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Inledning
VARFÖR ETT PLANPROGRAM FÖR VISKAFORS
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som
serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av
kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har
geografiskt sett ett relativt stort upptagningsområde.
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala
delarna av Viskafors och området i anslutning till
torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential (se
översiktsplanens centrumområde respektive centrumnära
område nedan). Viss utblick görs, men inom tätorten.
BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Viskafors är ursprungligen en bruksort, den äldre bebyggelsen
är kopplad till textilindustrin som främst är belägen söder
om dagens centrum längs Viskan. Det textila arvet har
lämnat tydliga spår i Viskafors, både i den byggda miljön
och i naturen. Äldre fabriksmiljöer, kraftverksanläggningar,
bostäder för arbetare och direktörer är miljöer med stora
industrihistoriska, socialhistoriska och estetiska värden. Stor
del av tätorten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram.
I de centrala delarna är bland annat skolan och den gamla
prästgården (Herrgården) utpekade som värdefulla delar av
kulturmiljön. Med undantag för specifika objekt kan dock de
kulturhistoriskt värdefulla strukturerna vara svåra att få syn på.

På 1970-talet togs det rejäla tag när hela centrum förflyttades
från området kring stationen till det som är dagens centrum.
Herrgården med sina trevåningslameller och närservicen vid
det lilla torget är tidstypisk i sitt uttryck. Lokaliseringen av
de stadsdelstorg som byggts runt om i hela landet från 19401970-tal har sällan föregåtts av en analys kring rörelsemönster
och stråk. Torget i Viskafors är inget undantag och det är
därför önskvärt att tydligare integrera torget genom att skapa
tydligare kopplingar mellan torget och andra målpunkter.

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar
bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt.
Ett mål är att skapa en tydlig entré för de som tar
sig till centrum med buss då det saknas idag

Efter hand som orten vuxit har den fortsatt att sprida ut sig
längs Viskan och upp i skogen. Viskafors är tydligt präglad av
topografin, gatorna vindlar sig fram i de lägen där det varit
bäst förutsättningar för bebyggelse och kan av det skälet
upplevas som utspritt och inte så sammanhållet. Centralt i
Viskafors finns stora obebyggda områden, men dessa är i
huvudsak svårtillgängliga, då det är brant och i delar sankt.

GRANNSKAP
Tätorten Viskafors ligger cirka 13 km söder om Borås och har
cirka 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande
tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs, Seglora samt
landsbygd uppgår befolkningen till cirka 6 500 invånare.

Viskan har gett namn till tätorten och dess kraft har varit
förutsättningen för den industri som tidigt byggdes här. Den
är också skälet till att människor valt att bo här sedan sten-/
bronsåldern. Den är trots detta är förvånansvärt osynlig i
Viskafors. Att hitta sätt att göra Viskan synligare är ett sätt att
knyta an mot tätortens textila- och industriella arv, samtidigt som
kvaliteter skapas för de som bor och verkar i Viskafors idag.
För centrala Viskafors gäller byggnadsplan för Viskafors
samhälle antagen 1970 (till exempel idrottsplatsen vid
Viskan) Detaljplan för del av Viskafors centrum från 1997
(Skolområdet) samt detaljplan för Viskafors centrum från 2010
(Herrgårdsområdet och torget). Särskilt i planen för Viskafors
centrum finns en tydlig ambition att komplettera med nya
bostäder inom befintlig bebyggelsestruktur.

Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur
med fokus på djur och växtlivets spridningsbehov och
kopplingar för människan till olika grönområden.

Från Viskafors finns cykelbana utbyggd till Borås och
kollektivtrafiken går med 30 minuters mellanrum vid högtrafik.
Här finns även en tågstation och Viskadalsbanan mellan Borås
och Varberg stannar i Viskafors. Tågstationen är placerad cirka
1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står
för en låg andel av kollektivtrafikresandet. I Viskafors finns
bl.a. förskola, skola, bibliotek, vårdcentral och livsmedelsbutik.
Servicen är huvudsakligen samlad kring torget. Vårdcentral,
äldreboende och förskola finns dock utanför centrumzonen.
Väster om Viskan ligger Storsjön som är ett större sammanhållet
frilufts- och rekreationsområde, med utbyggda vandringsleder,
grillplatser, badplats med mera. Storsjön är reglerad och
ursprungligen skapad som vattenmagasin för Viskafors
kraftverk. Området kring Storsjön är kommunalt naturreservat.

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande målsättning är att
ta fram en målbild för möjliga bebyggelseområden.
Genomförandefrågorna har varit central vid lokaliseringen
av lämpliga områden. Liksom att hitta lägen som kan
stärka upp centrum och ge underlag till befintlig service
Översiktsplanens centrumområde (röd) respektive centrumnära område
(orange).

Storsjön.
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Storsjön (grönt) är kommunalt naturreservat och ett viktigt natur- och
reakreationsområde för hela kommunen. Förutom centrum och centrumnära
bebyggelse visas här även övrig bebyggelse (gult).
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Styrkan kommer inifrån - Förtäta, komplettera
och omvandla inom befintliga orter
Koncentrerat och sammanbundet - bebyggelse
och funktionen samlas i centrala lägen
Tätt och mixat - så bred blandning som möjligt
av funktioner och människor.
Mer mötesplatser och målpunkter - Attraktiva
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter.
Grönt och blått runtom - Närhet till rekreation
värnas genom att bebyggelsen hålls ihop.
Bygg för mer buss, cykel och gång - Ny bebyggelse prioriteras där kollektivtrafik redan finns.
Viskan och textilien synliggörs i staden - Borås
vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den
textila identiteten när staden växer
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Områdets struktur
SERVICE
I Viskafors finns både kommersiell och offentlig service. Ett
tillskott av bostäder, både i och utanför de centrala delarna, ger
ett ökat kundunderlag till den befintliga servicen. Vid torget
och vid skolan finns redan befintliga planer som möjliggör
för centrumverksamheter som handel och annan service.
STRÅK
I planprogrammet läggs särskilt fokus på Pumpkällevägen och
den koppling som idag saknas för de trafikanter som till fots eller
med cykel ska röra sig mellan busstation torg, hem, arbete eller
skola. Programmet föreslår inte nya områden för kommersiell
service utan fokuserar istället på att ge förutsättningar för
att befintlig service ska kunna kvarstå och utvecklas.
SKOLA OCH FÖRSKOLA
I programmet föreslås att den befintliga förskolan vid
Pumpkällevägen ges förutsättningar att byggas ut. Vid
planering av alla större bostadsprojekt behöver tillkommande

behov av förskole- och skolplatser analyseras och tas
med i planeringen. Bland annat Östra Ögärdet skulle
kunna få en förksola i kombination med nya bostäder.
Programmet pekar inte ut några specifika ytor för skola, men
konstaterar att det inom Viskaforsskolans område finns relativt
stora ytor som vid behov kan utnyttjas om skolans behov ökar.
LSS- OCH ÄLDREBOENDE
Lss-boenden ryms inom de områden som pekas ut för bostäder.
Ingen specifik yta har därför arbetats fram för Lss-boenden
utan får hanteras i vidare detaljplaneläggningar i den takt som
behov uppstår. En planeringsreserv bestående av 1200 m2
byggrätt finns i Fagersberg som eventuellt skulle kunna nyttjas
om behov att utöka befintligt äldreboende, Fagersro, uppstår.
VARIATION
Blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäder
ska eftersträvas då det ger dynamik och variation. Det
tillfredsställer olika behov och vardagsliv och gör det
enklare att bo kvar i tätorten över livets olika skeden.
GÅNG- OCH CYKELINFRASTRUKTUR
Gång- och cykelvägar finns längs Varbergsvägen, Nya vägen
och Fritslavägen. Det finns även gång- och cykelväg som
kopplar Åsahagen/Högen samt Pumpkällehagen/Villavägen
mot centrum. Av programförslagets olika föreslagna
utbyggnadsområden är Viskafors centrum (etapp 1 och 2)
välförsett med gång- och cykelvägar. Vid Ödgärdet (etapp
1) finns anslutande gång- och cykelvägar vid Fristslavägen
respektive Varbergsvägen. Skansen (etapp 3) kan anslutas till
befintlig gång- cykelväg i förlängningen av Pumpkällevägen.

Torget i Viskafors med nerservice och utrymme för möten och umgänge.

ATTRAKTIVT BOENDE
I planprogrammet föreslås bostäder som har förutsättningar
för olika sorters attraktivitet; centrumnära boende, tomter
med möjlighet att bygga själv, samt bostäder i höjdlägen
med förutsättningar för utblickar. I Viskafors är det nära
till naturen och det är viktigt att den bostadsnära naturen
fortsätter att vara tillgänglig för lek, rekreation och vila.
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VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER
HÅLLBART RESANDE
Gång och cykel är prioriterade
med framkomlighet och
trivsel som ledord. Strukturer
där kollektivresande är lätt
och tillgängligt. Bilen ska få
plats men inte dominera.

GENOMSLÄPPLIGA
KVARTER
Inbjudande och öppenhet mellan
bostadsområdena.
Viktigt att inte tillkommande
bostäder utformas så att de
blir en barriär mellan befintliga
områden och natur och vyer.

TOPOGRAFI
Området är kuperat och kräver
en noggrann höjdsättning.
Viktiga särdrag i naturen behöver
lokaliseras för att kunna sparas
och framhävas. Det kan handla
om landskapsrum men även
detaljer som bergsbranter och
stenblock kan bli karaktärsinslag.

Programförslag
CENTRALT MEN INTE BARA
För Viskafors föreslås utbyggnad från två håll. Dels att förtäta
och omvandla de centrala delarna och skapa stråk och kopplingar
till och från torget. Dels att titta på möjliga områden att förtäta
eller omvandla områden som det inte finns bostäder på idag.
Även utanför centrum gäller i första hand att titta på lägen
där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig
infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service.

SKANSEN

TECKENFÖRKLARING
OUTNYTTJAD BYGGRÄTT BOSTAD
FINNS I GÄLLANDE PLAN
UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1
UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2
ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA UTBYGGNADSRIKTNING
VÄRDEFULL KULTURMILJÖ UTPEKAD
I DETALJPLAN ELLER KULTURMILJÖPROGRAM
GRUNDVATTENRESERV, UNGEFÄRLIG UTBREDNING
OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR NÄRREKREATION
MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP
VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET
VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK RESPEKTIVE BLANDTRAFIK
MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

ÖSTRA ÖGÄRDET
VÄSTRA ÖGÄRDET

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK
KNUTPUNKTER, TORG (NORR)
OCH JÄRVÄGSSTATION (SÖDER)
OUTTNYTTJAD BYGGRÄTT
PARKERING
OUTTNYTTJAD BYGGRÄTT SAMLINGSLOKAL
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Programförslag
CENTRALA VISKAFORS - FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN
HERRGÅRDEN

I anslutning till torget så ligger bostadsområdet Herrgården
som är byggt på 1970-talet. För Herrgårdsområdet finns en
gällande detaljplan som möjliggör att bygga på befintliga hus.
Planen innebär att cirka 100 bostäder kan tillkomma som inte
har genomförts, det kan finnas utrymme för ytterligare tillskott
av cirka 50 bostäder inom Herrgården utöver påbyggnaderna.
Det är också lämpligt att möjliggöra att den befintliga förskolan,
Herrgårdsleken, ges utrymme att utöka när behov uppstår.
GAMLA FRITIDSHEMMET VID HERRGÅRDSVÄGEN

Längs Herrgårdsvägen finns två hus i funktionalistisk stil som
tidigare inrymt fritidshem. Husen är välbevarade och i gällande
plan finns skyddsbestämmelser införda som skyddar husens exteriör. Marken ägs av Borås stad och via fastigheten finns potential
att på ett bättre sätt koppla samman torget med den kommersiella servicen och skola, bibliotek och busshållplats. Det kan även
vara möjlig att förtäta med ett mindre antal bostäder eller service.
Dessa placeras lämpligen i nära anslutning till Pumpkällevägen
för att tydligare avgränsa gaturummet och utformas på ett sätt
som fungerar ihop med befintliga byggnader.

CENTRALA VISKAFORS - ALLMÄNNA PLATSER
Pumpkällevägen bör ges en annan utformning framförallt i
mötet med torget. Gatan är idag något av en baksida och entrén
till torget blir av detta skäl otydlig. Befintlig vägbana är 5,5 meter
bred men vägområdet (från fastighetsgräns till motstående
fastighetsgräns) är knappt 10 meter. Det finns alltså utrymme
att tillskapa till exempel gångbana, se över om det är lämpligt
att möjliggöra gatuparkering inom del av gatan och komplettera
med växtlighet. Övergångarna mellan torget och Skolan/
Biblioteket samt där Fritslastigen passerar Pumpkällevägen bör
hastighetssäkras och gatans materialval ses över. Genom att till
exempel använda samma markbeläggning i de befintliga och
tillkommande korsningspunkterna tydliggörs stråken både för de
långsamma trafikanterna och de motorburna. Markbeläggningen
kan med fördel vara samma eller liknande den som finns på
torget. Den kan också tillåtas växa ut till en mindre platsbildning
i anslutning till korsning och kommande byggnader.
Grusplanerna vid Viskaforshallen avslutas i norr mot ett
grönområde mellan två höjder. Området skulle, tillsammans
med den närbelägna kullen kunna utvecklas med en kortare

CENTRALA VISKAFORS - OMVANDLINGSOMRÅDEN
I anslutning till Viskaforshallen finns två grusplaner, en
fotbollsplan och en mindre plan, med kringytor. Planerna
används sparsamt då idrottsklubbarna istället använder
gräsplanerna vid Sven Erikssonvallen, norr om centrum.

ig\kartor\20180914\viskafors_bas.dwg
80914\viskafors_höjdkurvor.dwg
80914\viskafors_punkthöjder.dwg
afors 20181211.dwg

Sven Erikssonvallens läge vid Viskan gör att området kan
vara attraktivt att komplettera med en promenadslinga
nära vattnet, denna behöver sannolikt i delar vara
spångad, då området på sina håll är blött.
Den outnyttjade byggrätten för parkering är tänkt
som pendlingsparkering. Den ska höra ihop med en
förbättrad busshållplats enligt gällande detaljplan.
Det finns redan ett gångstråk över torget med
pendelparkeringen och busshållplatsen som målpunkt.

ETAPPER OCH EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och tänkbar exploateringsgrad
presenteras i programförslaget med tillhörande kartillustration.
Möjlig exploateringsgrad avgörs i detaljplaneprocessen
efter att utredningar gjorts, det kan både bli mer eller
mindre. Vid Skansen är till exempel naturvärden och
geotekniska förutsättningar viktiga aspekter som påverkar
vilken exploatering som kan komma att bli aktuell.
VÅNINGSANTAL
I de centrala delarna av orten kan ett våningsantal på 5-6
våningar prövas. Särskilt gäller detta inom Herrgårdsområdet
som redan är relativt storskaligt och där en variation i
höjd skulle kunna berika området. Även på grusplanen vid
Viskaforshallen, där det finns möjlighet att ta stöd i topografin.
Skalan i orten som helhet är annars relativt låg, både i höjd och
utbredning. 3-4 våningar föreslås därför, med undantag för vad
som anges ovan. I anslutning till befintliga kulturbyggnader
behöver självklart en avvägning och anpassning göras så att
tillskotten inte omöjliggör förståelsen för den historia som
bebyggelse och andra anläggningar har att berätta. I anslutning
till befintliga villaområden så föreslås skalan 1-2 plan.

I grusplanens östra kant finns en bergsskärning och uppe
på berget möter skogen. Höjdskillnaden mellan grusplanen
och skogen är mellan 8-10 meter. Högre byggnader placeras
lämpligen inom den östra delen mot skogen där de kan ta stöd
i landskapet, för att sedan minska i skala mot Fritslastigen
Det kan bli aktuellt med en ny idrottshall i Viskafors. Denna
kan med fördel samlokaliseras med befintlig hall. I området
runt befintlig hall och på grusplanerna finns det ytor som
kan inrymma både bostäder och eventuell ny idrotthall.

promenadslinga. Området är delvis blött och det skulle därför
kunna vara en bra plats för att bygga en mindre damm för
att samla vattnet och ge mervärdet av en vattenspegel.

Exempel på förändringar längs Pumpkällevägen (Teckenförklaring s.7).
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TECKENFÖRKLARING
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TECKENFÖRKLARING
OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I
GÄLLANDE PLAN
UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2
VÄRDEFULL KULTURMILJÖ UTPEKAD
I DETALJPLAN ELLER KULTURMILJÖPROGRAM

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP
VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
RESPEKTIVE BLANDTRAFIK

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTTNYTTJAD BYGGRÄTT
PARKERING

Skala: 1:1000

BEFINTLIG BYGGRÄTT

MÖJLIG BYGGRÄTT

PLATSBILDNING/STRÅK

LANDSKAPSELEMENT

TORGET MED NÄRSERVICE
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Programförslag
UTANFÖR CENTRUM- OMVANDLING OCH FÖRTÄTNING I BEFINTLIGA OMRÅDEN

väg
en

en

Närmast stationen består bebyggelsen av mindre
flerbostadshus. Området vid stationen utgjorde centrum i
Viskafors fram tills Herrgårdsområdet och torget byggdes
och fortfarande finns viss handel i anslutning till stationen.
Här finns ett mindre område som är planlagt för bilservice
(garage) som kan prövas för omvandling och förstärka
med nya stationsnära bostäder. Det finns även befintliga
outnyttjade byggrätter (se streckade linjer på kartan).

Nya

g
vä
tla

Där Ödgärdsvägen ansluter mot Fritslavägen ligger ett
område som i dagsläget är planlagt för industri, viss
småskalig verksamhet finns inom området, men i huvudsak
är området obebyggt. Infrastrukturen är i huvudsak utbyggd
och busshållplats finns i nära anslutning. Området föreslås
prövas för småhusbebyggelse i detaljplan. Delar av området
ligger inom område för grundvattenreserv, vilket kan
behöva utredas närmare i eventuellt framtida planarbete.

is
Fr

I Viskafors tätort finns relativt stora obebyggda områden, även
centrumnära. De topografiska förutsättningarna i kombination
med mossmark innebär dock att många av dessa ytor är svåra
och olämpliga att bebygga. På kort sikt föreslås följande områden för bebyggelse.

ÖDGÄRDET

ÖSTRA ÖGÄRDET

en
väg
s
d
är

Ög

Tomter med större bostadstillskott ska prövas men även
mindre områden med kompletterande villabebyggelse.

VÄSTRA ÖGÄRDET

I anslutning till Fritslavägen via Ögärdsvägen finns ett mindre område som
är planlagt för industri som föreslås planläggas för småhusbebyggelse

TECKENFÖRKLARING
VIKTIG MÅLPUNKT (STATIONEN)
OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I
GÄLLANDE PLAN

Skala: 1:1000

OMVANDLINGSOMRÅDE - ETAPP 1
GRUNDVATTENRESERV, OKLAR
UTBREDNING
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Ödgärdet är ett heterogent område med främst villor från 1910/20-tal till
1970-tal. Byggnaderna är fritt placerade på tomter som upplevs som stora
och luftiga. Mellan bebyggelsen finns naturmarksområden som av olika
skäl bedömts som svårbyggda och därför lämnats orörda.

VATTENDRAG
Skala: 1:1000

Nära stationen finns ett mindre område som är planlagt för bilservice/
garage som föreslås planläggas för bostäder.
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OUTTNYTTJAD BYGGRÄTT SAMLINGSLOKAL

SKANSEN

Vid Skansen finns befintlig infrastruktur i form av gator och
teknisk försörjning som VA och el redan utbyggd. Gatunätet
är utformat på sådant sätt att det är möjligt att bygga vidare
söderut, mot centrum. Mindre tillskott kan prövas för
småhusbebyggelse i relativ närtid. På längre sikt kan det bli
aktuellt att gå vidare söderut med ytterligare bebyggelse.
Skansen ligger högt och det finns i anslutning till området
förutsättningar att på längre sikt bygga attraktiva bostäder med
utsikt mot Viskan och Storsjöområdet, både i förlängningen
av Skansen och på höjden bakom skolan. Höjdsättning
och trafikföring behöver studeras vidare i detaljplan.

Skansen är ett villaområde som är utformningsmässigt sammanhållet. Rött
och gult tegel dominerar, byggnadernas långsidor mot gatan i ordnad linje.

Mötet mellan höjdryggen från Skansen och befintlig gång- och cykelväg.
TECKENFÖRKLARING
OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I GÄLLANDE PLAN
NYBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1
ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA UTBYGGNADSRIKTNING
OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR NÄRREKREATION

Xref ritning: O:\Got1\Ssp\2017\1320031487 Planprogram för Viskafors\2_Allm\Inkom_orig\kartor\20180914\viskafors_bas.dwg
O:\Got1\Ssp\2017\1320031487 Planprogram för Viskafors\2_Allm\Inkom_orig\kartor\20180914\viskafors_höjdkurvor.dwg
O:\Got1\Ssp\2017\1320031487 Planprogram för Viskafors\2_Allm\Inkom_orig\kartor\20180914\viskafors_punkthöjder.dwg
Rasterbilder:
O:\Got1\Ssp\2017\1320031487 Planprogram för Viskafors\2_Allm\Inkom_orig\kartor\viskafors 20181211.dwg

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP
VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET
VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
RESPEKTIVE BLANDTRAFIK
Skala: 1:1000

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

Skogsområdet är välanvänt med stigar och konstruktioner som skvallrar om
att det leks i området.

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK
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Genomförande
SKANSEN

KOMMUNAL MARK
Marken inom planprogramsområdet ägs till största delen av
Borås Stad men även andra markägare förekommer. Kartan
visar markfördelningen, gulmakerat område ägs av Borås Stad.
Mark som ägs av Borås Stad kan bebyggas av
kommunen själv eller markanvisas till en privat
byggherre. Områden som ska bebyggas med
villatomter kan tillfalla kommunens småhustomtkö.
Aktuell information om markanvisningsprocessen och
småhustomtkön hittas på Borås Stads hemsida.

CENTRALA VISKAFORS

Exploateringskostnader som exploateringar
inom planprogramsområdet ger upphov
till ska bekostas av exploatören.
VÄSTRA ÖGÄRDET

ÖSTRA ÖGÄRDET

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

