
Efter att Electrolux köpt Volta
såldes fastigheten till AB Nomy.

Förenade Tvätt huserade i Volta-
huset 1936-1972.

En våldsam brand i grannfastig-
heten ödelade även Voltahusets
alla tak 1939.

Förenade Tvätt flyttade in i Voltahuset 1936.
Verksamheten annonserade mycket flitigt. 

Bromma med omnejd år 1919. 

Voltahuset
Äldsta bevarade industribyggnaden i Ulvsunda

Välkommen till Johannesfredsvägen 5-7, den första delen av det tidigare benämnda Voltakomplexet. Idag  Johannes-
fredsvägen 5-7 (Magneten 20) och 9-11 (Magneten 19). Tomten köptes in 1915 från Stockholms stad av dåvarande AB 

Volta. Och efter bygglov 1916 stod byggnaden klar 1917. Detta mitt under tiden för Första världskriget 1914-1918. Arkitekt var civ. ing. H. 
Bönisch, som levde i Stockholm fram till slutet av 30-talet och därefter sannolikt återvänt till Tyskland.

Byggnation av Johannesfredsvägen 9-11 påbörjades 1918 efter att ny tomt om 12300 kvm och den tidigare om 10400 kvm köpts in under 
1917 samt ytterligare 20800 kvm som villkorades till 1921. Nödbostäder inrättades 1923 i 4000 kvm av totala 16000 kvm och avvecklades 
under 1926.

Efter att Elektrolux köpte in Volta 1934 och lade 
ner verksamheten, såldes fastigheten till AB 

Nomy, som flyttat in redan 1931. Flyttade därmed in fullt ut 1934 och namnänd-
rades senare till Ulvsunda Verkstäder, UVA. Lokalerna blev väl stora, så i vår 
halva nr 5-7 flyttade nystartade AB Förenade Tvätt in 1936. Verksamma här till 
1972 med en personal om drygt 300 personer i det centrala tvätteriet och ett 20-
tal tvättomater runt Storstockholm. Med sina väl kända gröna skåpbilar med 
”såpbubblor” i form av vita prickar och ringar.

AB Asser en metallfabrik för specialdetaljer till motor- och flygplansindustrin 
var verksamma här 1934-45, då man flyttade till Ranhammarsvägen 25. 1936-
37 byggdes en panncentral och en numera riven skorsten. En våldsam brand i 
grannfastigheten ödelade även Voltakomplexets alla tak 1939. 1975 köptes fastig-
heten in av AB Lagerstedt & Krantz och två år tidigare hade Spånga Allmontage 
AB, SAMAB flyttat in på bottenplanet, som från 2018 utgör våra lokaler.

I den andra delen av Voltakomplexet fanns Nomy/UVA kvar till 1943 för att 
därefter bygga eget på Johannesfredsvägen 15-17. Standard Radiofabrik, senare 
Standard Radio & Telefon (1956), huserade här från starten 1938 med upp till 
800 personer. Efter successiva utflyttningar från 1961 till början av 70-talet, då 
man helt lämnade huset. Efter att ha stått tomt fram till 1978 har denna del om-
bildats till industrihotell. 

1915 köptes tomten av AB Volta.

Nödbostäderna avvecklas 1926.

Staden planerade för ett stor-
stilat industriprojekt inom 

Ulvsunda med en ny stadsplan 1914. En ny pontonbro till Traneberg med en 
spårvagnslinje invigdes 1914 och järnväg från Sundbyberg till kajplatser vid 
Ulvsundasjön öppnades 1915. Första världskriget 1914-1918 kom dock emellan, 
därefter depressionen i början av 20-talet. Först efter krisen i början på 30-talet 
kom utbyggnaden åter igång fullt ut, då Bromma flygplats invigdes 1936 och nya 
Tranebergsbron dessförinnan 1934. 

Med Volta som drivande part bildades ett bostadsbolag, som 
med bidrag från staten byggde sju stora bostadshus med 

mindre lägenheter i Björkbackaområdet under perioden 1919-20. Därtill lät Stockholms Kooperativa Bostads-
förening uppföra ett mindre antal byggnader under samma period. Många av dagens gatunamn och kvarter 
fastställdes under 1919. 

1915-1926 1927 och framåt

Bakgrund Stockholms stad

Grannarna i Johannesfred

Ytterligare tomtmark köps in som 
villkoras till 1921.

Många av dagens gatunamn och 
kvarter fastställdes under 1919.

1916 var bygglovet klart.

Nödbostäder inrättas i lokalerna.

Johannesfredsvägen 5-7 från att vykort från 1916.

Alfort & Cronholms färgfabrik med det nyuppförda Voltahuset i bakgrunden.

1919-20 byggdes sju stora bostadshus i Björkbackaområdet.Bostadsbolagetg bildades med hjälp 
av bidrag från staten. 

Med Volta som drivande part bildas 
ett bostadsbolag. 


