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Hej Ulf,
Jag heter Jonas Wallenius och är VD för ett företag som heter Cabom AB och har sin verksamhet på
Gässlösavägen 33 – 35.
Förstår vikten av att Borås får ett nytt fjärrvärmesystem men känner även att vi är vissa företag som
får oförtjänt mycket negativ påverkan på våra verksamheter. Tidsplanen har ju även ändrats enormt
för färdigställandet – vår del skulle ju vara färdigställd till 31/12 – 2017 med försening men nu pratar
man slutet 2018 med asfaltering vilket ju blir början 2019 i verkligheten.
Vi har ju verkligen gjort vårt yttersta för att detta ska fungera och inte vara ”gnälliga” – vi har burit
flera ton med leveranser flera 100m när lastbilarna inte har kommit fram, vi har dagligen försökt
lösa olika problem som uppstått, avgrävda vattenrör m.m., vi har försök lotsa och hjälpa kunder
som dagligen hört/hör av sig hur de ska komma fram osv. Vi har fortfarande en väg som till och från
ser ut som en krigszon trots att entreprenören fyller i hålorna titt som tätt.
Vi har bara under senare delen av 2017 tappat över en halv miljon i försäljning i vår lagershop, trots
en ganska kraftig radiokampanj under December. I ställer för att efter 2års målinriktat arbete med
fin tillväxt kunna anställa ytterligare en person fick vi låta denna personen gå i höstas – tappet har ju
stor inverkan på relativt små verksamheter och utslaget på året vill vi inte ens räkna på i dagsläget.
Vi lockar ju även ganska många långväga kunder och de som lyckas och orkar ta sig fram brukar ju
även tappat en del av sitt shoppinghumör vilket ju även skapar badwill utanför kommunens gränser.
Så min fråga är enkel Ulf,
Eftersom vi fortsatt nu ska försöka överleva härute så måste kommunen hjälpa till och bidraga – det
är ju inte relevant att mångåriga företag ska skadas av sådana här projekt att de riskeras att läggas
ner.
Med tanke på vad det totala projektet kostar så syns nog inte de pengarna som behövs för att vi ska
kunna ”övervintra” här ute men för oss är de livsviktiga.
Vad, hur mycket och på vilket sätt kan/tänker kommunen hjälpa oss som drabbats?
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