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Till 
Fastighetsansvarig  
Banverket 
 
 
 
Ang. Gårdsjö Stationshus 
 
Styrelsen för Gårdsjöbygdens förening har uppmärksammat att Gårdsjö stationshus ”hotas” av rivning. 
Gårdsjö samhälle är inte betjänt av att antalet bostadsmöjligheter decimeras. Även om det endast gäller 
en lägenhet är denna av stort värde. Vi vill att människor skall kunna bo i Gårdsjö och vi vet att de 
som idag bebor fastigheten trivs i sin bostad och vill bo kvar. Den uthyrda lägenheten har ju också, 
med tanke på läget, försetts med bullerdämpande fönster etc. och är sålunda anpassad som bostad. 
 
Stationshuset i Gårdsjö är också ett minnesmärke över en epok i såväl Gårdsjö som järnvägshistorien. 
Gårdsjö samhälle är sprunget ur järnvägsnäringen och där utgör stationshuset en värdefull och stark 
symbol över vårt samhälles historia, dess utveckling och även dess framtid. Vi vill kraftfullt protestera 
mot beslutet om rivning av stationshuset. I stället vill vi att det bevaras och att beslutet om rivning 
upphävs.  
Vi har alla ett kollektivt ansvar för vår gemensamma livsmiljö. Fastighetsägarna i Gårdsjö vårdar sina 
fastigheter väl och strävar alla efter att försköna vårt gemensamma ”uterum”. För Banverket är det väl 
lite si och så. Den mark som ägs av Banverket tillåts växa igen. Det ger ett mycket skräpigt intryck 
mitt inne i det samhälle vi kallar vårt. En rivning av stationshuset skulle sannolikt medföra att ännu ett 
markområde närmast järnvägen tillåts växa igen och snart ge samma skräpiga och ovårdade intryck 
som övrig mark intill banvallen. Så länge huset står kvar och är bebott kommer också marken att 
vårdas.  
 
Enligt vårt förmenande är Gårdsjö Stationshus mycket värt att bevara. Med sitt läge intill det f.d. 
hotellet samt Posthuset utgör dessa tre hus en samlad bild av hur ett järnvägssamhälle byggdes upp. 
 
I den uppsägning av hyresavtalet som hyresgästen erhållit anges som skäl för rivning regeringens 
regleringsbrev vari anges ”ska alla byggnader som inte behövs för järnvägsverksamhet avvecklas 
skyndsamt”. Vi kan inte se att avveckla är detsamma som att riva.  
Vi vill på detta sätt mycket kraftfullt motsätta oss en eventuell rivning av fastigheten.  
 
Vi skulle sätta stort värde på och vi är övertygande om att vi tillsammans kan finna en lösning där 
stationshuset bevaras både som bostad och som ett minnesmärke över järnvägsepoken i Gårdsjö. 
Därför inbjuder vi representanter för Banverket till samtal med Gårdsjöbygdens Förening så att vi i 
dialog och samverkan skall finna en lösning för bevarandet av Gårdsjö Stationshus. 
 
Vi emotser tacksamt ett svar med förslag på dag och tid för denna dialog. Vi är tacksamma om 
samtalen kunde äga rum i Gårdsjö. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen för 
GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 
 
 
PG Staffan Starringer/e.u. 
ordförande 


