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Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola 

Kommunstyrelsens beslutar att 
Avstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan. 

Ärendet i sin helhet 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 och avser nybyggnad 
av en förskola med tillagningskök i Sjömarken.  

Byggnaden uppgår till ca 1 220 m² BRA. Lekgården är ca 3 000 m².  Med 
hänsyn till järnvägen uppförs en skyddsmur. Inom projektet görs anpassningar 
för Badresors befintliga verksamhet, parkeringsytan kopplat till förskola, 
badresors verksamhet och allmänhet/badgäster samt mindre fartdämpande 
åtgärder på omkringliggande gator. 

Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn. Den kommer 
ersätta Sjögårdens förskola som har bygglov som upphör för inhyrda 
paviljonger (60 platser).  

Byggstart beräknas preliminärt till november 2023 och med preliminär 
inflyttning januari 2025. 

Investeringen beräknas innebära en utökad kostnad med ca 1 688 tkr/år i 
jämförelse med nuvarande kostnad för Sjögårdens förskola.  

Förslaget ianspråktar områdets enda iordningsställda strövområde av 
parkkaraktär i Sjömarken, och därigenom inskränker de boendes möjlighet till 
rekreation och friskvård. Kommunstyrelsen anser även att föreslagna 
kompensationsåtgärder, till följd av områdets naturvärdeklass enligt 
grönområdesplanen, inte är tillräckliga. Trafiksituationen i och omkring 
Göteborgsvägen är idag extremt ansatt och påverkar dagligen medborgare ifrån 
både Sjömarken och Sandared. Detta bekräftas även genom SWECO:s 
trafikutredning som visar på en enorm trafikökning av områdets biltrafik. 
Dessutom innehåller vägsträckan flera trafikfarliga korsningar mellan biltrafik, 
fotgängare och cyklister. Kommunstyrelsen anser att det inte är lämpligt att 
belasta denna sträcka ytterligare innan dess att infrastrukturen kring 
trafiksituationen förbättrats och tryggats. 

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för nybyggnad av Badstrandsvägens förskola från 
Lokalförsörjningsnämnden
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Förskolenämnden

Andreas Exner 
Kommunalråd 

Kristian Silbvers 

Ledamot  
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