
 

Interpellation 
Kommunfullmäktige 2019-11-04 
 
Jordbros kultur- och föreningsliv 
 
Jordbros kultur- och föreningsliv är väldigt viktigt för Jordbro. Det är viktigt för de barn och unga 
som kan ta del av verksamheten, det är viktigt för att skapa ett levande och spännande Jordbro 
och det är bra för att skapa ett tryggare Jordbro med fler engagerade inom föreningslivet och 
mer rörelse i Jordbro. 
 
Kultur- och föreningshusets betydelse för kultur- och föreningslivet kan knappast överskattas. 
Det har varit navet för föreningslivet och kunnat vara den självklara mötesplats föreningar och 
invånare kan gå till om man vill anordna något event. 
 
Tyvärr så gick kommunledningen fram med ett förslag till kommunstyrelsen 2019-04-29 om att 
uppdra till Tornberget att riva Jordbro kultur- och föreningshus för att istället bygga bostäder. 
Detta trots att det inte finns något nytt kultur- och föreningshus på plats och att det inte finns 
några givna ersättningslokaler. 
 
Vänsterpartiet har följt frågan noga och varit i kontakt med föreningar. De föreningar vi har 
pratat med säger att de ännu inte kunnat erbjudas en bra lösning för ersättningslokaler. De är 
också oroliga för vad som kommer att hända efter att Jordbro kultur- och föreningshus rivs. 
Flera föreningar har vittnat i media om att de blivit lovade av styrande politiker att ett nytt kultur- 
och föreningshus skulle stå på plats innan man river det nuvarande. När Vänsterpartiet tog upp 
det här i kommunfullmäktige i februari så fick vi höra att det inte alls var så. Men i en artikel i Mitt 
i Haninge från 2019-06-08 kan vi läsa: 
 

“I Svenska Dagbladet säger nu Raymond Svensson – som satt i kommunledningen 
mellan 2006-2014 samt i styrgruppen för Haninge kommuns kulturpolitiska program och 
vid ett tillfälle sade att när Jordbromalmsskolan skulle stängas så skulle man kasta 
nyckeln och marschera till det nya kulturhuset – såhär: 
 
– Om man inte ska göra stadsdelen fullständigt besviken på Haninge kommun så måste 
man inom överskådlig framtid se till så att man har ett bra kultur- och föreningshus i 
Jordbro.” 



Föreningarna fick alltså löften om att ett nytt hus skulle stå på plats innan man skulle vara 
tvungen att lämna det gamla. Självklart blir föreningarna oroliga och har många frågor när så 
inte blir fallet. Kommer det över huvud taget att byggas ett nytt kultur- och föreningshus? När 
kommer det i så fall vara på plats? Hur många kommer kunna få plats i huset? Hur ska man 
som förening kunna ha kvar sin verksamhet i Jordbro i väntan på att ett nytt hus är på plats? 
 
Det saknas ett helhetsperspektiv för Jordbros utveckling. Det tas några detaljplaner här och 
några detaljplaner där. Nu finns ett upplägg med detaljplaner i tre etapper för utvecklingen av 
centrala Jordbro. Det är i Jordbro etapp 1 som hanterar området för Jordbros kultur- och 
föreningshus där bl.a. nya bostäder ska byggas vilket förutsätter en rivning av kultur- och 
föreningshuset. Det är först i etapp 2 som lämplig placering av ett nytt kultur- och föreningshus 
ska utredas. Men det är ju att börja i fel ände. Om man nu till varje pris vill riva nuvarande 
Jordbro kultur- och föreningshus så bör man först veta vart det nya ska ligga. Annars finns det 
en risk att man i etapp 2 kommer fram till att det inte passar att man i den detaljplanen bygger 
ett nytt hus. Och då står man helt plötsligt utan något kultur- och föreningshus, varken nytt eller 
gammalt. 
 
Varför ens lägga ett förslag om att riva Jordbros kultur- och föreningshus förrän det är beslutad i 
kommunfullmäktige att ett nytt kultur- och föreningshus ska byggas? 
 
De föreningar som verkar i Jordbro kultur- och föreningshus behöver besked om 
förutsättningarna för deras framtid. De behöver tydliga besked från politiken. Om vi alls hoppas 
att kunna behålla den fantastiska verksamheten som föreningarna utför så måste vi ge tydliga 
besked och stöd så att de klara att hålla i liv sin verksamhet. Utan tydliga besked finns det en 
stor risk att föreningarna lägger ner sin verksamhet eller flyttar till andra delar i Haninge. Det 
skulle vara en otroligt stor förlust för Jordbro. 
 
Jag vill därför ställa följande frågor till kultur- och demokratinämndens ordförande: 
 

1. Avser kommunledningen att bygga ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro? När i så 
fall kommer det att vara färdigt? 

2. Vad kommer du som ordförande att göra för att säkerställa att föreningarna som idag är 
verksamma i Jordbros kultur- och föreningshus inte tvingas lägga ner sin verksamhet i 
Jordbro? 

3. Tycker du att kultur- och föreningslivet är viktigt för Jordbro? Tycker du att det fyller en 
viktig funktion för att skapa möjligheter för en meningsfull fritid?  

4. Tycker du att kultur- och föreningslivet fyller en viktig funktion för det förebyggande 
arbetet i Jordbro och gör Jordbro till en tryggare plats? 

 

 
Samuel Skånberg (V) 


