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FRITID OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN 

Förslag på placering samt införande av öppen vägg för konstnärliga 
uttryck 2017 
 
Förslag till beslut 
– Fritids- och folkhälsonämnden avslår arbetsgruppens förslag på placering och finansiering av den öppna väggen 
till Magasingatan 1, fastighet Verkmästaren 3, Borås i enlighet med denna skrivelse 
 
– med anledning av ovanstående yrkar vi att förvaltningarna tar fram ett annat lokaliseringsförslag. 
 
Ärendet 
 
Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att den öppna väggen 
placeras på den öde tomten mellan Norrby och Borås stadskärna vid den befintliga mur som 
finns där. På förslag av Tekniska förvaltningen formas den omgivande grönytan till en så kallad 
pocketpark – en urban parkmiljö där de konstnärliga uttrycken på väggen kombineras med 
naturinslag i form av det befintliga björkbeståndet på platsen.  Införandet av väggen föreslås i två 
steg. Det första året installeras en del av väggen och parkområdet anläggs av Tekniska 
förvaltningen. Platsen och den öppna väggen invigs i anslutning till No Limit Festival, september 
2017. 
 
Inför 2018 föreslås att ärendet tas upp igen och att en mer utvecklad installation utförs över hela 
murens yta. Med detta tvådelade förfarande får lokala utövare och medborgare en möjlighet att 
påverka utformningen av platsen i dialog med Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen under året 2017. 
 
Vi ställer oss negativa till förslaget som tagits fram av Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
tillsammans med Kulturförvaltningen.  
 
Har dialog skett med de boende på Norrby för att höra deras syn på en ”öppen vägg”? Kommer 
miljön upplevas som mer trygg eller mer otrygg? 
 
Vi ställer oss även frågande till tanken att området ska bli en pocketpark – en urban parkmiljö. 
Pocketparker är öppna och trevliga miljöer med inslag av byggnation, rekreation och växtlighet. 
Marken är kontaminerad (förgiftad) vilket gör den olämplig att gräva i. På så vis kan inget urbant 
stråk åstadkoms eftersom ingen ny byggnation planeras. 
 
Det som i bästa fall åstadkoms är ett grönt stråk med park, som övergår i ett otryggt grusstråk. 
 
Magasinsgatan används för gående främst dagtid för att ta sig till och från parkering innan och 
efter arbetet. Norrby Tvärgata används främst på dagtid för att gå till och från aktiviteter i 
centrum. Detsamma gäller gångvägen mellan Norrbyleden och Magasinsgatan. Området upplevs i 
mörker som otryggt, och vi anser att ett ”öppen vägg” där det målas graffiti inte alls skulle stärka 
känslan av mer trygghet. Utan istället förstärka känslan av otrygghet ytterligare.  
 
 


