Händer

PÅ SJÖBO

En tidning från Borås Stad om utvecklingen på Sjöbo
HÄNDER PÅ SJÖBO –

Sjöbo är fantastiskt!
N
u är det knappt två år sedan projekt Kraftsamling
Sjöbo startade och drygt ett år återstår. Det har
varit en intressant, utmanande och lärorik resa,
bitvis svår att greppa, men som resulterat i många härliga
möten oss människor emellan och som bidragit till allt det
som hänt hittills på Sjöbo. Bland annat har vi tillsammans

Alla samtal har hjälpt oss
att utveckla vårt arbetssätt
och vi har lärt oss mycket
om området tack vare alla
er som varit delaktiga.

har lärt oss mycket om området tack vare alla er som varit
delaktiga, ett stort tack!
ATT PÅ DETTA sätt utveckla ett område i ett långsiktigt

perspektiv och i bred samverkan är ett nytt arbetssätt för
Borås Stad. Tanken är att projektet möjliggör att starta
förändringar utifrån Sjöbos behov och att processer lever
vidare. Vi kommer ta tillvara erfarenheter, lärdomar, metoder och modeller för fortsatt utveckling av Sjöbo men också
för att bedriva utvecklingsarbete på andra områden i Borås
Stad.
DET ÄR MYCKET som hänt sedan vi startade. Därför vill

vi med denna tidning få fler att ta del av allt fantastiskt som
sjuder på Sjöbo. Vi är övertygade om att vi tillsammans får
mer bärkraft. Hoppas fler vill vara med på resan!

skapat Medborgarlabbet, Pumptrackbana på Sjöbovallen,
Trollstigen, torsdagsevent, discgolfbana, föreningsdagar och
massor av andra aktiviteter både genom Medborgarlabbet,
föreningar och andra verksamheter på Sjöbo.
I JANUARI 2018 startade Borås Stad en samverkan med

Högskolan i Borås, RISE forskningsinstitut, Föreningen
Hemgården, Drivhuset Borås och Science Park Borås för
att bedriva områdesutveckling på Sjöbo. Grundidén var
att människor som bor och verkar på området känner
bäst till vad som behöver förbättras. Därför startade vi en
dialog med Sjöbobor och med dem som bedriver verksamhet på området för att ta reda på vilka behoven är samt för
att bjuda in Sjöbobor att bli delaktiga i Sjöbos utveckling.
Alla samtal har hjälpt oss att utveckla vårt arbetssätt och vi
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Vad säger politikerna?

K

erstin Hermansson kommunalråd för Centerpartiet, arbetar
med frågor som rör fritid och
folkhälsan i kommunen och är bland annat delaktig i projektet “Säker och trygg
kommun”. Enligt henne är nyckeln för
ett sånt här utvecklingsprojekt att jobba
tillsammans.
– De olika förvaltningarna inom kommunen måste samarbeta med alla parter
som finns på Sjöbo. Nätverk, företag,
markägare och föreningar. Detta för att
få till en trygg miljö där det sjuder av
aktiviteter för alla som bor där, oavsett
ålder.
NÄR DET GÄLLER arbetet med projek-

tet är hon imponerad av engagemanget
från alla involverader människor och
vad de lyckats åstakomma. Men hennes
förhoppning är utöver vad som redan
hänt också att resultatet ska bli något
konkret fysiskt.
– Jag hoppas att vi får till en lokal

Marie
Schörling
Erikson

- Sjöbos nya
utvecklingsledare

Kerstin Hermansson

eller hus där människor med olika ålder
finner gemenskap med varandra. Där ska
det finnas aktiviteter och verksamheter
som bedrivs av olika aktörer utifrån de
önskemål som de som bor på Sjöbo har.
Vi behöver också få ett tryggare och
mer tillgängligt torg. Samverkan kommun, föreningsliv och andra aktörer ska
samverka, allt för Sjöbos bästa!

Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad har utökat
satsningen på förebyggande
områdesutveckling, ett val
om prioritering utifrån Borås
Stads välfärdsbokslut som
görs vartannat år. Marie har
sedan hösten 2019 arbetat som
utvecklingsledare för Sjöbo
och gläds åt sitt uppdrag. Hon
framhåller att Sjöbo har goda
förutsättningar då det är en
attraktiv plats, med nära till
fina grönområden, vatten och
tät kollektivtrafik. Marie ser
fram emot ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med
lokala aktörer och engagerade
invånare.
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Starka

tillsammans
För att möjliggöra för de som bor på Sjöbo att vara med och påverka har
det mellan 2016-2018 pågått flera projekt för att fånga upp de boendes
åsikter. Dialogcaféer, intervjuer med unga, information på skolor och
workshops är några av de saker som varit igång. Här nedan är några
av de punkter som kommit fram under arbetet.

Ett livfullt
och upprustat
Sjöbo torg med
butiker och
restauranger.

Bra skolmiljö
för barnen med
inflytande, närvarande vuxna och
uppmuntran till
aktiv lek.

Mötesplatser
och aktiviteter
som för samman
invånarna,
över ålder
och kulturer.

Fysisk aktivitet
på olika nivåer
och platser,
anpassat efter
olika åldrar.

Trygghet och
trivsel på Sjöbo,
mer blommor,
samlingsplatser
och en städad
miljö.

KRAFTSAMLING SJÖBO
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Vad är
Medborgarlabbet?

U

nder 2019 startade medborgarlabbet på Sjöbo.
Sedan dess har medborgare på Sjöbo varit med
och arrangerat aktiviteter från odling, språkcafé
till programmering för barn. Även möblerna har invånare
på Sjöbo varit med och målat.
Medborgarlabbet är till för dig som vill arrangera en
aktivitet, utveckla en idé, eller bara komma och prata,
plugga, skapa, ställa ut, föreläsa, sy eller nästan vad som
helst – lokalen är flexibel, välj själv!

Om du vill arrangera något, har idéer på aktiviteter som
är bra för Sjöbo och dess invånare så kontakta oss via mejl,
telefon eller besök oss på våra öppettider.
De aktiviteter som arrangeras på Medborgarlabbet
marknadsförs genom ett månadsblad som sprids via affischering och genom sociala medier. Kom gärna in och hämta
månadsbladet för att se vad som är på gång.

Idébidrag

•
•

Hösten 2018 lanserades idébiraget, ett bidrag för
utveckling och genomförande av idéer och förslag
som gör nytta för Sjöbos invånare och dess närsamhälle. Idébidraget är en del i Kraftsamling Sjöbo och
utgångspunkten är att ta vara på den lokala kraften
och kompetensen bland boende och verksamma på
Sjöbo samt locka utomstående organisationer att
delta i utvecklingen av Sjöbo. Idébidraget har blivit
en möjliggörare för utveckling och realisering av
lokala idéer. Det har hittills varit två ansökningsperioder och 11 idébärare har beviljats bidrag. De
projekt som startat med hjälp av idébidrag är:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlägga en discgolfbana
Walk & Talk – metod för samtal
om livets utmaningar
Programmeringskurs för barn
Starta forum för samtal och
möten kring olika teman
Inkluderande öppen verksamhet
för barn, unga och vuxna
Anlägga en hinderbana
Läs mer
Gymnastik för barn
om några av
idébidragen
Föreningsdagar
på
nästa sida.
Gatukulturveckor
River of lights – ljusfest för
mänskliga rättigheter
Torsdagsdans på Sjöbo Torg
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ENGAGEMANG
PÅ SJÖBO
Dans, programmering och odling av tomater är
några av engagemangen som varit. Under våren
och sommaren har det varit full aktivitet på torget
och i medborglabbet. Här kommer några exempel
på personer som engagerat sig och fått idébidrag.

Caroline Laaksometsä
programmering för barn

Screenshot från programmet Scratch.

Caroline Laaksometsä fick idébidrag för att hålla kurs i programmering för
barn. Hon kallar evenemanget för “kodstuga” och syftet är att låta barnen
få lite inblick i vad ett programmerings-tänk är. Barnen behöver inte använda något programmerings språk utan till hjälp har hon visuella enkla
program där man kan programmera figurer att göra olika saker, hoppa gå
etc. För pengarna i idébidraget så köpte hon också in små robotar som är
programmeringsbara. Det blev 13 tillfällen med åldergrupperna 8–10 år
och 11 och uppåt. I fortsättningen kommer eventuellt kodstugor hållas
vid lov. Nu arrangerar även Caroline gymnastik varje vecka i Sjöbohallen.
Här användes idébidraget till gymnastikmaterial.

Odla intresset för växter
För att öka förståelsen för värdet av växter, och vad som behövs för att de ska kunna växa, har det under våren pågått ett
projekt där barn har kunnat odla själva. Bland annat solrosfrön, tomat och sockerärta. Sedan har barnen kunnat ta hem
växterna och fortsatt sköta om dem.
– Flera av barnen har senare kommit och berättat hur
det går för sina växter, säger Katarina Söderberg, från AB
Bostäder, som varit inblandad i projektet. Det känns fint
att det skapar en lust att utforska vidare.
Utöver odlingen har det även gjorts bihotell,
ett slutet kretslopp och popcornplantering.
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Bild på växter på medborgarlabbet

Sagostunder och Sjöbopromenader med Anki

Anki Wellbrant

Född och uppvuxen på Sjöbo och med ett stort engagemang
för samhället och stadsdelen är det säkert många som känner
igen Anki Wellbrant. I trettio år jobbade hon på biblioteket
och redan då började hon med sina sagostunder för barn.
När hon gick i pension var det fortsatt full fart och sagostunderna är fortfarande en återkommande aktivitet på biblioteket. Utöver detta har det under året funnits möjlighet att
följa med Anki på promenader där hon berättar om platser
på Sjöbo och dess historia. Det som håller glöden vid liv är
hennes intresse för barn och unga.
– Det viktigaste är barnen och att vi tar hand om de unga
i samhället, säger hon. När det gäller framtiden på Sjöbo
hoppas hon på ett mer levande torg.
– Det krävs att vi alla hjälps åt! Det är oerhört viktigt att vi
gör det tillsammans.

Det krävs att vi alla
hjälps åt! Det är
oerhört viktigt att vi
gör det tillsammans.

Dans på torget med
Kent-Åke och DeFenders
Kent-Åke Hansson är en veteran när det kommer till att anordna
danser i Borås. Redan på 1990-talet var han med och arrangerade dans i Fokets park, och sedan dess har det bara rullat på.
Men det här är första gången han arrangerar något på torget i
Sjöbo. Bandet som stod för det musikaliska heter DeFenders
och de är också något av veteraner i danssvängen.
– Det är roligt när det blir lite liv här! säger Kent-Åke.
Han hoppas också att dansen ska kunna bli ett återkommande
evenemang på torget.
Kent-Åke Hansson
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Låna och dela
på Medborgarlabbet
Behöver du fixa nåt hemma, eller är du
sugen på att prova någon ny sport? Kanske
finns det du behöver på Medborgarlabbet.

Verktygsbiblioteket
I medborgarlabbet finns en hörna med
det mesta som du kan tänkas behöva
när det är något hemma som behöver
fixas. Du kan låna verktyg som du
saknar när du exempelvis behöver
hänga upp lampan, hänga upp dina
tavlor, laga stolen, tapetsera eller laga
cykeln. Det kan vara allt från hammare,
borrmaskin, tapetbord till symaskin.
Skriv upp dig i lånepärmen och låna i
max tre dagar. Superenkelt!

Det finns också en hylla där man kan låna fritidsartiklar.
Skridskor, fotbollar, tennisrack och så vidare.
Håll utkik på Medborgarlabbets Facebook för mer info.

På labbet finns det en ta och ge-hylla.
Här byter vi och ger varandra saker utan
kostnad. Det kan både nytt och gammalt,
men det bör vara helt och rent. Du behöver inte lämna något för att få ta något.
Bilden är ett exempel på artiklar som kan finnas. Foto: Fritidsbanken.
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Torget under Gatukultur i somras.

Upprustning

av torget
T

orget är en viktig plats för invånarna på Sjöbo. Det blev
tydligt under medborgardialogerna att åsikterna om torget
var många. Det framkom att mycket är bra men att många
delar går att förbättra. Som centralpunkt på Sjöbo är torget en viktig
plats. Generellt ses torget som en positiv och omtyckt plats, men det
finns potential för utveckling.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN HAR i samarbete med Fritids- och

folkhälsoförvaltningen tagit fram en plan för att rusta upp torget.
I planen ingår att förbättra belysning, byta ut kalkstensplattor,
placera ut fler bänkar och blomsterarrangemang, beskära träd, rusta
upp boulebanan, tillgänglighetsanpassa en del trappor och göra
torget mer levande genom ett linspann med flera ljuskällor. Arbetet
pågår, belysning och markarbete beräknas stå klart i årsskiftet
medan andra delar beräknas färdigställas våren 2020.

Historia torget
Sjöbo som stadsdel byggdes ut mellan
1935-1965 (i grova drag). Sjöbo Torg
ingick i en andra utbyggnadsetapp som
planerades från 1953 och själva torget
byggdes under 1956-57. Platsen där
torget ligger var tidigare en fotbollsplan
som användes av Borås GIF. Sjöbo är
en s.k. grannskapsenhet som planerades
som en liten ”stad i staden”. Sjöbo Torg
fick ganska snart problem när invånarna
skaffade bil och kylskåp, vilket ändrade
befintliga köpmönster och både kommersiell och allmänservice urholkades redan
vid slutet av 1960-talet.
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Sjöbohuset - en ny
mötesplats på torget?

P

lanerna för ett Sjöbohus bygger på det som
framkommit i dialogerna
som varit mellan staden och
invånarna på Sjöbo. En breddad mötesplatsverksamhet som
riktar sig till alla med inslag
av familjeaktiviteter är något
många önskat. Det som planeras
är att bygga om bibliotekets,
fritidsgårdens och den tidigare
biografens lokaler. Tanken är att
Sjöbohuset ska bli en levande
mötesplats där det ska finnas

bibliotek, öppen ungdomsverksamhet/
fritidsgård, mötesplatsverksamhet,
medborgarlabb och ett café. En föreningsallians har skapats för att möjliggöra ett
brett utbud av kulturaktiviteter.
FRITID- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN, Kulturförvaltningen och

AB Bostäder i Borås håller på arbetar med
att ta fram en plan för ombyggnation
och ett framtida Sjöbohus. Än så länge är
inga beslut tagna men ambitionen är att
förslag för beslut till kommunstyrelsen
tas fram till våren 2020.

Föreningsalliansen
– en möjliggörare

I

Borås finns ett aktivt kulturliv som bedrivs av både
offentlig, privat och föreningsdriven verksamhet . De
arrangerar bland annat föreställningar, föredrag, konserter och kurser. Att ha tillgång till fler scener och lokaler
är önskvärt av flera kulturaktörer.
Hemgårdens verksamhetschef Jan-Ola Nolin har sett
möjligheter med den outnyttjade tidigare biograflokalen
på Sjöbo och har därför bjudit in fler föreningarna för
att starta en diskussion hur biograflokalen skulle kunna
användas och rustas upp. Senare organiserade sig dessa
föreningar, Studiefrämjandet, Sisu, Borås Folkhögskola,
Kulturföreningen Tåget och Kulturkompaniet som en
föreningsallians, en viktig samarbetsteam för att erbjuda
ett brett kulturutbud på Sjöbo.
DÅ DISKUSSIONEN KRING att rusta upp biografen

senare utvecklats till att slå i samman fler lokaler för att
satsa på ett Sjöbohus blev föreningsalliansen en viktig del
i Sjöbohuset. Föreningsalliansen vill vara möjliggörare för
ett framtida Sjöbohus med fler aktörer som kan vara med
10 – HÄNDER PÅ SJÖBO

Första intressentmötet för samarbete kring Sjöbos nedlagda biograf.

och planera ett rikt kulturutbud och arrangera olika events.
De ser stor potential för den nedlagda biografen som ett
nav i ett Sjöbohus och som kan lyfta Sjöbo som stadsdel.
De ser huset som en samlokaliserad plats för olika typer av
verksamheter, allt från teater, dans, LAN, medborgarservice,
lässtunder till föredrag.

Du har väl inte
missat Trollstigen?
Längs den 1,7 km långa leden
som går från Sjöbo ner till Viskan
passerar du ett flertal spännande
stationer och får följa med på
trollets sökande i Trollskogen
efter farmor.
Delar av leden går att gå med
barnvagn. Bland annat kan du
gå från lekplatsen i Sjöboparken
till den lilla gläntan i skogen där
förskolan brukar samlas.
I denna gläntan kan du bland
annat träffa älgen och räven!

Nytt rekreationsområde

vid Sjöbovallen
Skogen och rekreationsområdet ned mot
Viskan är favoritplats för många på Sjöbo.
Nu pågår arbetet med att utveckla området.

F

ritids- och folkhälsoförvaltningen har av sin nämnd fått
i uppdrag att, i samråd med berörda förvaltningar och
bolag, utreda möjligheten att anlägga ett nytt friluftsoch rekreationsområde på Sjöbo i området omkring Viskan
och Trollskogen med Sjöbovallen som nav. Detta kommer att
göras under våren 2020.
EN DEL INSATSER såsom en discgolfbana och hinderbana har redan påbörjats tillsammans med Borås GIF, och
som en del i Kraftsamling Sjöbo. Den barnvandringsled
som nyligen invigts i Trollskogen, avses också som en del
av det nya frilufts- och rekreationsområdet. Men det finns
även önskemål om elljusspår, motionsspår, vandringsleder,
badplats och grillplatser. Nu återstår en utredning förvaltningar emellan för att se vilka möjligheter som finns.

Hinderbanan är en av nyheterna i området, men förhoppningen är
att mer kommer att hända.
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Dans, loppis och ansiktsmålning för barn var några av de aktiviteter som pågick under Sjöbodagen.

Lyckad Sjöbodag
- trots regn och rusk
Loppis, trolleri, dans och Sjöbolåten. Det är
något av det som Sjöbodagen bjöd på i år.

S

jöbodagen den 7 september blev åter en lyckad tillställning med många möten mellan människor, ung
som gammal. Då dagen bygger på ett lokalt engagemang bjöds föreningar, privatpersoner och organisationer in
för att delta och tack vare dessa, AB Bostäder och verksamheter i Borås Stad, möjliggjordes en ytterligare Sjöbodag.
NYTT FÖR I år var att tillställningen utökades med att
även erbjuda aktiviteter under kvällen, mer riktat till ungdomar. Trots regnskurar och hårda vindar trotsade publiken
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vädret och stannade kvar på Sjöbo Torg där eventet var.
Mathias Melo som var konferencier och personen bakom
sjöbolåten ”Det är så skönt att bo på Sjöbo” fick publiken
att sjunga med och höja stämningen trots att vädret inte
var det bästa. Vad kanske många inte känner till så är låten
skapad av barn som bor på Sjöbo tillsammans med Mathias
Melo. Det erbjöds i vanlig ordning en loppis som hade mycket att erbjuda, begagnade saker som inte längre haft nytta
i ett hem men kan göra nytta i ett annat hem. Det bjöds
också på trolleri, dans och annan underhållning.

Jobbmässa på Sjöbo

D

en 13 november
arrangerade Stiftelsen
Drivhuset i samarbete
med Borås Stad en jobbmässa
på Medborgarlabbet på Sjöbo
Torg. Bland utställarna fanns
Arbetsförmedlingen, Söder o Co,
Effektiv Bemanning, Coompanion, Speed, Releasy, Kvinnojouren,
Borås yrkeshögskola, Vuxenutbildningen, Sociala Omsorgsförvaltningen och Jobb Borås.
Mässan erbjöds i syfte att ge
Sjöbobor möjligheten att inspireras av olika jobb genom
att träffa bemanningsföretag,
utbildningsorganisationer och
verksamheter inom Borås Stad.
Flera utställare var på på plats och tipsade om utbildningar, vilka jobb som finns och hur man kan komma in i arbetslivet.
Det var ett tillfälle för den som
funderade över att utbilda sig, ville veta mer om hur man
När dörrarna öppnade stod människor i kö för att
kan komma in i arbetslivet, vilka jobb som finns eller
komma in. Mässan besöktes av ca 75 personer och
om man ville yrkesväxla. Man fick också möjligheten att
många av besökarna uttryckte att de fick bra samtal,
bli coachad att göra sin ansökan unik genom att få hjälp
hjälp och stöd av dem som var på plats.
med att skriva en säljande CV.

Nu öppnar snart
nya mötesplats
Sjöbo!
Den 14 januari öppnar vi och bjuder in till
invigning av den nya mötesplatsen. Mötesplats
Sjöbo strävar efter att vara en mötesplats för
alla. Hos oss kan du få socialt umgänge, delta i
organiserade aktiviteter och ta del av samhällsinformation. Mötesplats Sjöbo är en plats där du
ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet.
Program för invigningen kommer i januari.

Varmt välkomna!
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Kultur och
konst på Sjöbo
Sommaren och hösten har också varit fylld av kultur på
Sjöbo. Gatukultur, muralmålning och massor av aktiviter
för barn och unga är några av de aktiviter det bjudits på.

F

rån mitten av juni och tre veckor framåt pågick kulturevenemanget Gatukultur 2019 i Borås med Sjöbo
som ett av huvudplatserna. Fokus har legat på att
låta barn och unga vara med och utforma konsten i staden.
På Sjöbo märktes Gatukultur i allt från dans och musik till
skapande aktiviteter av olika slag. Evenmanget avslutades
med invigningen av muralmålningen plus en massa andra
aktiviter på torget. Muralmålningen är skapad av Estefania
Leyton. Hon kommer från Chile, och det är där och i andra
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delar av Sydamerika hon tidigare varit mest verksam. Verket
skapade hon tillsammans med organisationen Streetcorner.
25 OKTOBER FIRADES FN-dagen och de mänskliga

rättigheterna på Sjöbo Torg med en ljusmanifestation
i höstmörkret. Konstnären Behjat Omer Abdulla, som bor
på Sjöbo var initiativtagaren till ljusmanifestationen i samarbete med föreningen River of lights. Stort fokus låg på
förberedelserna, att få människor från olika bakgrunder att

mötas, att bryta språk-och kulturbarriärer och använda
det kreativa skapandet som verktyg för att mötas. Behjat
arrangerade flertal skaparverkstäder på Sjöboskolan och
på Medborgarlabbet som resulterade i att barn, ungdomar och vuxna möttes och skapade tillsammans 130
ljuslyktor som användes till ljuståget. Varje ljuslykta
blev unik och dekorerad utifrån varje persons historia.
RIVER OF LIGHT är ett inkluderande konstprojekt,
som drivs av en ideell förening och som arrangerar
ljusfester på flera platser runt om Göteborg och Borås.
Nästa tillfälle kommer de arrangera en ljusfest i februari
2020 i Göteborg.

Th Behjat Omer Abdulla

Estefania Leyton

Trumworkshop från Gatukultur i somras.

Bild från ljusmanifestationen på Sjöbo Torg.
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Karta över en del av det som
händer på Sjöbo, och sådant
som är planerat i framtiden.
De gröna skyltarna är sådant
som redan är på plats, de
gula är planerade eller under
beslutsprocess.

Drivande aktörer
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