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Planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra Centrum, 
Borås Stad  

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2019-01-30 § 11 
meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker programsamråd för Planprogram för 
Södra Centrum, kvarteret Ulysses med flera och skickar beslutet till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på planprogrammet. Det visar på 
potentialen för ett område som domineras av markparkeringar och 
industribyggnader. Idag används området under dagtid, men under kvällar och 
helger upplevs området som ödsligt och otryggt. Därför är det positivt att 
verksamheterna kompletteras med centrumbebyggelse och att de urbana 
stråken stärks. Fritids- och folkhälsonämnden vill passa på att skicka med att 
det planeras för liv och rörelse mellan husen, så att det nya som byggs inte blir 
för kompakt. Byggnaderna bör vidare vara av hög arkitektonisk kvalitet och 
passa ihop med de äldre industribyggnaderna. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill även lyfta betydelsen av att man öppnar upp 
för allmänheten i området kring Viskan. Det planerade stråket har goda 
möjligheter att knyta ihop centrum med Druvefors. För att lyckas med det 
behöver man tydliggöra stråket, planera för aktivitetsytor och parkbänkar så att 
allmänheten upplever att de kan ta ytan i anspråk. Forskningen visar att 300 
meter är det avstånd människor längst är beredda att gå till ett grönområde för 
att det ska användas ofta. I området finns redan Stadsparken som en grön oas. 
Genom att tillgängliggöra parken vid Astern och möjliggöra parkstråket genom 
staden stärks möjligheterna för boråsarna att uppleva det gröna mitt i staden. 
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