
 

Interpellation 
 
Planerna för Jordbro kultur- och föreningshus 
 
På föreningsrådets möte 2018-11-21 så kunde man höra att föreningarna som nu vistas i 
Jordbro kultur- och föreningshus (i gamla Jordbromalmsskolan) kommer att bli av med tillgång 
till lokalerna runt oktober-november 2019. 
 
Den tidigare S-C-MP-ledningen ville bygga ett nytt kulturhus i Jordbro som skulle ersätta det 
nuvarande Jordbro kultur- och föreningshus. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna har sagt nej till ett kulturhus i Jordbro. Enligt den tidigare 
S-C-MP-ledningen så skulle det nya kulturhuset vara mindre och det var oklart om nuvarande 
föreningar i Jordbro kultur- och föreningshus kommer få plats i det nya kommunhuset. 
 
Vi kan nu i december läsa i Mitt i Haninge att S-C-L-KD-styret planerar ett nytt kulturhus men 
det verkar vara väldigt oklart hur och när det nya kulturhuset kommer på plats. 
 
Vänsterpartiet har varit positiva till ett nytt kulturhus i Jordbro om det är vad invånarna och 
föreningarna vill ha. En förutsättning för det är dock att det nya kulturhuset är tillräckligt stort för 
att föreningarna i Jordbro kultur- och föreningshus ska kunna fortsätta sin verksamhet där och 
att föreningarna inte ska stå utan ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet innan det nya 
kulturhuset är färdigt. Hyresnivån är också ofta avgörande för många föreningar huruvida man 
kan ha möten/verksamhet eller inte. Det är viktigt att hyrorna inte hindrar föreningar att bedriva 
sin verksamhet. En strävan bör vara att ha nolltaxa för föreningar när det är möjligt och så låga 
hyror som möjligt i andra fall. 
 
Förra mandatperioden började med nedläggningen av ungkulturhuset Lakeside i Handen för att 
flytta verksamheten till lokaler i gamla Jordbromalmsskolan som sedan bytte namn till Porten. 
Protesterna från ungdomarna var många och det fanns oro över att verksamheten skulle bli 
sämre, komma färre till del och senare rinna ut i sanden om den flyttades till Jordbro. Det ser ut 
som att det fanns fog för de farhågorna. Vad som händer nu med 
Lakeside/Porten-verksamheten är oklart och om ungdomar kommer ha någonstans för att 
bedriva kultur och att träffas på.  



Jag vill därför ställa följande frågor till den nya kommunledningen: 
 

1. Avser kommunledningen att bygga ett nytt kulturhus i Jordbro? 
2. Kommer alla föreningar och verksamheter få plats i det nya kulturhuset? Om inte, vilka 

föreningar och verksamheter tycker kommunledningen ska få stryka på foten? 
3. När kommer Jordbromalmsskolan att rivas? 
4. Hur kommer kommunledningen agera för att tillgodose ändamålsenliga lokaler för 

föreningarna och verksamheterna i väntan på att det nya kulturhuset är färdigbyggt? 
5. Hur kommer kommunledningen säkerställa att hyresnivåerna i det nya kulturhuset inte 

kommer innebära ett hinder för föreningarna? 
6. Jordbromalmsskolan har bibliotek, fritidsgård och föreningslokaler. Vad ska flyttas till nya 

kulturhuset? Och vad händer med de verksamheter som inte flyttas till nya kulturhuset? 
7. Kommer kommunledningen att inleda en dialog med föreningarna och verksamheterna i 

Jordbro kultur- och föreningshus innan definitiva beslutas? Exempelvis kring frågor 
gällande storlek, utformning och anpassning av det nya kulturhuset och dess placering 
samt eventuella tillfälliga lokaler  

8. Vad kommer hända med Portens (f.d. Lakesides) verksamhet? Kommer det finnas 
någon motsvarande mötesplats för ungdomar? 
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