Vänsterpartiet
Norrtälje

Interpellation till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande angående
Roslagsmuséet och Gevärsfaktoriet
Åsa Laestadius skriver i Norrtelje Tidning den 14 mars att Gevärsfaktoriet är starkt kopplat till
stadens utveckling men att det fortfarande saknar innergolv. Hon undrar också hur tidsplanen ser
ut för den inre renoveringen.
Per Börjesson undrar i Norrtelje Tidning den 5 februari vad som ska visas på Roslagsmuséet
efter dess tioåriga stängning. Han vill se en faktoribyggnad som dramatiserar stadens tillkomst,
gevärsfaktoriets verksamhet, och som innehåller ett kommunalt informationscentrum.
Bengt Ericssons skriver om Norrtälje museer i Norrtelje Tidning den 28 januari och att han efter
invändig restaurering vill fylla Gevärsfaktoriet med verksamhet. Han skriver också att han under
våren 2019 vill ta upp att Roslagsmuséets byggnad, Gevärsfaktoriet, färdigställs invändigt.
Roslagsmuséet har en betydelsefull roll som "länsmuséum" för norra delen av Stockholms län.
Men någon större verksamhet från Roslagsmuséet var det länge sedan vi hade i kommunen.
Under många år har Roslagsmuséet varit kraftigt underfinansierat, varit stängt och legat
nedpackat i undermåliga förråd. Samtidigt har det hus, Gevärsfaktoriet, där museet förut fanns
varit tomt. På senare tid har dock bl.a. yttre renoveringar gjorts, vilket är mycket välkommet.
Men nu tycks man ha tagit en renoveringspaus på några år. Pengarna för vidarerenoveringen,
10,8 miljoner kr, tycks inte användas till renovering, inget resultat syns i alla fall inuti huset när
man kikar in genom fönstren.
För att Roslagsmuséet ska kunna flytta tillbaka in i Gevärsfaktoriet krävs såväl politiska beslut
som pengar.
Alliansen skriver att de vill använda Faktoriet för allmänna ändamål. Vad menar ni med det?
Och var finns pengar till renoveringen i alliansens budget?
Vänsterpartiet vill att renoveringen av Gevärsfaktoriet snarast slutförs och att fastigheten
inrymmer Roslagsmuséet.

Mina frågor till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande :
• Hur ser tidsplanen ut för det invändiga färdigställandet av Gevärsfaktoriet?
• Vad är det tänkt att byggnaden ska innehålla för verksamheter?
• Hur ser budgeten ut för färdigställandet av Gevärsfaktoriet och inflyttningen av
Roslagsmuséet dit?
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