt:

Haqvin Carlheim – Gyllensköld, KF:s arkitektkontor

Källor:

Strömblad, Curt Enebybergs
Folkets Hus. Enebybergs gårds
förening Broschyr nr 7,
Danderyd 2001.
Dokumenterad av Gunilla
Nilsson, Stockholms läns
museum.

ARAB (samling) Folkets Hus och Parker,
Stockholm vol. 1.
Svenska folkrörelser V: Folkets hus och
folkets parker (Stockholm 1939)
Bebyggelseinventering, Enebyberg 19301940-tal. 1976 1978 av Boel Almqvist.
Länsstyrelsen.
SF
Inventerad 1976:
Film nr:69:9-17,70:9-25

JA

Inventerad 2002:
Film nr:7106:1-12

JA

ARAB FHP databas:

JA

Användning
Huset används idag av den närbelägna skolan
som tvingats evakuera delar av sin verksamhet på grund av problem med fukt och mögel.
Exteriör
Fasaden är försedd med brunbeige slätputs
och gjuten betonggrund Tegeldetaljer finns
omkring vissa dörrar och fönster. Tegeltaket
har 2-kupigt, med öppen takfot. Falsat plåttak
över entré på husets baksida.
Originaldörrarna finns kvar i entréer på
husets fram och baksida. Gavelingångarnas

dörrar är dock utbytta till moderna i
aluminium. På ena gaveln finns ny
brandutrymmningstrappa från andra
våningen.
Fönster utan foder och tegelröda bågar.
Andra våningen har fyrluftsfönster. Svarta
enkla smidesräcken kring trappor och
balkong.
Interiör
På grund av skolans krav på lokaler har stora
förändringar gjorts invändigt, dock ganska
provisoriskt. Stora salen är avdelad i flera
klassrum med nytt innertak. Scenen är också
avskärmad och inrymmer ventilationsanläggning.
Förändringar
Tillbyggt 1943 och 1954. Utbytta ytterdörrar,
nya brandutrymningsvägar och ändrade
rumsindelningar de senaste åren.
Situationsplan
Huset är placerat i bakre kanten av tomten
med en stor gräsbevuxen plan framför sig. På
tomten finns också en tennisplan och en stor
parkeringsplats. Gethagsvägen är utmed
Folkets Hus- och skoltomten på motsatta
sidan stoppad för fordonstrafik och omgjord
till gång och cykelväg. Den stora tomten
innebär en öppning i den omgärdande
trädgårdsvillastaden.

Foto från NV

Övrigt
Huset såldes 1958 till Danderyds köping.
Föreningen upplöstes 1967. Alternativt namn
på huset idag är Bragegården. Gethagsvägen
hette tidigare Bragevägen.
Skolan har nyttjat lokalerna också före
evakueringen. Skolan vill gärna fortsätta
nyttja lokalerna i framtiden eller se att huset
får hyresgäster och kommer till användning.
Kommunen vill förstås att tomten ska bära
ekonomiskt och planer finns därför på att riva
och bygga äldrebostäder. Kommunen anser
enligt uppgift av lärare på skolan att
renovering av huset med
handikappanpassning och eventuell
radonsanering blir besvärligt.
Fråga väckt angående byggnadsminnesförklaring. Registrerad hos
länsstyrelsen 2002-03-22.
Våren 2003 är huset rivningshotat i och med
att kommunen reviderar detaljplan över
området.

Fasad mot Ö

Fasad mot N

Fasad mot Ö

Kallhälls Folkets Hus (G:a)

Kommun:
Järfälla
Socken:
Järfälla
Objekt:
Kallhälls Folkets Hus
Besöksadress: Blomstervägen 11
Postadress:
Tfn:
E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Björkliden 49:1

Byggår:

1936-37

Byggherre/
förening:

Inventerad 1976:
Film nr:55:24-31

JA

Inventerad 2002:
Film nr:

NEJ

ARAB:s frågelista:

JA

Användning
Från början samlingslokal och bio. Efter det
att kommunen köpte huset har det haft flera
olika användningar fram till dess att
nuvarande föreningen övertog ansvaret.

Ekonomiska föreningen
Folkets Hus Kallhäll instiftad
1920

Exteriör
Interiör

Byggmästare:
Arkitekt:

Kooperativa förbundets
arkitektkontor

Förändringar
Huset moderniserades 1944 med indragning
av vatten och avlopp. 1946 iordningställdes
scenen för teaterändamål.

Källor:

Järfällaboken band 2, utgiven
av Järfälla kommun 1986.
Järfälla kommuns arkiv: 10
vol: 1906-1971.

Situationsplan
Beläget inom Kallhälls villastad, Björkliden.

Före
SLM Kulturmiljödatabasen
SF
NAD

Övrigt
Föreningen uppförde huset till en kostnad av
62 000 kronor.

Föreningen för teater och dokumentation
använder huset sedan 1981. Det ingår i ett
område som är kulturhistoriskt intressant
enligt Järfälla kulturhistoriska miljöer 1991.
1965 såldes huset till kommunen.

På tomten hade föreningen också festplats
och det första huset uppfördes där 1912, det
huset hade samlingssal, kök och
bostadslägenhet.

Kallhälls Folkets Hus

Fasad mot Ö

Kommun:
Järfälla
Socken:
Järfälla
Objekt:
Kallhälls Folkets Hus
Besöksadress: Gjutarplan 2
Postadress: Box 6
176 02 Järfälla
Tfn:
08-583 504 00
E-post:
Hemsida:

info@folketshuskallhall.com
www.folketshuskallhall.com

Fastighetsbeteckning:

Kallhäll 1:25

Byggår:

1970

Byggherre/
förening:

Ekonomiska föreningen
Folkets Hus Kallhäll instiftad
1912

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

Gunnar Gräslund

Järfälla kommuns arkiv: 10
vol. 1906-1971.
ARAB: Gunnar Gräslunds
arkiv vol.14.
Inventerad 1976:
JA
Film nr:

Inventerad 2002:
Film nr:

JA

ARAB:s frågelista:

JA

Användning
Biograf, föreningskansli, bibliotek,
samlingssalar och Bolindersmuseet.
Exteriör
Byggnadskroppen är kubisk, bestående av
fyra våningar, inklusive markplan och
exklusive källarvåningen. Fasadmaterialet
består av vitt mexitegel och symmetriska
fönsterband. Fönstren är av perspektivtyp
med bruna bågar och vit list närmast rutan.
Tak av falsad plåt, platt och brunt.
Interiör
Trapphus som utgör byggnadens hjärta var
tidigare stänkmålad, det finns idag bara kvar i
högsta trappavsatsen. I övrigt är trapphuset
dekorations- och motivmålat under 1990talet. I foajén på våning 3 finns Bolindersmuseet som berättar om bland annat
Bolinders produktion.
Biografen med foajé har merparten av
sjuttiotalets inredning kvar.

Förändringar
Invändiga funktionsförändringar och
underhållarbeten är genomförda. Biblioteket
har flyttat in på nedre botten.

Övrigt
Folkets husföreningen äger och förvaltar
huset och hyr ut till bland annat kommunens
bibliotek.

Situationsplan
Byggnaden är placerad i utkanten av torget i
Kallhäll och sammanbyggt med bostads- och
affärskomplex.

Kallhäll har två generationers Folkets Hus
byggda av samma förening.

Gjutarplan, huvudentré mot V

Blidö Folkets Hus
Kommun:
Norrtälje
Socken:
Blidö
Objekt:
Blidö Folkets Hus
Besöksadress: Stämmarsund
Postadress: 760 17 Blidö
Tfn:

Användning
Idag finns inte längre någon aktiv förening
och huset är privatägt. Det används för
bioverksamhet och därav dagens benämning
”Blidö bio”
Exteriör

E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Interiör
Förändringar
Blidö 1:240
Situationsplan

Byggår:
Byggherre/
förening:

1918

Föreningen Folkets Hus Blidö
instiftad 1918

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

Svenska folkrörelser V:
Folkets hus och parker
(Stockholm 1939)

Inventerad 1976:
Film nr:

NEJ

Inventerad 2002:
Film nr:

NEJ

ARAB:s frågelista:

JA

Övrigt
Huset uppfördes samma år som föreningen
bildades. Det kostade 10 000 kronor att
bygga.

Hallstaviks Folkets Hus

Fasad mot S

Kommun:
Norrtälje
Socken:
Häverö
Objekt:
Hallstaviks Folkets Hus
Besöksadress: Centrumtorget
Postadress: Box 73
763 23 Hallstavik
Tfn:
0175-221 40
E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Hallsta 2:180

Byggår:

1971-1972

Byggherre/
förening:

Folkets husföreningen
Framtiden instiftad 1916.
Ideell förening/ekonomisk
förening u p a

Byggmästare: Karl Johansson Bygg AB
Norrtälje
Arkitekt:

Ove Hidemark, Göran
Månsson

Källor:

Arkitektur nr 7/1973
Svenska folkrörelser V:
Folkets hus och parker
(Stockholm 1939)

Lars-Olof Holmgren Folkets
hus i Hallstavik: historik 19201980 (Hallstavik 1980)
Inventerad 1976:
Film nr:

NEJ

Inventerad 2002:
Film nr:7104:13-17

JA

ARAB FHP databas:

JA

Användning
Byggnaden inhyser idag bland annat
restaurang, bibliotek och ABF. Intressenter
är fackförenig, arbetarekommun, s-förening,
SSU-klubb, enskilda, kommun.
Exteriör
Byggnaden har tegelfasad med stora
utskjutande fönsterpartier. Fönster och dörrar
med omfattningar är röda och gjorda av så
kallat underhållsfritt aluminium.
Platt funktionalistiskt tak med en mindre
byggnadskropp ovanpå, bland annat för
ventilationsanläggning.
Glaspartiernas omfattningar och ytterdörrar
av metall är utbytta, men den röda färgen
bibehållen.

Interiör
Byggnaden utnyttjas fortfarande av
verksamheter för vilka lokalerna är
anpassade. Det ursprungliga arkitektoniska
uttrycken är väl tillvaratagna.
Situationsplan
Byggnaden är placerad i nordvästra hörnet av
Hallstaviks köpcentra. I direkt anslutning till
byggnaden ligger i norr Uppsalavägen, i öster
ICA, i söder parkering och Konsum och i väst
parkering. Byggnaden ligger i nivå med
markplan och förbinder byggnadens olika
entréer direkt till torget utanför.
Övrigt
Arkitekternas intentioner uttrycks av Ove
Hidemark i tidskriften Arkitektur nr 7/1973:
”Att byggnaden dessutom genom metallpartiernas stark
röda färg, foajéernas grönskimrandeväggytor och de

Entré

stora salarnas uttalade formspråk understyrker sin
närvaro var från början meningen. Byggnaden skulle
fungera som en individ i samhällsbilden och ge
kulturlivet i kommunen lokalmässigt en identitet.”

Dessa ursprungliga intentioner vilka uttrycks
i ovanstående nummer av Arkitektur stämmer
till stora delar fortfarande överens med
utseendet byggnaden har idag. Det gäller
utvändigt så väl som invändigt. Likaså
inhyser byggnaden fortfarande de
verksamheter som var tänkt vid uppförandet.
Huset invigdes av Olof Palme 1972.
Föreningen hade tidigare park och ett folkets
hus 1925-1972. När första huset byggdes
flyttades parken 400 meter öster om folkets
hustomten. Parken skall ha haft en teaterscen
med plats för 500 åskådare, dansbana,
serveringspaviljon men också fotbollsplan
och bana för motorcykeltävlingar. Denna
”nya” park kallas Orionparken och är idag
Rospiggarnas hemmabana. Folkets
husföreningen varken äger eller förvaltar
parken som inte längre har någon
folkparkskaraktär.

Foajé gatuplan

Herräng Folkets Hus

Kommun:
Norrtälje
Socken:
Häverö
Objekt:
Herräng Folkets Hus
Besöksadress: Folkets Husvägen 1
Postadress: Folkets Hus
760 49 Herräng
Tfn:
0175-131 95
E-post:
fh.herrang@hem.utfors.se
Hemsida:
www.norrteljetidning.se/foreni
ngar/folketshusherrang
Fastighetsbeteckning:

Herräng 1:18

Byggår:

1953

Byggherre/
förening:

JA

ARAB FHP databas:

JA

Användning
Intressenter i huset är fackförening, sförening, enskilda, båtklubb, fiskevårdsförening, idrottsförening och PRO.
Byggnaden inhyser en idag en aktiv Folkets
Hus förening. Förutom föreningsverksamhet
av olika slag bedrivs en ungdomsgård i nedre
bottens samlingslokaler inklusive köksdel. I
anslutning till huset finns också bibliotek och
utedansbana.

Föreningen Folkets Hus u p a,
instiftad 1906

Byggmästare:
Arkitekt:

FHR Arkitektbyrå, Stockholm

Källor:

NM inventering 1958 fotografi
Svenska folkrörelser V:
Folkets hus och parker
(Stockholm 1939)

Inventerad 1976:
Film nr:

Inventerad 2002:
Film nr:7104:1-12

NEJ

Exteriör
Fasaden är slätputsad. Färgen är brunrosa
med vita fönsterinramningar och ”knutar”.
Byggnaden har perspektivfönster i
övervåningen, tvåluftsfönster i bottenvåning.
Valmat tegeltak
Förändringar
Byggnaden har utökats med nytt bibliotek i
husets södra gavel 1991 samt dansbana 1994
i anslutning till huset på baksidan.
Byggnadens huvudentré med handikappramp
är nygjord.

Interiör

Det finns en väggmålning från 1956
under fönstret i trappavsatsen. Trappan
upp till A-salen har smidesräcke med
mönster karaktäristiskt för 1950-talet.
Stora salen har scen och saknar
dekorationsmåleri. Originaldörrar i bra skick
finns mellan foajé och nuvarande
ungdomsgårdslokal. Invändig ombyggnad
genomfördes 1985 (uppgift från hemsidan
16.9.2002)
Situationsplan
Byggnaden är placerad enskilt ett stycke in
från huvudvägen i samhället. Den ger ett

monumentalt intryck då den ligger i slutet av
en rak avtagsväg, omgärdad av skog.
På tomten finns också en bod vid husets norra
gavel och bakom huset står en mast. Framför
huset finns stor parkeringsplats.
Övrigt

Föreningens gamla hus (kallat Haga
folkets hus) byggdes 1907 till en kostnad
av 25 000 kronor, det var en träbyggnad i
två våningar och vinkelbyggd med entré i
vinkeln. Det gamla huset finns inte kvar.

Biblioteket

Dansbana

Scen

Högmarsö Folkets Hus
Kommun:
Norrtälje
Socken:
Länna
Objekt:
Högmarsö Folkets Hus
Besöksadress:
Postadress:
Tfn:
E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Interiör
Huset hade ursprungligen en stor
samlingslokal med scen, kök, styrelserum,
förrum och bostadslägenhet.
Förändringar
Huset används idag till sommarbostad men
det är oklart i vilken utsträckning huset har
förändrats.

Högmarsö (Furusund) Folkets
husförening instiftad 1930

Situationsplan
Övrigt
Inköptes av Folkets husföreningen 1930 från
Godtemplarnas byggnadsförening (IOGT) till
en kostnad av 12 000 kronor.

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

Exteriör

Högmarsö 2:30

Byggår:
Byggherre/
förening:

Användning
Huset används idag som sommarbostad.

Svenska folkrörelser V:
Folkets hus och parker
(Stockholm 1939)

Inventerad 1976:
Film nr:

NEJ

Inventerad 2002:
Film nr:

NEJ

ARAB FHP databas:

JA

Norrtälje Folkets Hus
Kommun:
Norrtälje
Socken:
Norrtälje
Objekt:
Norrtälje Folkets Hus
Besöksadress: Galles gränd 5
Postadress: Box 6
761 21 Norrtälje
Tfn:
0176-129 10
E-post:
Hemsida:

info@folketshusnorrtalje.nu
www.folketshusnorrtalje.nu

Fastighetsbeteckning:

Verkstaden 1

Byggår:

1995

Byggherre/
förening:

Föreningen Folkets Hus i
Norrtälje u p a instiftad 1906
(ekonomisk förening u p a)

Arkitekt:

Situationsplan
Byggnaden belägen inne i tätortsbebyggelse.
Tomten avstyckades från Pythagorasfabrikens område.
Övrigt
Det ursprungliga huset köptes från logen
Verdandi 1907 till en kostnad av 15 000
kronor. Huset skulle renoveras våren 1995
men visade sig vara i dåligt skick och det
revs. Nya huset invigdes hösten 1995.
Det gamla huset som inte längre finns,
renoverades 1963. L M Ericsson var inhyrd i
lokalerna ett par år i slutet av 40-talet.

NM inventering 1958
fotografi.
Bebyggelseinventering
Norrtälje sn IV, lst.
Norrtälje stadsarkiv 154 vol.
1903-1995
Avd. 82 metall Norrtälje
Svenska folkrörelser V:
Folkets hus och parker
(Stockholm 1939)
SF

NAD
Inventerad 1976:
Film nr:

NEJ

Inventerad 2002:
Film nr:

NEJ

ARAB FHP databas:

JA

Användning
Intressenter i huset är fackförening,
arbetarkommun, s-förening, SSU-klubb och
enskilda.
Exteriör

Förändringar

Föreningen anlade park 1910 till en kostnad
av 47 500 kronor. Det var på hyrd mark i
Gransäter. Markområdet med parken inköptes
sedan (1918) av arbetarkommunen.

Byggmästare:

Källor:

Interiör

Det gamla huset, köpt av Verdandi 1907, rivet
1995.

Skebobruks Folkets Hus

Kommun
Norrtälje
Socken:
Ununge
Objekt:
Skebobruks Folkets Hus
Besöksadress: Hydinge egnahemsområde
Postadress: Ununge Idrottsförening
Tfn:
E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Hydinge egnahemsområde 1:3

Byggår:

1911

Byggherre/
förening:

Skebo arbetares
byggnadsförening instiftad 1907

Byggmästare: Molin
Arkitekt:
Källor:

ARAB Folkets husföreningar
vol. 2 (samling) historik.
Kulturminnesvårdsprogram för
Norrtälje kommun del 1, Kersti
Morger 1986

Inventering Ununge socken, Hydinge
egnahemsoråde, Folkets hus (Nybroborg)
1970.
Almqvist m fl. Vad folket byggde Ett utkast till
folkrörelsernas byggnadshistoria.
Inventeringsblankett ska finnas i Lena och
Tobbes material (inv. –76)
Inventerad 1976:
Film nr: I:3-14

JA

Inventerad 2002:
Film nr:

JA

ARAB FHP databas:

JA

Användning
Huset nyttjas idag av Ununge idrottsförening.
Exteriör
Fasaden utgörs av stående dubbelfasad spontpanel i låg bröstning, i linje med fönsterbläck,
övrig fasadbeklädnad bestående av liggande
enkelfasad spontpanel. Fasaden är utbytt
nyligen. Huset är målat rött med vita knutar,
fönsterfoder och vindskivor. Byggnaden är
uppförd i regelverkskonstruktion.
Husets fönster har enkla fönsteromfattningar,
tvåluftsfönster i salen, sexluft i tvärhuset.

Tredje våningens fönster äldre än resterande
som är utbytta nyligen. De nya fönstren är
spröjsade endast i yttre fönsterrutan.
Byggnaden har sadeltak som är klätt med
gråaktig eternit. Gavelröstena är krönta i
gavelkant med dekorativa ribbor. Den öppna
takfoten har profilerade taktassar.
Förändringar
Absidliknande huskropp på gaveln bakom
scenen är utbyggd och klätt med grönt plåttak.
Bröstlist som idag är omålad metall har
ursprungligen varit vitmålad (trälist?).
Handikappramp är tillbyggd i anslutning till
huvudentrén. Fönsteromfattningarna har
försetts med spetsiga avslut i samband med
nyligen gjort fönsterbyte.
Interiör
Stora salens tak och väggar är klädda med
träfiberskivor, målningar vid taklist samt kring
scenen. Scenen flankeras av marmorerade
pilastrar. Målningarna utförda 1920.
Här finns stor sal för 350 personer, liten sal
med 100 platser, scen, maskinrum, förrum,
kök, arkiv, vaktmästarbostad och en lägenhet
med ett rum och kök.
Situationsplan
Huset är beläget i bakre delen av tomten (från
vägen sett) med stora öppna gräsytor i
förgrunden. Staket har förmodligen funnits
men idag återstår endast grindstolpar i sten,
krönta av gjutna metallklot. Fastigheten ligger
utmed mindre byväg 2 km utanför Skebobruk.
På tomten finns även ett litet hus i samma stil
fast i mindre bra skick.

Fotografi från 1974

Övrigt
1908 diskuterade Skebo arbetares byggnadsförening om man skulle använda på tomten
befintligt hus eller om man skulle bygga nytt.
Det blev ett nytt hus ritat av byggmästare
Molin som hade huset i Herräng som förebild.
Folkets husföreningen slogs ihop med
Konsumtionsföreningen och byggnaden hyrdes
ut till Konsum. Den äldre, mindre byggnaden
finns fortfarande kvar på tomten, dock i sämre
skick än det stora huset. Platsen för
husuppförandet förlades till Hydinge utanför
Skebobruk eftersom arbetarna inte hade
tillstånd att bygga i anslutning till bruket.
Initiativtagare till föreningen var några
medlemmar ur nykterhetsföreningen
Framtidsblomman.
Hjalmar Branting invigde huset på vårfrudagen
1911.
Huset uppfördes till en kostnad av 30 000
kronor. Det senare årtalet (1913) ska gälla för
ett hus som är/varit butik. Huset uppfört 1911
såldes till Ununge idrottsförening på 1970talet.

Fotografi av entren 2002.

Vätö Folkets Hus

E-post:
Hemsida:

ämnesordnade handlingar, räkenskaper,
verksamhetsberättelser, fotografier.
Inventering Harg, Vätö sn. 1974
Länsstyrelsen
Svenska folkrörelser V: Folkets hus och
parker (Stockholm 1939)
Sten Rosander Vätö Granit Norrtälje 2000
SF
NM

Fastighetsbeteckning:

NEJ

Harg 7:9

Inventerad 1976:
Film nr:

Byggår:

1903

Inventerad 2002:
Film nr:

NEJ

Vätö godtemplares
byggnadsförening (instiftad
1901) uppförde huset.
Föreningen ombildades till
Vätö Folkets husförening
1929. Ideell förening.

ARAB FHP databas:

JA

Kommun:
Norrtälje
Socken:
Vätö
Objekt:
Vätö Folkets Hus
Besöksadress: Harg Vätö
Postadress:
Tel:

Byggherre/
förening:

Exteriör
Vid inventering av Vätö socken 1974 hade
byggnaden fasadbeklädnad av grå
eternitplattor. Idag har huset rödfärgad
träfasad.

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

Användning
Mötesverksamhet, studiecirklar, uthyrning för
privata fester

Vätö Folkets husförening 60
år, Tore Ericsson, Vätö 1989.
Kommunarkivet Norrtälje: 9
vol. 1901-1999, protokoll,
korrespondens,

Interiör
Scen, kök, studielokal, danslokal. Vid
inventering 1974 var interiören oförändrad
från byggnadstiden och en ombyggnad 1922.

Förändringar
Ombyggnad 1923, renoverad 1977, B- sal
förvandlad till kök, vaktmästarbostaden
omgjord till lokal, tidigare var byggnaden
ordenshus, IOGT
Situationsplan
Byggnaden är belägen i anslutning till
tätortsbebyggelse

Övrigt
Fotografierna hämtade från inventering av
Harg, Vätö socken 1974.

Märsta Folkets Hus

Kommun:
Sigtuna
Socken:
Husby-Ärlinghundra
Objekt:
Märsta Folkets Hus
Besöksadress: Stockholmsvägen 25
Postadress:
Tfn:
E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Märsta 1:179

Märsta Folkets husförening
instiftad 1917

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

ARAB FHP databas:

JA

Användning

Idag används huset för skolverksamhet
och biograf ”Biokällan” Någon Folkets
husförening är inte längre inblandad.
Exteriör

Byggår:
Byggherre/
förening:

Film nr:7104:18-24

Folkrörelsearkivet för Uppsala
län 1 vol. 1937-1943
ARAB (samling) Folkets Hus
och Parker, Stockholm vol. 1.
SF
NAD

Byggnaden är uppförd i tegel, med röda
metallomfattningar kring dörrar och
fönster. Några partier av fasaden är
klädda med röda träpaneler. Byggnaden
har flera entréer och ett antal
nödutgångar, varav flera förmodligen
tillkommit relativt nyligen, trappor och
räcken i omålad metall till skillnad från
övriga byggnadens rödmålade metallpartier. Baksidan är klädd med vitaktig
plåt(?)
Interiör
Ej dokumenterad
Förändringar
Ombyggd för skolans krav.
Situationsplan

Inventerad 1976:
Film nr:

NEJ

Inventerad 2002:

JA

Huset är beläget i hörntomt, med öppen
asfalterad plan ut mot Stockholmsvägen.
Ena gaveln är sammanbyggd med
intilliggande bostadshus.

Övrigt
Föreningens första hus låg i hörnet
Stationsgatan – Odenvägen. Det var byggt
1918 till en kostnad av 10 000 kronor. Här
fanns samlinssal för 140 personer, scen, kök,
utedansbana med tak, nöjesanordningar och
kiosker.

Foto från Stockholmsvägen

Foto från V

Foto från V

Rotebro Folkets Hus

Kommun:
Sollentuna
Socken:
Sollentuna
Objekt:
Rotebro Folkets Hus
Besöksadress: Rotebro Torg
Postadress:
Tfn:
E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Ritsalen 2

Byggår:

Invigt 1979

Byggherre/
förening:

Inventering 2003:
Film nr:

ARAB FHP databas:
JA
Användning
Idag finns restaurang och butiker i
byggnaden. Dessutom finns danslokalen
”Rotebro dansträff” här.
Exteriör
Ljus slätputsad fasad. Tillfogat inglasat parti i
sydöstra hörnet.

Sollentuna folkets husförening
instiftad 1912

Förändringar
Huset är idag ombyggt till butikslokaler mm.
Exteriören har förändrats avsevärt i samband
med ombyggnaden.

Byggmästare:

Situationsplan
Beläget vid Rotebro torg.

Arkitekt:

Övrigt

Källor:

Svenska folkrörelser V:
Folkets hus och parker
(Stockholm 1939), Johansson
Hilding, Folkröreslerna i
Sverige (Stockholm 1980)

Inventering 1976:
Film nr:

JA

NEJ

Sollentuna (Rotebro) folkets husförening
bildades 1912 och 1913 uppfördes det
första huset till en kostnad av 24 225
kronor. Huset var byggt i vinkel med
brutet sadeltak och jugenddetaljer i
farstukvistsnickerier och fönster.
Föreningen invigde sitt nyuppförda hus
1979, det byggdes om i början av 1990talet.

Sundbybergs Folkets Hus

Kommun:
Sundbyberg
Socken:
Solna
Objekt:
Sundbybergs Folkets Hus
Besöksadress: Sturegatan 12
Postadress: 172 31 Sundbyberg
Tfn:
08-28 14 23
E-post:
Hemsida:
Fastighetsbeteckning:

Råsten 1

Byggår:

1903

Byggherre/
förening:

Föreningen Folkets Hus i
Sundbyberg instiftad 1899

Byggmästare:
Arkitekt:

GT Söderberg

Källor:

ARAB (samling) Folkets Hus
och Parker, Stockholm vol. 2

Folkets Hus Råsten 1
Sundbybergs k:n,
Sammanställt material hos
lst.(byggnadsbeskrivningar
av gamla och nya huset,
historik, fotografier,
tidningsklipp m m.)

De första hundra åren…-några minnen
från 1899-1999
Svenska folkrörelser v: Folkets hus och
parker (Stockholm 1939)
SF
Inventerad 1976:
Film nr:

JA

Inventerad 2003:
Film nr:

JA

ARAB FHP databas:

JA

Användning
Byggnaden ägs och används av folkets
husföreningen.
Exteriör
Spritputsrevetering, fyrluftsfönster med
småspröjs i överdel. Gröna foder, karmar och
bågar.
Interiör
Se länsstyrelsen byggnadsminnesutredning
från 1992
Förändringar
Vid besök mars 2003 har fasaden fått ny färg
och i entrén har dörrarna bytts ut.

Situationsplan
Byggnaden är belägen inne på gården till
”nya” folkets hus.
Övrigt
Huset kostade 9 000 kronor att uppföra.
Se också byggnadsminnesutredningen
Folkets Hus Sundbyberg.

Huset före utbyggnaden 1912

Sundbybergs Folkets Hus (f.d.)

Kommun:
Sundbyberg
Socken:
Solna
Objekt:
Sundbybergs Folkets Hus
Besöksadress: Sturegatan 10-12
Postadress: 172 31 Sundbyberg
Tel:
08-28 14 23

Film nr:

E-post:
Hemsida:

Användning
Folkets husföreningen sålde det ”nya” folkets
hus 1999 för att klara ut den då rådande
dåliga ekonomin. Föreningen har idag endast
kvar det gamla huset inne på gården.

Fastighetsbeteckning:

Råsten 1

Byggår:

1929

Byggherre/
förening:

Inventering 2003:
Film nr:

JA

ARAB FHP databas:

JA

Exteriör
Gul slätputsad fasad med svarta
fönsterkarmar.

Sundbyberg folkets
husförening instiftad 1898

Interiör
Se byggnadsminnesutredningen 1992

Byggmästare:
Arkitekt:

E Sundahl, A Schmalensee

Källor:

Folkets Hus Råsten 1
Sundbybergs k:n,
Sammanställt material hos lst.
Av Kristina Pettersson.

Förändringar
I samband med försäljningen av huset 1999
gjordes år 2000-2001 en invändig
ombyggnad för att passa för
kontorsverksamhet.

(byggnadsbeskrivningar gamla och nya
huset, historik, fotografier, tidningsklipp

Biograf och teatersalong har våningsindelats
för ökad golvyta. Reversibla nytillägg för
möjliggörande av framtida återställande.

m m.)
FHP
SF
Inventering 1976:

Situationsplan

JA

Huset ligger i linje med Sturegatan. Inne på
gården ligger det gamla Folkets hus.

Se pärmen Folkets Hus Sundbyberg hos
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Övrigt
Det är huset byggdes av föreningen främst för
att tillgodose samhällets behov av mötes och
biolokaler. Föreningen har haft hyresgäster
som barnavårdscentral, värnpliktsinskrivning
och arbetsförmedling m m.

Föreningen har sålt huset som är ombyggt till
kontorslokaler.

Länsstyrelsen väckte fråga om
byggnadsminne 1991.

Upplands Väsby Folkets Hus

Kommun:
Socken:
Objekt:

Material om gamla huset och
parken på Kullavägen finns.
Se under ”övrigt”
Röster från Väsby del 7

Upplands Väsby
Hammarby
Upplands Väsby Nya
Kulturhuset f d Folkets Hus
Besöksadress: Centralvägen 9
Postadress:
Tel:

Inventerad 1976:
Film nr:

JA

e-post:
Hemsida:

Inventerad 2003:
Film nr:

JA

Fastighetsbeteckning:

ARAB FHP databas:

JA

Byggår:
Byggherre/
förening:

Vilunda 1:320 (Gamla huset
och parken fanns på nuvarande
Vilunda 1:98)
1962

Väsby Folkets husförening
instiftad 1907 eller 1908.

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

Väsbyminnen - En förenings
historia, Artur Alfredsson,
1985.
Svenska folkröresler V:
Folkets hus och folkparker
(Stockholm 1939)

Användning
Huset används idag för samlingverksamhet
av olika slag men folkets husföreningen har
upphört. Här drivs biograf, pub, konditori
m.m
Exteriör
Fasaden består av tegel med uppglasade
partier i söder- och västfasaderna. Östfasaden
är sluten och likaså norrfasaden med
undantag för fönsterparti genom tre våningar
från biograffoajén.

Situationsplan

Övrigt
Fram till 1970 fanns det gamla Folkets Hus
på Kullavägen kvar, olika uppgifter om
uppförandeår finns för det huset.
Arkitekturmuseets inventering säger 1908-09,
enligt FHP är året 1907. Men det måste vara
samma hus d v s det gamla huset. På
Kullavägen fanns också en folkpark som
lämnat några spår efter sig trots att tomten
numera tillhör ett daghem. Ett förråd finns
kvar och grusplan med gräsrundel vittnar om
parkens struktur. Huset brändes ned 1970 då
folkparken fortfarande var i bruk. En bild
finns i boken ”En bok om Upplands Väsby”.
Det ska också finnas utförlig ”Historik 19071964” som bilaga till Medborgarhuset,
Upplands Väsby (syftar antagligen till
inventeringen 1976[?]). Det gamla huset
användes fram till 1962 men sedan fick det
tjäna som förråd. Från –62 och fram till
rivning missköttes huset och förföll (uppgift
från Kurt Persson 1976)

Det var ett hus som rymde 180 personer i sin
samlingssal, det fanns också maskinrum och
bostadslägenhet. Ideella krafter byggde huset
under storstrejken 1909. Det nya huset
började planeras för redan i slutet av 1930talet och då var föreningen också inställd på
att upphöra med parkverksamheten.
Det finns en annan uppgift från ARAB om
Väsby Folkets husförening u p a instiftad
1907, men att föreningen inte har någon
verksamhet och inte äger något hus.
Intressenter i den föreningen var
fackförening, arbetarekommun, s-förening,
SSU-klubb, enskilda, studieförbund, Konsum
och Fonus.
Ännu förvaras deras arkivhandlingar i
lokalerna. Protokoll, korrespondens,
räkenskaper, verksamhetsberättelser,
inventarieförteckningar, ritningar, fotografier,
affischer.
Föreningen upphörde 31/12 1999.

Daghemsgården med förrådet från folkparken

Dragonhagen
Kommun:
Vallentuna
Socken:
Össeby-Garn
Objekt:
Dragonhagen
Besöksadress: Össeby-Garn
Postadress:
Tfn:

Användning
Intressenter; s-förening, enskilda, Brottby
sportklubb och Tuna Gille

E-post:
Hemsida:

Interiör

Exteriör

Förändringar
Fastighetsbeteckning:

Uddra 1:26

Byggår:

1939

Byggherre/
förening:

Situationsplan
Här finns utedansbana, tombola och kafeteria.
Anläggningen ligger utanför tätortsbebyggelse

Össeby-Garns Folkets
husförening instiftad 1936

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:
Inventering 1976:
Film nr:

JA

Inventering 2002:
Film nr:

NEJ

ARAB FHP databas:

JA

Övrigt
Dragonhagen är en festplats som hyrs ut
några gånger per år i första hand för
kräftskivor och privatfester. Föreningen äger
ett bostadshus på tomten som hyrs ut. Något
folkets hus har föreningen aldrig haft.

Vallentuna Folkets Hus
Kommun:
Vallentuna
Socken:
Vallentuna
Objekt:
Vallentuna Folkets Hus
Besöksadress: Hövdingavägen 1
Postadress:
Tfn:
E-post:
Hemsida:

Exteriör

Fastighetsbeteckning:

Vallentuna-Mörby 1:82

Byggår:

1983-1984

Byggherre/
förening:

Användning
Mötesverksamhet, föreningsexpedition,
teater, bio, dans, restaurang,
konstutställningar, studiecirklar. Intressenter
är arbetarekommun, s-förening, enskilda,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet,
Vallentuna bollklubb, Konsum Norrort m fl.

Vallentuna Folkets
husförening instiftad 1914

Interiör
Biograf med scen, kök, stora salen 80 kvm,
lilla salen 40 kvm, studierum 20 kvm,
föreningsexpedition 18 kvm, restaurang och
bibliotek.
Förändringar
Tillbyggt tak över entré 1995.
Situationsplan
Byggnaden belägen inom tätortsbebyggelse.

Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

Arkivmaterial i lokalen eller
kommunen; protokoll,
räkenskaper,
verksamhetsberättelser,
ritningar och fotografier
ARAB (samling) Folkets Hus
och Parker, Stockholm vol. 2.

Inventerad 1976:
Film nr:

NEJ

Inventerad 2002:
Film nr:

NEJ

ARAB FHP databas:

JA

Övrigt
Föreningen har haft folkpark på två platser
sedan 1920-talets början. FP låg vid
Lindholmensvägen, ca 700 m öster om
järnvägsstationen i Vallentuna.

Åkersberga Folkets Hus
Kommun:
Österåker
Socken:
Österåker
Objekt:
Folkets Hus
Besöksadress: Stationsgränd 3-5
Postadress: Box 153
184 22 Åkersberga
Tfn:
08-540 601 70
E-post:
Hemsida:

folketshus.aaberga@swipnet.se

Fastighetsbeteckning:

Berga 11:52

Byggår:

Invigt 1979

Situationsplan
Beläget i Åkersbergas centrum
Övrigt
Byggnaden är Åkersbergas fjärde Folkets hus.
Det första föreningshuset invigdes 1912 och
kallades ”Lådan”. Föreningen; Byggnadsföreningen Föreningshuset i Österåker u p a.
(instiftad 1909)
”Lådan” om 40 km2 blev fort för trång. Ett nytt
hus stod färdigt 1924 och det användes fram
till 1959 då det revs. Byggmästare var B.
Holmberg från Husby, byggnaden ritades av
elev vid Brunnsviks folkhögskola 1911.

Byggherre/
förening:
Byggmästare:
Arkitekt:
Källor:

Förändringar
Ombyggda kontorslokaler och takvåning 19941997.

En Österåkerskrönika (1992)
NM inventering 1958 vykort
ARAB: Folkets Hus och Parker,
Stockholm vol. 2 [samling]
ARAB: Folkets husföreningar
vol. 3 [samling]
SF
NM

Inventerad 1976:
Film nr:

NEJ

Inventerad 2002:
Film nr:

NEJ

ARAB FHP databas:

JA

Användning
Bio- och teater, föreningsverksamhet mm.
Exteriör
Ljus tegelfasad
Interiör
Bio- och teatersalong, föreningslokaler,
studielokaler, bibliotek, fritidskontor, kafeteria
och bank.

På 50-talet byggdes ny biograf i
Åkersberga. Byggmästaren gjorde snart
konkurs och Folkets husföreningen köpte
fastigheten. Byggnaden revs i samband
med att nytt centrum och nytt Folkets Hus
skulle byggas på 1970-talet.
De äldre nu försvunna byggnaderna
uppmärksammades i inventeingen –76.
De ovan nämnda källorna gäller främst de
äldre husen.
Fotografier (hämtade fr Hembför. och FH
för.) av alla fyra byggnaderna finns i En
Österåkerskrönika, skrift framställd av
studiecirkel 1992.

