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31 augusti 2022     

Motion                                                                                                                                        

till kommunfullmäktige i Jönköping 

 

Öppna ett repotell på Tändsticksområdet 

 

Ett bra utbud av repetitionslokaler för musik och scenkonst är nödvändigt för ett rikt konst- och 

kulturutbud. Efterfrågan på repetitionslokaler med god standard är mycket stor. Utan tillräckliga 

möjligheter att träna och repetera för band och artister kommer den lokala kulturscenen att 

utarmas.  

I Stockholm sker en storsatsning för att främja kulturlivet. Våren 2023 öppnar ett s k repotell 

(replokalshotell) på Sergels torg i Stockholm. Det är tre våningar högt, på 2 600 kvadratmeter 

samlas replokaler, studior, konferensrum, samarbetsytor och en livescen1.  

Inspirationskälla till The Node är bland annat det kommundrivna Øvingshotellet i Oslo, där 

användarna består av amatörer, semi-professionella och professionella kulturutövare.2 

Detta är två intressanta exempel från två nordiska huvudstäder3. Vår kommun befinner sig inte i 

samma klass, varken storleksmässigt eller rörande utbud, men Jönköping växer! Vi har en unikt 

rik musiktradition med många utövare och ett levande förenings- och kulturliv. De är väl värda 

bättre villkor! 

Jönköping förtjänar ett hus med ändamålsenliga och bokningsbara repetitionslokaler för musik 

och scenkonst, väl utrustade och med varierande bokningsalternativ. Vi behöver ett ”repotell” 

som möter befintliga behov och utgör en social mötesplats för olika åldrar, uttryck och stilar.  

Detta bör finnas i så nära anslutning som möjligt till Resecentrum, då många som ingår i grupper 

kommer resande ”utifrån”. B-huset på Tändsticksområdet är mycket väl lämpat för detta och 

ligger dessutom ett stenkast från Kulturskolan. Ett repotell kan bidra till att utveckla kulturlivet -  

och Tändsticksområdet. 

Studieförbunden är viktiga och utför ett bra arbete med att tillgodose behovet av replokaler. Låt 

oss med detta som utgångspunkt gå vidare. 

Mot bakgrund av detta föreslår undertecknad 

 
1 Dagens Nyheter 2022-08-18 

2 www.ovningshotellet.no.  

3 Exempel på liknande verksamhet i mindre städer och på nära håll är N3 på Innovatumområdet i Trollhättan, med 

replokaler, dans- och dramasalar, musikrum, flera scener, bildsalar, mediastudios, ljudstudio och ”lokaler för det 

oväntade”. Se www.trollhattan.se/n3/om-n3/. 

http://www.ovningshotellet.no/
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att det skapas ett hus, ett repotell, för musikgrupper och scenkonst, med inspiration 

från ovan beskrivna exempel, 

att detta hus ska finnas på Tändsticksområdet, förslagsvis i B-huset, 

att verksamheten bedrivs i samarbete mellan kommun, studieförbund och föreningsliv. 

 

 

     Jerry Hansson 

     Vänsterpartiet 


