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Kommunstyrelsen 2019-04-29 

§83 Rivningsbeslut Kultur- och föreningshuset i Jordbro 
 

Jordbros kultur- och föreningshus är en otroligt viktig mötesplats i Jordbro. Det är viktigt för 
invånarna, för kreativiteten och för föreningarna som nyttjar lokalerna. 

Nu får föreningarna höra att de ska lämna huset för att det ska rivas. Vissa av föreningarna blir 
erbjudna lokaler (som de flesta inte har råd att betala hyran för) medan andra som 
återkommande hyr lokaler inte blivit kontaktade alls. En förening som vi i Vänsterpartiet 
kontaktade sa att vi var den första från kommunen som pratat med dem. Andra verksamheter 
som fritidsgård, bibliotek och sportoteket kommer också att behöva flyttas. Det som är speciellt 
med Jordbro kultur- och föreningshus är att det finns flera olika verksamheter och föreningar i 
samma hus vilket gör att möten mellan människor ökar. 

Vi har varit i kontakt med flera föreningar och fått mail från föräldrar som är oroliga för vad som 
kommer hända när föreningen där deras barn är aktiva i riskerar att läggas ner. De flesta 
föreningarna har erbjudits lokaler för att kunna vara i tills det nya kultur- och föreningshuset är 
på plats (men det verkar som att inte alla föreningar kommer att få plats i det nya kultur- och 
föreningshuset). Men lokalhyrorna har för de flesta föreningar varit högre än vad deras ekonomi 
klarar av. Och vissa föreningar som regelbundet hyr lokaler har inte blivit kontaktade alls av 
kommunen. 

De föreningar vi har pratat med uppfattar det som att politiken alltid har lovat att kultur- och 
föreningshuset inte ska rivas förrän något nytt är på plats. De menar att politiker från olika 
partier har lovat det i allmänna debatter och försäkran i privata samtal. 

Vänsterpartiet har pratat med personal som jobbar inom den kommunala verksamheten som 
utförs i Jordbro kultur- och föreningshus. De tycker beslutet är dåligt underbyggt och är oroliga 
för framtiden, både för verksamheten men också för hur det kommer påverka föreningarna som 
är aktiva i huset. Flera personer lyfter upp det unika med Jordbro kultur- och föreningshus att 
samla olika kommunala verksamheter och föreningar i samma hus vilket skapar bra möten. 



Boende och verksamma i Jordbro har under lång tid sett en nedmontering av välfärden: 
folktandvården har försvunnit, närpolisstationen och högstadiet likaså. Att riva Jordbro kultur- 
och föreningshus och därmed ta bort den viktigaste mötesplatsen är ännu en signal från 
kommunen att man inte prioriterar Jordbro. 

Vi i Vänsterpartiet tycker det är uppåt väggarna att man planerar att riva nuvarande kultur- och 
föreningshus innan något nytt är på plats. 

Förslag till beslut: 

1. Upphäva tidigare beslut om rivning av Jordbromalmsskolan 
2. Uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att skyndsamt inleda en dialog med föreningar 

och Jordbroborna gällande kravställning och önskemål på kultur- och föreningshuset 
avseende placering, lokalers utformning, utrustning, storlek, m.m. och om de vill behålla 
och utveckla nuvarande kultur- och föreningshus eller om de vill bygga ett nytt 

3. Uppdra till stadsbyggnadsnämnden att påbörja och intensifiera arbetet med relevanta 
detaljplaner för att säkerställa att ett nytt kultur- och föreningshus kommer på plats i 
Jordbro så snabbt som möjligt om beslut fattas om att riva nuvarande Jordbro kultur- och 
föreningshus 

4. Återaktualisera rivningsbeslut av Jordbromalmsskolan om/när ett nytt kultur- och 
föreningshus är på plats 

5. Uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att ge nödvändigt stöd till föreningar i eventuellt 
glapp som kan uppstå när de inte kan nyttja lokaler i kultur- och föreningshus och arbeta 
aktivt för att kultur- och föreningslivet i Jordbro inte drabbas negativt av förändringarna 

 

 
Samuel Skånberg (V) 
 


