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Låt bli att riva Jordbro kulturhus
Jordbro kulturhus är en mötesplats för lokalbor och många barn/ungdomar. Jordbro är klassat som särskilt utsatt
område. Att ta bort ungdomars/barns mötesplats som gör fritiden meningsfull kan få förödande konsekvenser i ett
särskilt utsatt område. Vad ska barnen/ungdomarna göra istället för att gå till jordbro kulturhus? Det sas att det
skulle stå ett nytt kulturhus innan jordbro kulturhus rivs, vart är den? Låt bli att riva Jordbro kulturhus.
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Jag och många andra nyinflyttade i Nedersta trädgårdsstad önskar att det inrättas en busslinje mellan
Västerhaninge station och Nedersta, via Nederstaleden. Tidigare, fram till ca 2004 fanns en busslinje (som då
hette 844) som gick mellan Västerhaninge och Nedersta vändslinga. Denna las ner då det inte var tillräckligt
många som utnyttjade bussen (endast resenärer från Villavägen och Hantverksområdet)
Nu har förutsättningarna förändras. Nedersta trädgårdsstad byggs för fullt och det blir bara större och större. Fler
och fler flyttar in samtidigt som befintliga resenärer finns kvar längst Nederstaleden. Jag vet att man har planerat
för en busslinje redan i detaljplanen Nedersta-Skarplöt, men i dagsläget är inte vägar mm anpassat för en
busslinje på Nedersta allé som går igenom trädgårdsstaden. Däremot finns en vändslinga sedan tidigare på
Nederstaleden. Om man initialt kunde sätta in en linje som går dit så skulle det underlätta för väldigt många
människor som i dag går de ca 2 kilometrarna varje dag.

2019-11-16 MEDBORGARFÖRSLAG
Låt Jordbro föreningshus vara kvar.
Det är oerhört viktigt för alla kanske mest för ungdomarna. Kultur i alla former skapar ett forum o trygghet för alla.
Bygg gärna ett nytt om det finns pengar men låt det gamla vara kvar tills dess.
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Vi invånare i Jordbro behöver vårt kultur- och föreningshus. Jag som granne i Jordbro vill behålla vårt
välfungerande Jordbro Kultur- och föreningshus! Jag tycker inte att Jordbro Kultur- och föreningshuset ska rivas.
De nuvarande byggnaderna bör istället renoveras och alla verksamheterna ska behållas (det finns plats för allt
och alla: musik-, kultur-, idrotts-, socialverksamhet m.m.). Mitt förslag är därför: • Behåll Jordbro Kultur- och
föreningshus. (Riv det inte) • Renovera de nuvarande byggnaderna
1)

Enligt dokumenten "Detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 m.fl., Jordbro etapp 1. Jordbro. Planbeskrivning.
Granskningshandling. Utökat förfarande 2019-05-29", planerar Haninge Kommun att riva det nuvarande och
välfungerande Jordbro kultur- och föreningshuset innan något nytt är på plats. Att riva det nuvarande Jordbro
kultur- och föreningshuset innan något nytt är på plats är inte klokt! Vi som är invånare i Jordbro vill behålla vårt
välfungerande kulturhus! Det är speciellt viktigt att involvera jordbroborna i arbetet med att utveckla stadsdelen.
2) Att riva det nuvarande kultur- och föreningshuset innan något nytt är på plats kommer att ha negativa sociala
och kulturella konsekvenser. Kultur- och föreningsverksamheterna drivs av människor och föreningar med stark
förankring på platsen och de har gjort ett uppenbart underbart arbete under tiden det har existerat (verksamheter
som "Blå Vägen”, Ungdoms gård, Jordbro Världsorkester, sport verksamheter bl.a.). De har arbetat med folk i
riskzonen för social utestängning. De har uppnått ett underbart resultat som det är värdigt att se även i den
kreativa konstverksamhet som finns fortfarande på Hurtigs Torg. De professionella som jobbar här har nått
grunda tillit mellan människa och människa. Dessutom Kultur- och föreningsverksamheten har social betydelse
för ungdomarna som kan använda sin tid och energi på ett värdefullt sätt, och möjliggöra förutsättningar för att
skapa ett meningsfullt liv. Även om man skulle bygga ett nytt kultur- och föreningshus så kommer inte
föreningarna att överleva den tiden då det inte finns något kultur- och föreningshus i Jordbro. Det måste finnas
ett nytt på plats om man ska riva det nuvarande I dokumenten ”Detaljplan...” för Kalvsvik 16:1, 1:4 m.fl., Jordbro
etapp 1. Jordbro. Dnr PLAN2016.33 . Samrådsredogörelse", påpekas Sociala konsekvenserna: ”Den vanligaste
åsikten verkar vara att det är synd och dumt att huset rivs och särskilt att det görs i den ordning som det nu
planeras för, som innebär att verksamheterna måste evakueras under ett antal år. Många uttryckte en osäkerhet
om vad som ska hända med deras verksamhet eller förening. En viss osäkerhet uttrycktes också inför om det
verkligen blir ett nytt kulturhus. En person som deltog i Jordbrodialogen undrade vad som hänt med den, och
poängterade vikten av att involvera jordbroboma i arbetet med att utveckla stadsdelen.(...) Kultur- och
fritidsnämnden poängterar vikten av de verksamheter som idag finns i Jordbro- kultur- och föreningshus.
Nämnden lägger också fram ett antal konsekvenser som en rivning av nuvarande kultur- och föreningshus
förväntas få om det inte ersätts." (...) "Stationen framhåller att en nedläggning av Jordbro kultur- och
föreningshus kommer att få negativa konsekvenser för de som bor och arbetar i stadsdelen. Likaså påverkar
rivningen arbetet med att förebygga kriminalitet och arbetslöshet i Jordbro negativt." 3) Det är miljövänligare och
mer ekonomisk att reparera/renovera än att bygga nytt. Mitt förslag är att inte riva det välfungerande kulturhuset
utan att reparera/renovera den befintliga byggnaden. Det kan även fungera att bygga om på två våningar, olika
lokaler för olika verksamhet. I dokumenten "Detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 m.fl., Jordbro etapp 1. Jordbro.
Planbeskrivning. Granskningshandling. Utökat förfarande 2019-05-29" kan man läsa tydligt i
miljökonsekvensbeskrivningen att "rivningen av gamla jordbromalmsskolans lokaler (nuvarande Jordbro kulturoch föreningshus) kommer ha medelstora negativa miljökonsekvenser för trygghet, psykosocial miljö,
rekreationsvärden, kulturmiljö och på arkitektoniska värden.” (sida 37). 4) Jordbro Kultur och Föreningshus och
dess byggnader samt Hurtigs Torg har karaktär och har blivit en del av Haninge kommuns social och kulturarv.
Att rivas dem vore det som att förstöra en del av folks kultur och identitet. När jag flyttade till Jorbro för ett och ett
halvt år sedan, blev jag behagligt överraskat när jag hittade Kulturhuset och Hurtigs Torg. Det var något
egendomlig. Man kunde hitta karaktär och identitet på affischerna och dekorationen. Det är lokal och populär
konst. De snälla färgade motiven och figurerna och deras budskap skapade en lugn känsla: jag kände mig
välkommen! Det var relevant att den gamla skolan i trä hade blivit ett kulturhus. Det var en utmärkt insats till
hållbarheten att behålla en befintlig byggnad och ge det ett nytt liv, istället för att riva ner det. Den här insatsen
preserverar kulturarvet. I dokumenten ”Detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 m.fl., Jordbro etapp 1. Jordbro.
Planbeskrivning. Granskningshandling. Utökat förfarande 2019-05-29” kan man läsa tydligt i
miljökonsekvensbeskrivningen att "rivningen av gamla jordbromalmsskolans lokaler (nuvarande Jordbro kulturoch föreningshus) kommer ha medelstora negativa miljökonsekvenser för kulturmiljö och på arkitektoniska
värden.” (sida 37). 5) Jordbro kultur och föreningshuset ligger central i Jordbro, och därför är det lätt tillgänglig för
jordbroborna och även för besökarna. Kulturhus lokalerna har en viktig funktion för att utöka integrationen och
mötet mellan grannarna. 6) De nuvarande föreningarna och verksamheterna är varierade. De gör ett utmärkt
socialt och kulturellt arbete för olika mottagare. Det är en dynamisk, social och öppen mötesplats för kultur,
musik, lek, sport m.m.. Detta har en betydelse i nuet och i framtiden både för Jorbroborna, för Haningeborna och
rör världen.

