
Fråga till Kerstin Hermansson (c)  
Kommunalråd Borås Stad 
 
Stadens översiktsplan pekar ut Gässlösa som i framtiden skall integreras i den centrala 
stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, arbetsplatser, handel och levande 
stadsgator. Kring detta råder politisk enighet så vitt jag kan förstå. Det lär inte råda någon 
tvekan om att Gässlösa skall utvecklas till ett nytt spännande bostadsområde.  
 
Naturligtvis förutsätter Gässlösaprojektet att de flesta företag som finns där idag måste 
flytta. Aktiva företagare i området förstår detta men är i sin dagliga gärning och planering 
inför framtida investeringsbeslut helt beroende på att erhålla tydlig information om när det 
börjar bli dags att flytta på sig och huruvida Borås Stad kan vara behjälplig med att finna ny 
lämplig industrimark. 
 
De företag som äger sin egen mark och en del andra har inte akut bråttom med att få besked 
från kommunen, men det har framkommit att ca 10-15 företag som arrenderar mark för sin 
verksamhet nu är i behov av synnerligen brådskande besked om vad som skall hända.  
 
Borås Stad har genom mark- och exploateringsavdelningen sagt upp arrendeavtalen under 
året och förväntar sig att berörda företag lämnar sina lokaler snarast. På grund av Corona-
pandemin har tidsfristen i en del fall förlängts. 
 
Arrendeföretagarna känner nu stor oro för vart de skall ta vägen om inte respit gives. Borås 
Stad har tydligt deklarerat att man vill vara en företagarvänlig stad. Frågan är dock hur detta 
nu i praktiken uppfattas av företagarna i Gässlösa. Det brinner i busken nu så att säga… 
 
Med tanke på att det rimligen kommer att dröja flera år till innan kommunen bestämt sig för 
när Gässlösaprojektet skall påbörjas på allvar och hur området skall se ut, kan man ställa sig 
frågan varför Borås Stad redan i år eller början av nästa år avser att avhysa ett flertal företag 
från området innan de fått klarhet i vart de skulle kunna flytta. Så agerar inte en företagar-
vänlig stad! 
 
Med anledning av ovanstående är mina frågor: 
 

- Varför är det så bråttom för kommunen säga upp arrendeavtalen för flera företag ute 
på Gässlösa? 

- Kommer kommunen att hjälpa till med att finna plats för ny lokalisering för berörda 
företagare? 

- Vore det inte lämpligt att vänta med avhysningsproceduren? 
- Vart skall Gässlösaföretagare vända sig för att få information och hjälp med 

etableringsfrågor? 
 
Lars-Gunnar Comén (m) 
 

 
 


