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Järla gård styckas
– blir bostadsrätter
Kulturhistoriskt skyddad herrgård byggs om.
Kommunantikvarien är emot att
Järla gård omvandlas till bostadsrätter. Trots det röstade moderaterna och
kristdemokraterna
ja till bygglovet för
ombyggnaden.
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Q-märkta Järla herrgård
ska omvandlas till ﬂerbostadshus med bostadsrättslägenheter.
Moderaterna
och kristdemokraterna i
miljö- och stadsbyggnadsnämnden klubbade igenom
bygglovet i onsdags. Socialdemokraterna, folkpartiet
och Nackalistan röstade nej.
Enligt nämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle
(m) gick det inte att säga nej
till bostadsrätterna.
– Detaljplanen medgav
byggande av bostadsrätter

och då måste vi följa den,
säger hon.
Enhetschef Gunilla Nilsson vid Stockholms länsmuseum är bestört.
– Den här byggnaden har
det starkaste kulturhistoriska skydd som ﬁnns, jämförbart med ett statligt byggnadsminne, säger hon.
Bygglovet innebär att
byggnaden anpassas för
lägenheter med nya kök och
badrum. Den stora samlingslokalen med spänntak
från 1700-talet kommer att
styckas upp i mindre rum.
Nackas kommunantikvarie bedömer att bygget av
bostadsrätterna bryter mot
detaljplanen och att huvudbyggnaden ”trivialiseras”.
Antikvarien rekommenderar
att gården används som konferenslokaler eller liknande.
Men kommunens bygglovshandläggare hänvisar
i stället till en antikvariskt
sakkunnig som anlitats av
byggherren. Enligt denne

bryter inte byggprojektet slingor. Herrgården kommer
mot detaljplanen. Den sak- att se ut som ett tivoli, säger
kunnige menar också att Lars Hultkvist som tänker
trädgården och marken runt överklaga beslutet.
gården kommer att beDet mest upprörande
hålla sin karaktär av
är att man kör
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raktären försvinförste vice ordföner. Bostadsrättsrande i miljö- och
innehavarna ska ha
byggnadsnämnden.
tillgång till trädgårdstäppor
– När Järla sjö planerades
där de kan sätta upp para- var också avsikten att det
soller och andra modernite- inte skulle bli lägenheter i
ter efter behag.
byggnaderna, säger han.
Lennart Nilsson anser att
Järla sjö-bon Lars Hultkvist byggherren Fabege uppträengagerade sig tidigt för der girigt.
att behålla Järla herrgårds
– Byggherren har redan
1700-talskaraktär. Han häv- tjänat så mycket pengar här.
dar att byggnaden och dess Nu vill man klämma ut de
omgivning är lika värdefull sista dropparna genom att
som herrgårdar Nyckelvi- exploatera den byggnad
ken och Svindersvik.
som är områdets hjärta.
– Det räcker att tänka sig
hur det blir vid juletid när L Anders Carlsson
lägenhetsinnehavarna sät- anders.carlsson@mitti.se
ter upp sina elektriska ljus- tel 550 551 32
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