
 

Motion 
 
Kommunfullmäktige 2019-10-07 
 
Jordbro kultur- och föreningshus 
 
Jordbro kultur- och föreningshus bär på en otrolig potential. Från kommunens hemsida kan vi 
läsa: 
 

“Jordbro kultur- och föreningshus är en plats där fria föreningar, kommunala 
verksamheter och andra aktörer verkar under samma tak. Det är en möjligheternas 
plats. Tillsammans skapar vi en dynamisk och öppen mötesplats för deltagare från 
Jordbro, Haninge och hela världen. 
 
I Jordbro kultur- och föreningshus kommer initiativ och drivkraft från olika håll. Det ger en 
dynamik som föder nya idéer, delaktighet, event och arrangemang.” 

 
Jordbros föreningar och invånare, speciellt barn och unga, behöver sitt kultur- och föreningshus. 
Tyvärr har utvecklingen av Jordbro hanterats på ett slappt sätt av kommunledningar i många år.  
 
Beslutet om att riva Jordbro kultur- och föreningshus har mötts med mycket motstånd från 
föreningar och invånare i Jordbro. Det har blivit en fråga som har skrivits ordentligt om i media, 
både lokalmedia och riksmedia. Några citat från artiklarna: 
 
– Man pratar om att de unga är framtiden – det här är verkligen inte att satsa på framtiden. 
 
– Även om det nu skulle bli så att de bygger nytt, hur ska föreningarna klara tiden fram till dess? 
 
– Det tar lång tid att bygga upp ett samhälle och det går otroligt fort att riva ner det. Jag tycker 
att det här är fruktansvärt sorgligt. 
 
– Jag flyttade hit 1991 och jag har sett många saker försvinna. Vi har förlorat posten, 
folktandvården, polisen. Vi vill inte att de tar bort biblioteket men de lyssnar inte på oss. Det 
handlar om hälsa också, att kunna komma ut och träffa folk. Vi anordnar olika evenemang och 
har haft en kvinnogrupp. 
 



Föreningar som är verksamma i huset har också uttalat sig. Jordbro världsorkester skriver 
följande i Mitt i Haninge: 
 

“Vad gör då Haninge kommun i Jordbro? 
 
Jo, river kultur- och föreningshuset. 
 
Den mötesplats som skulle kunna vara en motkraft mot rädsla, tystnad, ensamhet, 
kriminalitet och extremism. 
 
Vi är en av de föreningar som ägnat oräkneligt med tid åt att ta tag i vinddrivna barn- och 
unga i Jordbro för att skapa positiva aktiviteter och händelser. 
 
Vi har tillsammans med många andra bedrivit ett riktigt samhällsbyggararbete. 
 
Målet har varit att unga människor ska känna hopp om en bra framtid. Det preventiva har 
varit en bifunktion av det kreativa. 
 
Mitt framför näsan har kommunen haft ett i sanning levande kulturhus. 
 
Befolkat av eldsjälar, föreningar och professionella som varit beredda att göra det hårda 
jobbet att skapa tillit mellan människa och människa.” 

 
Flertalet av föreningarna säger också att de blivit lovade ett nytt färdigt kultur- och föreningshus 
om det nuvarande skulle rivas, löften från kommunen och från politiker, något som bekräftas av 
tidigare politiker i kommunledningen att när Jordbromalmsskolan skulle stängas så skulle man 
kasta nyckeln och marschera till det nya kulturhuset.  
 
Vi i Vänsterpartiet motsätter oss beslut om att riva ett fungerande kultur- och föreningshus som 
bidrar mycket till Jordbro. Speciellt med tanke på att föreningarna inte blivit involverade i 
beslutet och att föreningarna upplever att de blivit lovade av kommunen och politiker att det 
skulle stå ett nytt kultur- och föreningshus på plats innan det nuvarande rivs. 
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva tidigare beslut om rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus 
att en barnkonsekvensanalys genomförs där man undersöker vad för effekter förlusten av 
kultur- och föreningshus skulle få för barn och unga 
att en social konsekvensanalys genomförs där man undersöker vad för effekter förlusten av 
kultur- och föreningshus skulle få för tryggheten, jämlik tillgång till kultur och fritid samt 
förebyggande verksamhet 
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att skapa mötesplatser där 
invånarna i Jordbro kan träffas utan kostnad 



att föreningarna och besökarna i Jordbro kultur- och föreningshus samt invånare aktivt ska 
inkluderas i planering och utveckling av mötesplatser och föreningslokaler i Jordbro 
att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska ett nytt kultur- och 
föreningshus byggas  
att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska föreningarna i kultur- 
och föreningshuset, andra föreningar i Jordbro och invånare aktivt inkluderas i planerna och 
utformningen av det nya kultur- och föreningshus och dess verksamhet 
att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska föreningarna som 
verkar i nuvarande kultur- och föreningshus få tillräckligt stöd från kommunen för att kunna 
fortsätta sin verksamhet, med fokus på att de ska kunna fortsätta verksamheten i Jordbro 
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