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Gatunamn i Sörentorp
Sammanfattning
Ny bebyggelse vid Ulriksdals begravningsplats har aktualiserat behovet av namnsättning av vägar till och inom Polishögskolan i Sörentorp.
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden fastställer gatunamnen Polisvägen, Sörentorpsvägen och
Sköntorpsstigen.

Bakgrund
Bebyggelsen i den norra delen av Ulriksdal omfattas huvudsakligen av Polishögskolan. Där finns även några äldre byggnader av kulturhistoriskt intresse bevarade.
Området saknar idag i stort sett officiellt antagna gatunamn. Inom polisskolan finns
ett vittförgrenat nät av anlagda gator och vägar som har namnsatts internt allt eftersom
behovet av orientering inom området har uppstått. Dessa namn har inte varit föremål
för någon lämplighetsbedömning från allmän synpunkt, och flera av dem är namn
som redan används i exakt samma eller snarlika former inom andra delar av Solna
eller i närliggande kommuner.
Befintliga gatunamn i anslutning till området är Järvavägen, som löper parallellt med
Uppsalavägen, och Slottsträdgårdsvägen som går från Järvavägen upp till Slottsträdgården Ulriksdal. Dessutom finns den mindre Sälgstigen söder om Polishögskolan.
Behovet av officiell namnsättning har aktualiserats av den ekonomibyggnad som
Solna kyrkogårdsförvaltning låtit uppföra vid Ulriksdals begravningsplats. Byggnaden är klar att tas i bruk och behöver därför adressättas.

Områdets historia
Sörentorpsområdet
Sörentorp tillkom troligen på 1600-talet, som dagsverkstorp under Ulriksdal. Det
fortsatte att lyda under Ulriksdal till in på 1900-talet. Från 1790-talet arrenderades
torpets mark och byggnader av Överjärva gårds arrendator.
Området byggdes 1940-46 för Svea Livgarde. År 1940 fick armén överta Sörentorpsområdet. Det kom att ingå i Järvafältets stora militära övningsområde. Ett etablissement för Svea Livgarde började uppföras. År 1946 kunde regementet flytta från
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Stockholm till Sörentorp. Det stannade till 1970. Därefter har byggnader och mark
nyttjats av Polishögskolan.

Polishögskolan

Sörentorps torp
Byggnaden uppfördes troligen ca 1850 och är mycket ursprunglig. För några år sedan
flyttades den en liten bit norrut, till sin nuvarande plats, och blev pietetsfullt renoverad. Stugan ligger i Igelbäckens naturreservat.

Sörentorps torp

Sköntorp och Emmylund
De båda byggnaderna uppfördes som sommarvillor åt stockholmare under Karl XV:s
tid på Ulriksdal. De är exempel på den sorts lantställen som vid 1800-talets mitt
uppfördes av en ny förmögen klass. Marken har ursprungligen tillhört Ulriksdals
kungsgård.
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Sköntorp byggdes troligen år 1861 som sommarbostad åt grosshandlare A C Lundström. Den stiliga glasverandan fick 1881 sitt nuvarande utseende. År 1910 blev Ida
Cedergren Sköntorps innehavare. Hon lät förlänga byggnaden på gavelsidorna, så det
fick sin nuvarande storlek. Ett pensionat inrättades år 1927. Staten tvångsinlöste detta
1941, för att införliva Sköntorp med Svea Livgardes område.

Sköntorp
Militären på Sörentorpområdet använde därefter huset som bostad med mera, liksom
senare Polishögskolan. Från 1972 stod Sköntorp obebott. Polishögskolan lät år 1996
renovera och rusta upp det som konferensanläggning. Målet var att huset så mycket
som möjligt skulle återfå 1911 års utseende.
Emmylund byggdes någon gång 1865-67 och heter enligt ursprunglig stavning
Emylund. Det löstes in av staten år 1941 för att införlivas med Svea livgardes område.
Militären har använt byggnaden som tjänstebostad. Den är exteriört mycket ursprunglig, med konstrikt utformade snickerier.
Här bör noteras att gatunamnet Emmylundsvägen finns i Huvudsta.

Förslag till nya gatunamn
Namnberedningen har bedömt att det för att tillgodose behovet av adressättning är
tillräckligt att namnsätta de större gatustråken, dvs. tillfartsvägen söderifrån till skolområdet samt två längre vägar som genomkorsar området.
Polisvägen leder upp till och genom Polishögskolan. Sörentorpsvägen ansluter i
väster till Sörentorps trafikplats. Sköntorpsstigen startar vid gångvägen utmed
Edsviken vid Sköntorp. Gatornas sträckning framgår av bifogad karta.
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