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Historien om bydelshuset i Hedmarksgata 2 er på flere måter historien om Vålerenga. Fra de første
trehusene ble satt opp i 1860-årene, med huset som en del av et levende bymiljø i årene framover via forfall og trusler om riving til okkupasjon, rehabilitering og nytt liv som bydelshus i 1992.
Bydelshusets 31-årige historie skriver seg også inn i en større fortelling om betydningen av folkelig
mobilisering, stedsidentitet og tilhørighet.
Strømsveien var en viktig hovedinnfartsåre til Kristiania, og flere forretninger og andre
virksomheter ble etablert i gata. Første etasje i Hedmarksgate 2 var butikk fra 1880-tallet.
Det forelå saneringsplaner for Vålerenga allerede før krigen, og stadig økende bilisme og tung
trafikk gjennom bydelen på 60- og 70-tallet førte til forfall. Forståelsen for kvalitetene på Vålerenga
og kampen for bevaring av bygninger og miljø økte også, og i 1973 ble Vålerenga Vel stiftet.
Stenging av Strømsveien med trafikkaksjoner og protester mot riving var viktige saker utover på
1980-tallet. Hedmarksgata 2 skulle også rives. Huset ble okkupert, riving ble forhindret i 12. time
og Vålerenga Vel og andre organisasjoner tok i bruk første etasje.
Vålerenga Vel hadde lenge ønsket et bydelshus. Kommunen ga opp riveplanene og et andelslag ble
stiftet med eget styre i november 1987. Huset ble formelt overtatt av andelslaget. Dermed kunne
arbeidet med å sette huset i stand begynne! Kommunen hadde overdratt bygget vederlagsfritt til
andelslaget, og helt sentralt ble videre arbeid for å skaffe finansiering. Iherdig innsats sikret tilskudd
fra ulike nasjonale og kommunale støtteordninger. Gode støttespillere i Oslo kommune foreslo å
etablere hybler i 2. etasje og dermed mulighet for lån i Husbanken.
Frivillig innsats og utallige dugnadstimer var avgjørende for hele prosessen med planlegging,
finansiering og oppfølging av byggesaken. Bygget krevde total rehabilitering og etablering av nytt
inngangsparti for å sikre universell tilgjengelighet. Mange har bidratt med ulik kunnskap. Huset ble
offisielt innviet juni 1992 av Oslos daværende ordfører Ann-Marit Sæbønes. Bydelshuset drives
fortsatt utelukkende av frivillige og det er bruk for flere!
Våren 1991 ble det arrangert et lokalt folkemøte i regi av styret, for å få fram framtidsvisjoner for
huset og nærmiljøet. Det ble foreslått å starte et historielag, og Vålerenga Historielag ble stiftet 1.
april 1992. Den årlige julegrantenningen springer også ut fra dette. Vålerengen pikekor ble stiftet i
bydelshuset i 2008. Piano- og gitarundervisning er et tilbud til barn og ungdom. Et resultat av 30årsjubileet høsten 2017 er etableringen av en kulturgruppe som arrangerer nabolagskafeer med ulike
tema hver siste tirsdag i måneden. 2. etasje rommer fortsatt hybler, og 1. etasje leies ut til ulike
møter og private arrangementer; barnebursdager, konfirmasjoner, bryllup og andre fester.

