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Delårsrapport januari-augusti 2022  
 
Rapporten är utformad som en kortfattad summering till förbundets medlemmar om 
de individinriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande 
insatser som i enlighet med verksamhetsplan sker i Sjuhärads samordningsförbund.  
 
Inom Sjuhärads samordningsförbund finansierar och beslutar ägarparterna tillsammans om 
insatser som ingen enskild part har ansvar för att göra, men som kan bidra till att lösa 
problem, effektivisera användning av samhällsresurser, och få fler att kunna förvärvsarbeta. 
I det arbetet behövs och sker både direkt individinriktade insatser och insatser riktat till 
personal och organisationer vars uppdrag ska samverka i positiv riktning för individerna. 
Nedanstående uppställning visar vilka aktiviteter och projekt som pågått under perioden, och 
därefter finns en kortfattad summering om delårets väsentliga händelser och generella drift.  
 
Basverksamheten Aktiv Kraft har som avtalat utförts på plats i varje kommun, med hänsyn 
till att möta och anpassas efter individuella behov hos deltagande. Insatserna sker i nära 
samverkan med respektive kommuns arbetsmarknadsenheter. Inriktningen har liksom 
tidigare varit pre-rehabilitering som ska verka tillsammans med parternas egna resurser och 
göra att fler närmar sig arbete. Evidensbaserade metoder och profilverktyg (ACT, Jobmatch 
talent samt Progressionsmätning mfl) används för att rusta deltagare till utveckling.  
Den kompletterande delen PULS, inom Aktiv Kraft innebär ett mer långtgående stöd för ett 
fåtal som ännu inte är 30 år och vars funktions-nedsättningar kräver mer tid och stöd för att 
individerna ska närma sig förvärvsarbete.  
 
Studiesteget utförs enbart av Borås, öppet för deltagare från samtliga Sjuhäradskommuner. 
Aktiviteten har grund i den evidensbaserade Supported Education, med pedagogiskt stöd för 
att underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete. 
 
Gröna Vägen Framåt är lokaliserad vid Rya Åsar i Borås för deltagare från hela Sjuhärad. 
Personer med stressutlöst psykisk ohälsa får naturbaserade aktiviteter, samtal mm som 
hjälper dem till insikter om egna beteenden. Även i denna aktivitet nyttjas evidensbaserade 
metoder och profilverktyg (ACT, Progressionsmätning samt Jobmatch talent mfl) för att 
deltagare ska kunna återvända till arbete efter sjukskrivning eller arbetslöshet.  
 
Ovanstående tre verksamhetsområden är grundutbudet av den individinriktade drift som 
finansierats genom förbundet. För alla förbundets aktiviteter gäller att individer får delta i 
den Sjuhäradskommun där de önskar. Möjligheten att delta i annan kommun än personen är 
folkbokförd nyttjas av ett fåtal individer, och nyttjande över kommungränser breddats. 
Under året har verksamheterna även fortsatt att anpassa utförandet till vad som enligt 
forskning är verksamma arbetsmetoder. Under perioden är det särskilt BIP-studien 
(genomförd vid Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn) som fått allt tydligare 
genomslag, och i viss mån introducerats även i myndigheternas ordinarie uppdrag. När 
kunskapen tillämpas av fler underlättas individernas väg till arbete.   
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Samordningsförbundet Insjöriket (grannområde till Sjuhärads samordningsförbund) har 
fattat beslut om att anpassa det förbundets modell för utförande till att likna hur verksamhet 
bedrivs i Sjuhärad. Lokalt etablerade basverksamheter önskas ske i nära samverkan med 
kommunernas egna verksamheter. I samband med detta har Sjuhärads samordningsförbund 
tillfrågats om och tackat ja till att erbjuda Insjöriket visst processledningsstöd. Inledande 
möten tillsammans med Insjörikets kansli och berednings- och utvecklingsgrupp samt viss 
översyn av styrdokument har skett under perioden. Insjörikets medlemmar uppfattas vara 
mycket positiva till att forma nya arbetssätt i enlighet med vad deras lokala styrelse initierat.   
 
Även fler delar av hur Sjuhärads samordningsförbund organiserar sitt arbete sprids till andra 
delar av landet. PULS-projektet som slutredovisades i början av året efterfrågas fortfarande 
som modell bland andra utförare och samordningsförbund, utifrån de effekter projektet nått. 
De evidensbaserade metoderna som projektet nyttjat och den modell som arbetet vilar på 
förs vidare.  
Förbundet har under delåret även genomfört projekt för såväl individ som strukturnytta: 
 
Mobilitetsprojektet Moves genomfördes vid Fristad Folkhögskola under första halvåret. 
Verksamheten bekostades med ESF-finansiering kanaliserad genom SKR som projektägare. 
Ett mindre antal unga i behov av samordnat stöd för att komma vidare mot arbete har med 
gjort förberedelser inför och genomfört några veckors praktik långt hemifrån. Till följd av 
pandemin gick resan till norra Sverige istället för till utlandet. Efter vårens grupp 
sammanställdes metodmaterialet som finns tillgängligt för eventuellt fortsatt nyttjande av 
andra aktörer (om exempelvis Boråsregionens kommuner skulle avtala om att samverka 
kring metoden, vidareutveckla delar för unga inom KAA eller vad som kan bli aktuellt). 
 
ESF-projektet PR fasades ut och följdes av ”pärlbandsprojektet” PRIA 
Direkt efter att PR-Hälsa i hållbart arbetsliv avslutade deltagaraktiviteter i januari öppnades 
fortsatta utbildningsinitiativ genom PRIA. Även PRIA finansieras med medel från ESF. 
Anställd personal hos parterna genomför olika kompetensutvecklingsinsatser för att bidra till 
goda arbetsförhållanden och hållbarhet i arbetslivet. Inom projektet ryms Värdskap som en 
del av Män i Hälsa för att skapa ett mer jämställt och hållbart arbetsliv/arbetsklimat för både 
kvinnor och män inom vård- och omsorgsyrken. Metoden ACT är enligt evidens 
framgångsrik för stresshantering och når genom projektet dels personal och chefer som 
verktyg att hantera vardagen, och dels som verktyg att sprida kunskapen i bredare 
målgrupper. Chefoskopet och kunskapsutveckling om organisatoriska förutsättningar som 
påverkar människors möjlighet att arbeta med hälsan i behåll är en tredje viktig del som 
(främst kommunernas) anställda tar del av i projektet. 
 
Undersköterskeutbildningen Män i Hälsa med finansiering i projektform genom Leader 
Sjuhärad hade i våras Kick-off för den grupp med mogna svenska män som valt att ställa om 
och utbilda sig på liknande sätt som formats av Menn i helse i Norge. Utförandet sker i nära 
samverkan med projekt PRIA som bekostat överföring/anpassning av metoden och som ger 
angränsande utbildningar till redan anställd personal. Förbundet har under perioden bekostat 
en studieresa till Norge för att stärka de deltagande männen, öka förståelsen kring konceptets 
framgångsnycklar och kunna förankra gemensamma synsätt inför fortsatt drift. 
  
För att etablera Män i hälsa (som finansieras och utvecklas genom båda ovanstående projekt) 
har förbundet i början av året sökt kontakter på nationell nivå för att kunna utröna vilken 
aktör som kan ha intresse av fortsatt drift. Kontakterna visar att det finns en enorm tilltro till 
nyttan av metoden, och intresse från andra delar av landet, men ännu är det inte tydligt hur 
samarbetet lämpligen skulle kanaliseras vid nationell drift.  
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Senare delen av perioden har fokus förflyttats till fortsatt drift lokalt i Sjuhärad i samverkan 
med Vård- och Omsorgs-College. Förbundet är fortsatt positiv till att etablera hela metoden i 
samverkan, och för undersköterskeutbildningen öppnas goda möjligheter i ordinarie 
strukturer genom BRVUX.  
 
Även i Norge har utvecklingen gått i två steg, med början enbart i Trondheim och därefter 
nationell spridning med KS (motsvarande SKR) som projektägare.  
I januari höll kommunernas representanter ett möte angående beslutsmandat (dvs vilken 
kommun som under innevarande år för den formella beslutsrollen för kommunerna ihop). 
Det är sedan dess Tranemo som är ordinarie och ersättare träder liksom tidigare in i 
turordning efter kommunstorlek, störst befolkningsmängd först. Alla kommunrepresentanter 
medverkar som tidigare i styrelsens sammanträden så frågan har mer formaliakaraktär. 
  
I mars samlades medlemmarna i vanlig ordning till medlemsråd. (Förändring av förbunds-
ordning har skjutits på framtiden i väntan på mer nationell utredning kring frågan) Styrelsen 
fick vissa medskick kring önskemål om fortsatt drift och nuvarande drift fick fina vitsord.  
Positiva synpunkter skickas med stolthet vidare till kommunerna som utför den gemensamt 
prioriterade verksamheten och har de dagliga kontakterna med individer i behov av stöd! 
 
Målen på individnivå i verksamhetsplanen är kopplade till progressionsmätning. Metoden 
innebär upprepade frågeställningar till deltagare och en digitalisering behövs, men är ännu 
inte fullföljd. Styrelsen har genom de egna parterna erfarenhet av att det finns många 
riskmoment vid upphandling av IT-tjänster och en första analys sker i samråd med 
kommunal kvalitetsutvecklingspersonal.  
 
 
Periodens antal deltagare: 

  Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-Augusti 
2022 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

Kvinna 7 144 9 43 17 16 13 12 
Man 5 63 12 19 8 8 23 15 
Totalt antal      12 207 21 62 25 24 36 27 

 
Uppgifterna ovan har hämtats ur SUS och avser totalt antal unika individer. Om någon 
deltagit i upprepade aktiviteter har den personen enbart räknats som en deltagare. 
 
Summa för området är 472, varav 416 är unika. Jämfört med fördelningen ovan som 
summerar 414 unika individer är med andra ord två deltagare folkbokförda utanför Sjuhärad. 
  
All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.  
Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar.  
En hastig könsanalys utöver skillnaderna i antal enligt ovanstående tabell visar att män 
generellt deltar något kortare period i verksamheterna och att kvinnor generellt har en högre 
studienivå. Kontakta kansliet vid intresse av ytterligare uppgifter. 
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RESULTATRÄKNING 
Intäkter jan-aug 2022  jan-aug 2021 

 Män i Hälsa 0  57,75 
 PRIA 983 631,00  0,00 
 PR Hälsa i hållbart arbetsliv 829 726,00  1 281 080,00 
 Puls 247 079,00  2 786 521,00 
 Moves 705 635,00  496 279,00 
 Övriga intäkter -9,79 Not 3 -8,76 

Summa Verksamhetens intäkter 2 766 061,21  4 563 928,99      
Kostnader    

 Arvoden -78 052,00  -78 142,00 
 Reseersättning -787,50  -982,75 
 Sociala avgifter -20 993,00  -21 913,00 
 Övriga Personalkostnader -661 157,59  -522 364,76 
 Verksamhetsanknutna kostnader -13 609 595,62 Not 1 -14 255 511,55 
 Lokalkostnader -80 000,00  -80 124,65 
 Övriga kostnader -220 013,63 Not 2 -152 402,99 

Summa Verksamhetens kostnader -14 670 599,34  -15 111 441,70 
RES1 Verksamhetens nettokostnad -11 904 538,13   -10 547 512,71 

 Erhållna bidrag från huvudmännen 12 688 000,00  12 688 000,00 
 Övriga finansiella intäkter 0,00  0,00 
 Övriga finansiella kostnader -3 689,27  -1 890,72 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 12 684 310,73  12 686 109,28 
     

RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut 779 772,60   2 138 596,57 
     
 Extraordinära intäkter 0,00  0,00 
 Extraordinära kostnader  0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT 779 772,60   2 138 596,57 
 
Not 1  Verksamhetsanknutna kostnader jan-aug 2022     jan-aug 2021 

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -9 823,47 -13 976,55 
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -13 216 829,45 -13 802 174,52 
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -16 769,51 -36 096,99 
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader -3 750,00 0,00 
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -248 237,85 -42 932,17 
5544 Verksamhetsanknutna utbildn-, kurs- o konferens -79 791,29 -141 511,12 
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -28 550,00 -218 820,20 
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -5 844,05 0,00 

 Summa -13 609 595,62 -14 255 511,55     
Not 2  Övriga kostnader   

6230 Datakommunikation -18 900,00 -24 351,63 
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 0 -2 500,00 
6419 Övriga förbrukningsinventarier -12 374,32 -1 439,60 
6451 Kontorsmaterial -6 369,44 -10 510,04 
6911 Kostnader för information och licenser -8 536,28 -1 387,20 
7071 Representation (ej personal) -1 604,10 0,00 
7212 Tele, mobil -5 173,64 -4 512,01 
7251 Postbefordran -52 0,00 
7541 IT-tjänster -6 918,38 -447,5 
7551 Konsultarvoden spec utredn -68 456,25 -44 570,76 
7599 Övriga tjänster -80 796,63 -48 537,99 
7619 Övriga kostnader -10 832,59 -14 146,26 

 Summa: -220 013,63 -152 402,99     
Not 3 Övriga intäkter.   

3740 Öres- och kronutjämning -9,79 -8,76 
Summa: -9,79 -8,76 
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BALANSRÄKNING 
 

   
Ingående 

balans Förändring 
Utgående 

balans  
   2022-01-01  2022-08-31  
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00  
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00         
Omsättningstillgångar     
  Kortfristiga fordringar 4 333 614,00 -2 552 763,74 1 780 850,26 Not 1 

  Likvida medel 10 806 121,27 -285 692,52 10 520 428,75 Not 2 
Summa omsättningstillgångar 15 139 735,27 -2 838 456,26 12 301 279,01  
SUMMA TILLGÅNGAR 15 139 735,27 -2 838 456,26 12 301 279,01  
       
EGET KAPITAL, AVS. och 
SKULDER     
Eget kapital      
  Eget kapital 3 842 939,49 0,00 3 842 939,49  
  Periodens resultat 0,00 779 772,60 779 772,60  
Summa Eget kapital 3 842 939,49 779 772,60 4 622 712,09         
Skulder      
  Kortfristiga skulder 11 296 795,78 -3 618 228,86 7 678 566,92 Not 3 
Summa skulder 11 296 795,78 -3 618 228,86 7 678 566,92  
SUMMA EK, AVS. och SKULDER 15 139 735,27 -2 838 456,26 12 301 279,01  

 
 
 NOTER        jan-aug 2022      jan-aug-2021 
Not 1:  Kortfristiga fordringar   

1511 Kundfordringar 94 378,00 106 076,00 
1610 Kortfristiga fordringar hos ledamöter 0,00 8 195,00 
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 14 235,00 25 782,00 
1712 Upplupna intäkter 1 672 237,26 1 666 667,00 

 Summa: 1 780 850,26 1 806 720,00 
    

Not 2: Likvida medel   
1920 Plusgiro Nordea 27 113,23 21 851,40 
1930 Bankgiro 8 274 531,75 8 254 429,77 
1970 Särskilda bankkonton 2 218 783,77 2 217 674,97 

 Summa: 10 520 428,75 10 493 956,14 
    

Not 3: Kortfristiga skulder   
2411 Leverantörsskulder 5 084 018,62 -3 717 013,44 
2711 Innehållen personalskatt 0 -979 
2931 Upplupna sociala avgifter 0,00 -1 006,00 
2991 Upplupna kostnader 1 841 881,30 -1 940 000,00 
2992 Förutbetalda intäkter 752 667,00 -752 667,00 

 Summa: 7 678 566,92 -6 411 665,44 
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Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe:: 
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall Budget Avvikelse Prognos  Budget 
    jan-aug jan-aug jan-aug helår helår 
    2022 2022 2022 2022 2022 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) -128 -120 -8  -180 -180 

1002 Revisionskostnader -63 -43 -20  -65 -65 

1003 Ekonomiservice -62 -63 1  -95 -95 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)  -808 -1 291 483  -1937 -1 937 

3001 Aktiv Kraft Borås -4 050 -4 033 -17  -6050 -6 050 

3005 Utbildning/Utveckling  -223 -223 0  -335 -335 

3006 Gröna Vägen Framåt -1 337 -1 333 -4  -2000 -2 000 

3008 Aktiv Kraft Mark -1 580 -1 580 0  -2370 -2 370 

3011 Aktiv Kraft Bollebygd -217 -433 216  -650 -650 

3013 Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo -1 032 -1 033 1  -1550 -1 550 

3016 Aktiv Kraft Ulricehamn -1 100 -1 100 0  -1650 -1 650 

3018 Aktiv Kraft Vårgårda -533 -533 0  -800 -800 

3019 Aktiv Kraft Herrljunga -433 -433 0  -650 -650 

3045 Studiesteget i Borås -450 -467 17  -700 -700 

  Summa -12 016 -12 688 672  0 -19 032 
Rapporten omfattar faktiskt utfall utan uppbokningar vilket ger en liten eftersläpning där 
utförda, upparbetade kostnader i vissa fall ännu inte reglerats fullt ut. Flertalet kostnader är 
avtalade som en fast summa för året och några är delvis kontrakterade, eller baseras på avtal 
som är personbundna. Som prognosen visar beräknas ett nollresultat.  

Nettokostnad och finansnetto per område 
Utfall jan-aug 
2022 

3041 Moves, Faktiska -103 

3042 Moves, Schablonbaserade -741 

3043 PRIA, Faktiska  -130 

4044 PRIA, Schablonbaserade -902 

3046 Leader Män i hälsa -29 

3047 PR hälsa i hållbart arbetsliv -Faktiska -282 

3048 PR hälsa i hållbart arbetsliv- Schablonbaserade -156 

3049 Puls -310 

 varav förbundet medfinansierar  0 

Summa  -2,653 
Redovisningar av projekt har skett månadsvis. Det finns vissa eftersläpningar även för 
projektkostnader, med påverkan i flera led. Ansökningar om utbetalning är gjorda som längst 
för juli och SKR har godkänt fram tom februari för Moves. ESF har granskat samt godkänt 
ansökningar till och med juni för PRIA. Leader-ansökan är enbart redovisad och godkänd till 
och med sista december 2021. ESF har granskat samt godkänt slutrapport för PR och Puls.   
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FINANSIERINGSANALYS  jan-aug 2022 
   
Löpande verksamhet  
 Årets resultat 779 772.60 
Kassaflöde från löpande verksamhet 779 772.60 
Förändring av rörelsekapital  
 Kortfristiga fordringar 2 552 763.74 

 Kortfristiga skulder -3 618 228.86 
 Överlåtelse inkomster  

Förändring av rörelsekapital -1 065 465.12 
Investeringar   
 Investeringar 0,00 
Investeringsnetto  0,00 
Finansieringar   
 Långfristiga fordringar 0,00 

 Långfristiga skulder 0,00 
Finansieringsnetto  0,00 

   
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -285 692.52 

   
Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  10 528 428.75 
IB Likvida medel  10 806 121.27 
Summa:  -285 692.52 

 
 
EKONOMISK SAMMANFATTNING: 
 
Belopp i tkr Utfall          

jan-aug 2022 
Prognos helår 

2022 
Budget helår    

2022 
Utfall jan-aug     

2021 

1.Nettokostnad 
och finansnetto 

-11 908 -19 032 -19 032 -10 549 

2.Bidrag 12 688 19 032 19 032 12 688 

3.Resultat  780 0 0 2 139 

4.Utgående EK 4 623 3 843 3843 5 889 

 
 
Bidrag i kr   
    
 Försäkringskassa 4 516 000 

Arbetsförmedlingen 4 516 000 

Kommuner 5 000 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 000 

Totalt 19 032 000 
 

Bollebygd              210 
Borås                   2506 
Herrljunga             208 
Mark                      768 
Svenljunga             237 
Tranemo               264 
Ulricehamn           545 
Vårgårda                262 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se  

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås 
kommun 

Beslut 
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB (556613-9290) som 
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella bygg- och anläggningsprogrammet 
inriktning måleri, försäljnings- och serviceprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet vid 
Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun. 

Bakgrund 
Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Yrkesgymnasiet Borås i 
Borås kommun. Ansökan avser en utökning vid skolenheten. 

Thorengruppen AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Yrkesgymnasiet 
Borås i Borås kommun enligt Skolinspektionens beslut den 28 september 2018 (dnr 32-
2018:918). 

Motivering till beslut 
Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Det framgår av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Godkännande ska lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat 
insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den enskilde ska också ha ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt ha 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig. Vid lämplighetsbedömningen ska 
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det 
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola 
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eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna också beaktas. Det anges i 2 kap. 5 § skollagen. 

Vid prövning av juridisk person ska prövningen omfatta den verkställande direktören och andra 
som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över 
verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag 
eller andra handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett 
väsentligt inflytande över verksamheten. Det anges i 2 kap. 5 a § skollagen. 

Ägar- och ledningsprövning  
Då Skolinspektionen har gjort bedömningen att Thorengruppen AB inte har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna har Skolinspektionen inte prövat om 
ägar- och ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller om samtliga personer inom ägar- och 
ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga. 

Huvudmannens förutsättningar  
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 
Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Thorengruppen AB inte har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Skolinspektionen 
kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola. 

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning. 

Brister vid tillsyn  
Ett villkor för godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen är att den enskilde har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Det är den sökande som ska visa att detta 
villkor är uppfyllt. Brister vid en huvudmans befintliga verksamhet kan påvisa att huvudmannen 
inte heller vid en utökning av sin verksamhet har sådan förmåga att följa föreskrifterna. 

Skolinspektionen har under 2021 genomfört en tillsyn av huvudmannen Thorengruppen AB:s 
gymnasieskola Thoren Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun. Tillsynen har 
genomförts genom digitala intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn. 
Skolinspektionen har i beslut den 16 juni 2021 (dnr 2020:9112) påtalat allvarliga brister rörande 
bland annat skolans lokaler och utrustning, undervisning i ämnena kemi, biologi, fysik samt 
idrott och hälsa. Bristerna ansågs så allvarliga att föreläggandet förenades med vite om 
500 000 kronor. 

Skolinspektionen har i uppföljningsbeslut den 14 juni 2022 bedömt att huvudmannen inte 
avhjälpt samtliga påtalade brister. Brister som kvarstod i verksamheten avsåg ämnet idrott och 
hälsa. Skolinspektionen tilldelade vidare Thorengruppen AB en anmärkning avseende brist 
rörande studiehandledning på modersmålet. Skolinspektionen förelade Thorengruppen AB att 
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senast den 31 oktober 2022 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt 
skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har under våren 2022 genomfört en tillsyn av huvudmannen Thoren Framtid 
AB:s grundskola Thoren Framtid Älmhult i Älmhults kommun. Tillsynen har genomförts genom 
intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn. Som en del av tillsynen har 
även dokumentation granskats. Skolinspektionen har i beslut den 29 juni 2022 (dnr 2021:5255) 
påtalat brister rörande garanterad undervisningstid, undervisningens innehåll samt extra 
anpassningar och särskilt stöd. Bristerna ansågs så allvarliga att föreläggandet förenades med 
vite om 500 000 kronor. Skolinspektionen förelade Thoren Framtid AB att senast den 16 januari 
2023 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till 
Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har härefter, under juni 2022, genomfört en riktad tillsyn av huvudmannen 
Thorengruppen AB:s gymnasieskola Thoren Business School Solna i Solna kommun. Tillsynen 
har genomförts genom intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn mellan 
den 9-10 juni 2022. Som en del av tillsynen har även dokumentation granskats. 
Skolinspektionen har i beslut den 15 september 2022 (dnr 2022:5780) påtalat allvarliga och 
omfattande brister rörande undervisning och betygssättning. Skolinspektionen förelade 
Thorengruppen AB att senast den 10 januari 2023 avhjälpa de påtalade bristerna genom att 
vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. Bristerna ansågs så allvarliga 
att föreläggandet förenades med vite om 500 000 kronor. 

Skolinspektionen konstaterar att de brister som framkommit vid tillsyn av ovanstående 
befintliga skolenheter är allvarliga och omfattande. Det kan vidare konstateras att 
tillsynsbristerna vid flera skolenheter kan kopplas till undervisningen där eleverna t.ex. inte får 
den undervisningstid de har rätt till. Tillsynsbristerna har ansetts så allvarliga att 
Skolinspektionens förelägganden har förenats med vite. De påtalade bristerna är sådana att de 
inte endast kan anses hänföra sig till de specifika skolenheter som tillsynerna avser utan även 
berör huvudmannen som på en övergripande nivå ansvarar för befintliga verksamheter.  

Det är samma personer (bortsett från en person) som företräder såväl moderbolaget 
Thorengruppen AB som dotterbolaget Thoren Framtid AB. Med hänsyn till detta och till 
omfattningen och graden av allvarlighet i de brister som nyligen har konstaterats i 
verksamheterna, bedömer Skolinspektionen att de påtalade bristerna vid Thoren Framtid 
Älmhult även är relevanta för bedömningen av om huvudmannen Thorengruppen AB har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna i förevarande 
ärende. 

Skolinspektionen bedömer med hänsyn till de aktuella brister som Skolinspektionen konstaterat 
vid tillsyn av befintliga verksamheter att Thorengruppen AB inte har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. 
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Elevprognos/ekonomi 
Ett villkor för godkännande är, enligt 2 kap. 5 § skollagen, att den enskilde har förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av samma paragraf framgår att ett villkor 
för godkännande är att sökanden ska visa att denne har ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Huvudmannen ska inkomma med en intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter 
som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. 
Det framgår av 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som 
huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). En förutsättning för godkännande är att 
sökanden kan uppvisa en realistisk budget. Uppgifterna i elevprognosen ligger till grund för 
sökandens budget och ska påvisa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de 
sökta utbildningarna. 

Av ansökan framgår att det nationella bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri, 
försäljnings- och serviceprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet ska omfatta 6 
utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 12 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 18 
utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun. 

Sökanden har till stöd för sin elevprognos redogjort för en intresseundersökning som har 
genomförts av företaget PFM Research under perioden december 2021-februari 2022. 
Intresset har undersökts genom telefonintervjuer med elever och vårdnadshavare till elever i 
årskurs 8 och 9, folkbokförda i Borås kommun. Sökanden har sammanställt svaren i en tabell 
och redogjort för antal svarande för respektive utbildning av totalt tre olika utbildningar. Dessa 
avser bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri, försäljnings- och serviceprogrammet 
samt vård- och omsorgsprogrammet vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun. 

Skolinspektionen har gett sökanden möjlighet att i komplettering redogöra för vilken 
information om sökanden som lämnats till respondenterna, hur många elever/vårdnadshavare 
som totalt har blivit tillfrågade, hur många elever/vårdnadshavare som har blivit tillfrågade per 
program och inriktning samt om respondenterna har visat intresse för fler än en utbildning. 

I komplettering har sökanden uppgett att varje undersökning har haft totalt 200 respondenter 
per ort och undersökning oavsett antal program och inriktningar. På frågan hur många som har 
visat intresse för mer än en utbildning har sökanden svarat att detta framgår av tabellerna samt 
att respondenterna har svarat i envalsfrågor. Sökanden har vidare uppgett att PMF Research 
har informerat att de ringer på uppdrag av Thorengruppen AB. 

Skolinspektionen konstaterar att det av sökandens redogörelse och sammanställning av 
undersökningen framgår att 200 respondenter har svarat på frågor om totalt tre olika 
utbildningar. 

Skolinspektionen konstaterar vidare att sökanden varken i ansökan eller i kompletteringen har 
redogjort för om de 200 respondenterna som deltagit i intresseundersökningarna utgör unika 
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svaranden för respektive sökt program och inriktning eller ej. Det framgår inte heller om det 
visade intresset för de tre aktuella utbildningarna avser ett förstahandsval eller inte. 

Skolinspektionen anser mot denna bakgrund att sökandens elevprognos innehåller alltför 
många oklarheter för att kunna visa ett riktat intresse för de planerade utbildningarna och den 
skolenhet som ansökan gäller. 

Det är därmed enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få 
angivet antal elever till de sökta utbildningarna. Sökanden har därmed inte redovisat att 
elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. 
Då sökandens elevunderlag inte är verifierat innebär det enligt Skolinspektionens bedömning 
att budgeten inte heller är tillförlitlig. 

Påtagliga negativa följder  
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna har 
Skolinspektionen inte prövat om utbildningarna skulle innebära påtagliga negativa följder på 
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun och 
närliggande kommuner. 

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

 

På Skolinspektionens vägnar 
 
Beslutet har fattats av Rebecka Ahlvik Doverhem, utredare. 

Hugo Fiévet har varit föredragande/utredare i ärendet. 
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Kopia till 
Borås kommun 
Bollebygds kommun 
Herrljunga kommun 
Marks kommun 
Tranemo kommun 
Svenljunga kommun 
Ulricehamns kommun 
Vårgårda kommun 
SCB 

 

 

 

Överklagande av beslutet 
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om 
inget överklagande kommit in inom denna tid anses beslutet ha vunnit laga kraft. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud. 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se  

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Viljan Mark Friskola i Marks kommun 

Beslut 
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Viljan Friskola AB (556777-7775) som 
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella estetiska programmet inriktning estetik 
och media vid Viljan Mark Friskola i Marks kommun. 

Bakgrund 
Viljan Friskola AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Viljan Mark Friskola i Marks 
kommun. 

Motivering till beslut 
Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Det framgår av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Godkännande ska lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat 
insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den enskilde ska också ha ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt ha 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig. Vid lämplighetsbedömningen ska 
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas.  

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det 
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola 
eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna också beaktas. Det anges i 2 kap. 5 § skollagen. 

Vid prövning av juridisk person ska prövningen omfatta den verkställande direktören och andra 
som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över 
verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag 
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eller andra handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett 
väsentligt inflytande över verksamheten. Det anges i 2 kap. 5 a § skollagen. 

Ägar- och ledningsprövning  
Skolinspektionen har inte fastställt ägar- och ledningskretsen och har inte heller prövat om 
ägar- och ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller att samtliga personer inom ägar- och 
ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga. 

Huvudmannens förutsättningar 
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 
Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Viljan Friskola AB inte har förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. Skolinspektionen kan därför inte 
godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola. 

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning. 

Elevprognos 
Ett villkor för godkännande är, enligt 2 kap. 5 § skollagen, att den enskilde har förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av samma paragraf framgår att ett villkor 
för godkännande är att sökanden ska visa att denne har ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Huvudmannen ska inkomma med en intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter 
som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten.  
Det framgår av 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som 
huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). 

En förutsättning för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget. Uppgifterna 
i elevprognosen ligger till grund för sökandens budget och ska påvisa att sökanden kan få ett 
tillräckligt stort antal elever till den sökta utbildningen. 

Sökanden har uppgett att det nationella estetiska programmet inriktning estetik och media ska 
omfatta 25 utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 37 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 
samt 40 utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 vid Viljan Mark Friskola i Marks kommun. 

Av ansökan framgår att sökandens elevprognos bygger på tre separata undersökningar. 
Sökanden har bland annat uppgett att de utgått från de intresseanmälningar som kommit in till 
den befintliga gymnasieskolans hemsida. Gymnasieskolan har, liksom den sökta skolan, en 
målgrupp med behov av extra anpassningar och särskilt stöd i sin undervisning och skolgång. 
Sökanden har uppgett att de sedan januari 2020 fått in 60 stycken intresseanmälningar. Utöver 
detta har ytterligare 10 elever ansökt till skolan via kommunens webbsystem för 
gymnasieantagning. Vidare har sökanden uppgett att eleverna kommer från hela Sverige och 
att den befintliga gymnasieskolan inte kan erbjuda samtliga elever en plats på skolenheten. 
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Sökanden har därutöver uppgett att de genomfört djupintervjuer med utbildningsförvaltningen 
inom 10 kommuner som idag har placering i sökandens LSS-boende. Enligt sökanden bedömer 
kommunerna att det finns ett behov av fler gymnasieskolor där boende och skola är nära 
sammankopplat samt att det estetiska programmet inriktningen estetik och media är ett 
lämpligt program för aktuell målgrupp. Därutöver har sökanden redovisat att de genomfört 
djupintervjuer med två studie- och yrkesvägledare, verksamma i ett nationellt nätverk, som 
enligt sökanden upplever att det kan vara svårt att hitta skolor som endast är riktade mot 
elever med särskilda behov och behov av extra anpassningar. Det framgår av sökandens 
beskrivning att studie- och yrkesvägledarna är positiva till att sökanden har för avsikt att 
erbjuda sökt utbildning eftersom många elever som tillhör målgruppen uttrycker ett intresse 
för inriktningen estetik och media samt att eleverna vill gå ett mer kreativt program som ändå 
är högskoleförberedande. 

Enligt Skolinspektionens bedömning visar inte de undersökningar som sökanden redogjort för, 
och som ligger till grund för sökandens elevprognos, att det finns ett riktat intresse från 
relevant målgrupp till den planerade utbildningen och skolenheten med Viljan Friskola AB som 
huvudman. Undersökningarna ger inte stöd för att det finns elever som har visat ett intresse 
för det estetiska programmet inriktningen estetik och media vid Viljan Mark Friskola i Marks 
kommun med start 2023. Att kommunala tjänstemän samt studie- och yrkesvägledare 
bedömer att det finns ett behov av en viss typ av gymnasieskola samt en efterfrågan på 
utbildningen medför inte att det finns ett riktat intresse från relevant målgrupp. Uppgifterna 
om sökandens befintliga verksamhet är även för generella för att påvisa ett intresse för 
liknande skolenheter i andra kommuner. 

Det är enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få angivet antal 
elever den sökta utbildningen. Sökanden har därmed inte redovisat att elevunderlaget är 
tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. Då sökandens 
elevunderlag inte är verifierat innebär det enligt Skolinspektionens bedömning att budgeten 
inte heller är tillförlitlig. 

Huvudmannens förutsättningar i övrigt och påtagliga negativa följder 
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen avseende 
elevprognos/ekonomi, har Skolinspektionen inte prövat om sökanden i övrigt har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. Skolinspektionen 
har inte heller prövat om utbildningen skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för 
eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Marks kommun och närliggande 
kommuner. 

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 
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På Skolinspektionens vägnar 

Beslutet har fattats av Matilda Blom, utredare. 

Rebecka Ahlvik Doverhem har varit föredragande/utredare i ärendet. 

 

Kopia till 
Marks kommun 
Bollebygds kommun 
Borås stad 
Falkenbergs kommun 
Härryda kommun 
Kungsbacka kommun 
Mölndals stad 
Svenljunga kommun 
Varbergs kommun 
SCB 

 

Överklagande av beslutet 
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om 
inget överklagande kommit in inom denna tid anses beslutet ha vunnit laga kraft. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud. 
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§ 97 Dnr TEN 2022-00595 1.1.3.1 

Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget om att omfördela buffert 
2022 till att delvis täcka prognostiserade underskott inom ramen för 
vinterväghållning, gatubelysning, oexploaterad mark samt färdtjänst. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder ska inom sin budget avsätta lägst 1 procent av 
kommunbidraget till oförutsedda händelser (buffert). Syftet med buffertar är att 
nämnderna under året ska ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan 
bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott ska en åtgärdsplan ha 
upprättats och alla andra åtgärder ha prövats.   

Kostnaderna för vinterväghållning prognosticeras för helåret att överskrida 
budgeten med 1,1 mnkr. Även budgeten för gatubelysningen överskrids med 
2,9 mnkr. Dessa budgetöverskridanden beror på indexjusteringar under året 
samt en ökad prisbild på både material och el. Kostnaden för bergssäkring på 
oexploaterad mark överskrider budgeten med 1,5 mnkr.  

Ur ett säkerhets- och trygghetsperspektiv ser inte nämnden någon möjlighet att 
sänka nivån på snöröjning och halkbekämpning och det är inte heller aktuellt 
att släcka gatubelysningen eller avstå från årets planerade och akuta underhåll. 
Även bergsäkringsåtgärderna är nödvändiga för att förhindra person- och 
egendomsskador. Det finns därför ett behov av att använda motsvarande 1,6 
mnkr från den buffert som finns avsatt under 2022 inom ramen för väghållning, 
skog, parker mm.  

Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst prognosticeras för helåret att 
överskrida budget med totalt 5 mnkr. Nämnden ser ingen möjlighet att sänka 
nivån för färdtjänstens kunder. Det finns därför ett behov av att använda 
motsvarande 0,8 mnkr från den buffert som finns avsatt under 2022 inom 
ramen för persontransporter.           
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Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget om att omfördela buffert 
2022 till att delvis täcka prognostiserade underskott inom ramen för 
vinterväghållning, gatubelysning, oexploaterad mark samt färdtjänst. 

Ärendet i sin helhet 
Samtliga nämnder ska inom sin budget avsätta lägst 1 procent av 
kommunbidraget till oförutsedda händelser (buffert). Syftet med buffertar är att 
nämnderna under året ska ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan 
bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott ska en åtgärdsplan ha 
upprättats och alla andra åtgärder ha prövats.   

Kostnaderna för vinterväghållning prognosticeras för helåret att överskrida 
budgeten med 1,1 mnkr. Även budgeten för gatubelysningen överskrids med 
2,9 mnkr. Dessa budgetöverskridanden beror på indexjusteringar under året 
samt en ökad prisbild på både material och el. Kostnaden för bergssäkring på 
oexploaterad mark överskrider budgeten med 1,5 mnkr.  

Ur ett säkerhets- och trygghetsperspektiv ser inte nämnden någon möjlighet att 
sänka nivån på snöröjning och halkbekämpning och det är inte heller aktuellt 
att släcka gatubelysningen eller avstå från årets planerade och akuta underhåll. 
Även bergsäkringsåtgärderna är nödvändiga för att förhindra person- och 
egendomsskador. Det finns därför ett behov av att använda motsvarande 1,6 
mnkr från den buffert som finns avsatt under 2022 inom ramen för väghållning, 
skog, parker mm.  

Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst prognosticeras för helåret att 
överskrida budget med totalt 5 mnkr. Nämnden ser ingen möjlighet att sänka 
nivån för färdtjänstens kunder. Det finns därför ett behov av att använda 
motsvarande 0,8 mnkr från den buffert som finns avsatt under 2022 inom 
ramen för persontransporter.           

 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen, Revisionskontoret@boras.se 
2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 





Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll styrelsemöte 2022-09-22 
Org.nr 222000-2105  Sidan 1 av 3 

  

 
Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 
Tid Torsdag den 22 september, kl 13.00-16.00   
Plats Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås  

 
  

Beslutande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
 
Ersättare 
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  
 
Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef (§38-47 samt 49-50) 
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef (§38-47 samt 49-50) 
 
 
Omfattning 
§§ 38-50 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Sekreterare Anna Fagefors 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Ordförande Sofia Sandänger 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Justerare  Cecilia Andersson 
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§§ Ärenden             Beslut 
 
38 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

  
Dagordningen godkänns. 

39 Val av justerare 
 

Cecilia Andersson justerar 

40 Föregående protokoll, den 1/6 2022 
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 
 

Diskuteras med anledning av att förbundsordning är 
oförändrad; Kommuner beräknas fortsatt 
representera med en person.   

 
Protokollet godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 
Ambition: överlämnandemöte 
med kommande ledamöter 
genomförs den 16/12.  
 
 

41 Internkontroll 
Vice ordförande rapporterar om stickprov i samband 
med årets andra internkontroll. 

 

 
Årets andra internkontroll 
godkänns. Fakturorna bedöms 
ha relevans till drift enligt 
verksamhetsplan och vara 
korrekt attesterade. 
 

42 Ekonomiavstämning och Delårsrapport, Bilaga 
Uppföljning av nuläge och projektredovisningar.  
Diskuteras behov av och förordas att om möjligt ta 
höjd för utökade kompetensutvecklingsinsatser.  
 

 
Styrelsen fastställer 
delårsrapporten. 
Delårsrapporten skickas till 
medlemmar. 
 

43 Verksamhetsuppföljning 
Korta rapporter kring pågående verksamheter: 
A, Aktiv kraft; med Puls  
Lite lägre remitteringstryck, men inte tomt och inga 
köer. Puls efterfrågas även för personer över 30. 
B, Studiesteget har full grupp startat, deltagarflöden 
med flera kommuner mellan olika verksamheter. 
C, Gröna Vägen framåt balanserad efterfrågan och 
sammanslagningen av två insatser är väletablerad. 
Metodutveckling har skett för all insatspersonal, BIP 
mm processas löpande med personal och chefer.  
D, ESF-projektet PRIA god efterfrågan av insatser 
och dialog med alla kommunerna om ACT, 
Chefoskopet och värdskap. Höjt nivån och utbildar 
utbildare som i sin tur utbildar deltagare.  
E, Leader-projektet Män i hälsa löper på med  
utbildning i komprimerad takt. Mansklassen stärkt 
av erfarenhetsutbyte med norska rekryter.  
 

 
Styrelsen tar del av 
informationen. 
 
Efterfrågas att till nästa möte 
ta del av avslutande 
reflektioner kring PRIA  
och att beredningsgruppen 
ombeds lyfta eventuella 
framtida liknande behov,  
även relativt Värdskap. 
 
 

44 Digitalisering av progressionsmätning 
Uppföljning av beslut om digitalisering  
 

Styrelsen tar del av 
informationen 
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45 Män i hälsa, metodens implementering 
Utvecklingen sker fortsatt i samverkan med Vård och 
OmsorgsCollege Sjuhärad. Diskuteras i hur hög grad 
konceptet, både Män i hälsa Mansklass och Värdskap 
sammanfaller med parternas uppdrag och behov. Hur 
kan konceptet knytas tydligare till ordinarie strukturer? 
Bedömning är att metoden kommer att kunna drivas 
vidare och nå samma effekter i Sverige som i Norge.  
 

 
Styrelsen tydliggör sitt tidigare 
ställningstagande om att 
fortsätta stödja metodens 
utveckling och verka för 
implementering. 
Frågan lyfts i regional dialog 
med SamverkanVG. 

46 Nya projektplaner 
Styrelsen tar del av behov och förslag gällande ESF 
utlysning med sista ansökan 6/10. Flera parter i 
området efterfrågar fortsatt utveckling i projektform 
och styrelsen har beslutat att verka för fortsatta ESF-
projekt, så länge detta har fortsatt stöd i nationell 
rekommendation relativt lagstiftning.    
 

 
Färdigställande av ansökan 
sker i samråd med 
beredningsgrupp. 
 
Förbundschef utses som 
behörig företrädare. 
 

47 Aktuellt från förbundschef  
 
Sjuhärads samordningsförbund medverkar i Insjörikets process framåt. 
Studieresa för rekryter till Trondheim Erfarenhetsutbyte i Oslo mellan utbildare i 
Norge och Sverige. Samverkan behövs fortsatt. På nära håll fått se att det finns flera 
regler som inte är samstämmiga, och tyvärr ofta kontraproduktiva med vad samhället 
önskar. Ibland tycks passivitet belönas framför att aktivt vilja göra produktiva 
insatser med hög samhällsnytta.    
BIP/progressionsmätning förmedlat till Arbetsförmedlingen i Göteborgsområdet. 
Borås stad har lämnat förslag om att verka för nationell konferens i Sjuhärad. 
Kommande beredningsmöte 5/10 
 

48 Aktuellt från ordförande  
Enbart styrelsens representanter medverkar. 
Ordförande informerar om att utvecklingssamtal och 
lönesättande samtal genomförts med kansliets 
ledning. Övriga representanter stödjer presidiet i de 
frågor som diskuteras. 
 

     
Ordförande åtar sig att 
tydliggöra rutiner för att 
trygga överlämnande till 
nästkommande presidium. 
 

49 Informationspunkt för parterna 
Diskuteras parternas kommande representation och att några ledamöter som funnits 
med sedan förbundet bildades nu gör sin sista mandatperiod.  
 

50 Övriga frågor, mötet avslutas Inga övriga frågor 
Mötet avslutas. 
 

 



Kommunala åtgärder för att 
lindra effekterna av elkrisen
Många företag är hårt pressade och läget beskrivs som värre än under coronakrisen.

De höga priserna påverkar näringslivet både på kort och på lång sikt. Vi ser nu hur 
situationen för allt fler företag börjar bli akut. När kostnaden för el rusar går företag i många 
olika branscher på knäna och vi ser nu hur företag drar ned på eller avslutar verksamheten. 
Detta drabbar inte bara det enskilda företaget utan även dess kunder och leverantörer. 
Effekterna riskerar att bli mycket stora med sjunkande tillväxt och förlorade jobb som kan 
vara svåra att återskapa. Risken för att effektbrist ska leda till bortkoppling från elnätet utgör 
också en stor oro för många företag där bortkoppling skulle få allvarliga konsekvenser. 

Situationen kräver ett kraftfullt agerande från regeringen och EU. Det är av stor vikt att 
politiken agerar på ett sätt som gynnar den långsiktiga utvecklingen inom elsystemet 
samtidigt som man tar hänsyn till den akuta situation som många företagare befinner sig i.

Men även kommuner har möjlighet att agera och därmed bidra till att fler företag får 
möjlighet att överleva krisen. Nedan följer förslag på åtgärder kommuner kan vidta, som vi 
ber er att diskutera igenom snarast.

Ökad produktion i kommunala bolag
Många kommuner äger energibolag som står för viktig elproduktion. Den produktionen 
behöver om möjligt utökas. Det kan handla om anläggningar som i nuläget inte går på full 
kapacitet och som kan växlas upp och om investeringar som kan spela roll på medellång sikt.

Vad kommunen kan göra:

Ge det kommunala energibolaget i uppdrag att pröva möjligheten att på kort och 
medellång sikt öka produktionen, exempelvis genom reviderat ägardirektiv. 
Pröva möjligheten till ett tillfälligt minskat avkastningskrav för den verksamheten om 
det är en förutsättning för att produktionsökningen ska kunna komma till stånd. 
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Tydlig vägledning till företag 
Många företag har möjlighet att genom investeringar eller verksamhetsförändringar 
åstadkomma energieffektivisering, ökad elproduktion eller installation av reservkraft. För 
många av de förändringarna kommer det krävas kommunala tillstånd. För att förändringarna 
ska komma till stånd så fort som möjligt behöver företagen tydlig vägledning från 
kommunerna om vad som krävs för en snabb och smidig tillståndsprocess.  

Många små och medelstora företag är också i behov av rådgivning kring 
energieffektivisering, samtidigt som energi- och klimatrådgivningen i många kommuner är 
överbelastad och därmed har långa väntetider.  

Vad kommunen kan göra: 

 Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information kring tillståndskrav för 
energieffektivisering och elproduktion till företagen.  

 Säkerställ kapacitet i energi- och klimatrådgivningen och prioritera ärenden som 
förväntas ge störst effekt. 

Snabb hantering av energirelaterade ärenden 
Med skyhöga energipriser spelar varje dag som man kan tidigarelägga ny produktion eller 
effektiviseringar roll. Genom att säkerställa en snabb hantering av dessa tillståndsärenden 
kan kommunen göra skillnad.  

Vad kommunen kan göra: 

 Hantera energieffektiviseringsärenden skyndsamt i den kommunala 
tillståndsprocessen. 

 Hantera elproduktionsärenden skyndsamt i den kommunala tillståndsprocessen, 
inklusive installation av reservkraft. 

Avgiftsreducering vid energirelaterade investeringar 
Företag som drabbats hårt av de höga priserna och behöver investera för att anpassa sin 
verksamhet kämpar med både höga energikostnader och med att finansiera investeringar. 
Bygglovsavgift eller andra kommunala avgifter är i sammanhanget inte den stora kostnaden, 
men det är en signifikant tillkommande kostnad i ett redan oerhört svårt läge. Genom att 
helt eller delvis reducera avgifter under till att börja med återstoden av 2022 i ärenden 
rörande energieffektivisering eller installation av elproduktion eller reservkraft ökar 
företagens möjlighet att genomföra investeringarna.  

Vad kommunen kan göra: 

 Reducera avgiften för energieffektiviseringsärenden i den kommunala 
tillståndsprocessen. 
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 Reducera avgiften för elproduktionsärenden i den kommunala tillståndsprocessen, 
inklusive installation av reservkraft. 

Dialog med leverantörer 
Kommunen är även en viktig aktör gentemot företagen i egenskap av kund. 
Förutsättningarna för företagen i egenskap av leverantörer har i vissa fall påverkats 
fundamentalt. Utgångspunkten är att avtal ska gälla, men i detta exceptionella läge behöver 
det föras dialog kring förutsättningarna att leverera enligt avtal, visas förståelse för hur 
situationen förändrats och pröva om det finns anpassningar som kan underlätta.   

Vad kommunen kan göra: 

 För dialog med kommunens leverantörer. Företag som inte kan leverera enligt avtal 
till följd av elkrisen, bör inte krävas på vite. 

 Använd vid behov bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger möjlighet till ändringar av 
kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser. 











Månadsbrev juli 2022 

 
Hej alla goa kollegor  

Vi har lagt ännu en härlig sommarmånad bakom oss och nu stundar en välförtjänt 

semester. 

Det har varit en intensiv vår då vi har påbörjat vår resa mot att bli en bättre värd och det 

har inneburit både stora och små förändringar. Å det här med förändringar hörrni, oavsett 

om man uppfattar det som positivt eller negativt så skapar det känslor. Rent psykologiskt 

beror det på att när våra rutiner förändras sätter hjärnan igång en “kamp- eller fly-och-

fäkta-känsla” och det bottnar i de flesta fall i otrygghet och rädsla. Det är helt okej att det 

känns svårt och otydligt när vi nu börjar arbeta mot våra långsiktiga mål. Men precis som vi 

pratade om när vi sågs på Navet är det oerhört viktigt att vi drar åt samma håll, annars 

kommer vi inte att lyckas bli en bättre värd.   

Resultatet från årets medarbetarundersökning Great Place to Work har kommit och 

resultaten visar tydligt att vi befinner oss i en förändringsprocess. Den 15 september ska vi 

träffas för att tillsammans gå igenom vårt övergripande resultat. Men vi konstaterar redan 

nu att vi inte lever upp till ett av våra huvudmål, att 80 % av oss ska tycka att vi är en bra 

arbetsplats. Det resultatet kommer vi att arbeta stenhårt med under hösten. Ledarskap och 

tillgänglighet är bara två av de saker som chefsgruppen har identifierat att vi behöver 

jobba med. I november kommer vi att skicka ut delar av undersökningen igen för att mäta 

oss själva och se om det har blivit en förändring.   

Jag vill verkligen att ni ska känna och uppleva att det är roligt att gå till jobbet, att det vi 

gör varje dag är viktigt och att vi kan och ska göra skillnad för Borås. Men det kommer 

också att kräva att vi har modet att testa nya arbetssätt. Till de som har det, och vill vara 

med på vår förändringsresa, lovar jag att vi tillsammans ska hugga tag och bidra till att vi 

återigen uppfattas som en riktigt bra arbetsplats.   

Från hela mitt hjärta önska jag er alla en fantastisk sommar. Ta hand om nära och kära och 

gör det där lite extra lyxiga som man kanske inte hinner med i vardagen.    

Med vänlig hälsning,  

Mikael  

  



Ledningsgruppens sommarschema

På "T/Gemensamt/Ledigheter/Semester/Semester 2022/Ledningsgruppen semester 

2022" kan du se vem i ledningsgruppen som finns tillgänglig. Under juli finns HR-chef 

Jessica på plats och i augusti turas flera chefer om ansvaret.

Halvårsavstämning förbättringsarbete

Nu har Mikael och Ulf träffat alla avdelningschefer för att stämma av respektives 

målarbete. Vi kan konstatera att alla avdelningar är i gång med aktiviteter, vilket är 

fantastiskt att se. Det vi också kan konstatera är att avdelningarna har kommit olika långt, 

men strukturen börjar sätta sig. Alla avdelningar har tagit fram egna aktiviteter för 

förbättringsarbetet och det var dem som diskussionerna utgick ifrån.

Den här formen av möten är ny för oss, men det finns tydliga förväntningar från våra ägare 

på att vi ska införa ett miljöledningssystem nästa år, och då kommer förbättringsarbetet 

spela stor roll. Därför kör vi gång redan nu.

Vill du veta mer om aktiviteterna? Fråga respektive avdelning eller din chef. På tavlan vid 

postfacken på Viskaholm kan du se de aktiviteter och mätningar som ledningsgruppen 

ansvarar för.



Snart når vi 100…och då ska vi fira! 

Sedan september 2020 har Kundcenter genomfört 95 stycken förbättringsförslag och 

under hösten kommer vi att nå 100 stycken genom att systematiskt arbeta med 

förbättringar. 

De flesta förslagen som sätts upp på vår förbättringstavla genomförs inom en 2-veckors 

period. För att inte suboptimera (göra det bättre för mig men sämre för någon annan) så 

är representanter från minst två yrkesroller delaktiga i varje förslag. Detta har också lett till 

en större förståelse för varandras yrkesroller, arbetssätt och en härlig go stämning i 

Kundcenter. 

Exempel på förbättringar och vad dessa har påverkat. 

Ekonomi: Hantering av krav i egen regi , besparing ca 250 000 kr/år, vi har övertagit 

hanteringen från vårt inkassobolag. 

Kund: Bokade tider för kunder vid månadsskifte, detta har lett till minskade väntetider för 

kunderna. 

Arbetsmiljö: Arkivskåp uppflyttat från Ålandsgatan till Viskaholm. Tidsbesparing genom 

att inte behöva transportera iväg våra avtal. 

Kvalité: Infört ny kommunikationsplattform KUNDO, gemensam mail, chatt och 

kundforum för lättare kontakt och hantering av inkommande mail. 

Det finns många fler förbättringar, både stora och små. Vill du ha tips eller se vad vi har 

gjort mer så kontakta någon i gänget hos Kundcenter, de är grymma på 

förbättringsarbete! 

 



Det händer mycket på Boservice 

Vår avdelning för områdesutveckling har numera sin utgångspunkt på Norrby och den 29 

juni firades det nya kontoret med en invigning där både hyresgäster och personal var på 

plats. När ni har vägarna förbi så är ni hjärtligt välkomna att hälsa på. 

Arbetet med Socialt hållbart Borås rullar vidare i full fart och många olika samarbeten tar 

form. I april genomfördes nästan 1600 intervjuer på Norrby. Analysen av svaren kommer 

att ligga till grund för våra prioriteringar framåt. Att ha de boendes perspektiv – kundens 

fokus – är avgörande för att lyckas framåt. 

Ett annat exempel är att vi sedan mitten på juni har ett samarbete med ett socialt företag. 

Där har vi engagerat boende på Norrby i städning av trapphus och gemensamma 

utrymmen på Bohus- och Östgötagatan. Det är en provperiod på sex månader, där vi 

sedan skall utvärdera resultatet. På andra ställen där denna modellen införts har det lett till 

minskad nedskräpning och minskad skadegörelse. Dessutom arbetar skötselteamet med 

att prova nya arbetssätt, till exempel när det gäller rondering av fastigheter och 

tvättstugor. Där lägger vi ner ett stort arbete och hatten av för alla insatser! 

Även på andra delar av Boservice testar nya arbetssätt. Ett exempel är teamet påTullen 

som på ett föredömligt sätt testat att arbeta med Gröna korset, en metod som handlar om 

att utveckla och följa upp arbetsmiljöarbetet. 

I övrigt så har vi våra vikarier för ordinarie personal på plats i teamen, och våra 

sommarungdomar från Borås stad är också på plats och förstärker oss under sommaren 

när vi andra tar lite välbehövlig semester. 

 
Invigning av Norrbykontoret 

  



Hyrapp för våra kunder på Regementet

På Kasernen har vi som Borås första fastighetsägare erbjudit våra hyresgäster förmånen att 

hyra bilar och cyklar. Idag har vi två elbilar, samt två elcyklar för uthyrning. Därmed ger vi 

hyresgästerna möjlighet att inte behöva äga en egen bil. Om de bara använder bil ett fåtal 

gånger i veckan, är det här hyrningsalternativet ekonomiskt fördelaktigt, samtidigt som 

det också gynnar miljön.

Hyresgästerna bokar cyklarna enkelt genom en app. Idag har Henrikssons cykel levererat 

2 stycken ”vanliga” elcyklar och inom kort kommer även en så kallad ”lådcykel”. Det här är 

en del av vårt Boendelabb, där vi testar och undersöker vi nya former och tekniker 

för boendenytta.

Glesvingen är på gång

Nu börjar studentlägenheterna på Glesvingen bli klara och en förbesiktning är också 

gjord. Lagom till höstens terminsstart kommer de första studenterna att få flytta in. Vi har 

under våren arbetat fram kampanjen ”Hej Student”. Arbetet har också lett till att vi har 

uppdaterat övrig studentinformation för att uttryck och tonalitet ska hänga ihop. För dig 

som är nyfiken på hur kampanjarbetet struktureras så kan du kika närmare på bilden 

nedan. 

I samband med att vi släpper Glesvingen 13 juli, så inleder vi även en annonskampanj i 

både digital och tryckt media. Syftet är såklart att få Glesvingen uthyrt, men även 

uppmärksamma boråsarna i stort på vårt arbete. Ju mer vi syns, desto mer finns vi i 

människors medvetande och på så sätt har vi också möjlighet att forma bilden av vårt 

bolag.



Kampanjarbete för "Hej student!"

10 tips på en lyckad budgetsemester

Vi avslutar sommarens sista nyhetsbrev med en hänvisning till vår webb och ett inlägg som 

fått mycket positiv uppmärksamhet i våra digitala kanaler. Tio tips på aktiviteter som du 

kan hitta på i Borås i sommar utan att det kostar skjortan. Den sortens tips kan man ju inte 

få för många av.

Med det önskar vi dig en riktigt skön sommar, njut av ledigheten!



Månadsbrev september 2022 

Hej alla goa kollegor, 

Hoppas ni haft en skön sommar och nu är tillbaka med höga knäuppdrag. Hösten har 

dragit i gång med full kraft och mycket händer i vårt fantastiska bolag. 

Som många säkert uppmärksammat så har vi lämnat in en projektidé till staden för hur vi 

kan utveckla Hässleholmen och på riktigt få till en förändring där vi förflyttar området till att 

bli en attraktiv del av Borås. Idén är framtagen i nära samarbete med Tornet, ett bolag som 

liknar oss med fokus på långsiktig förvaltning av hyresrätter ägt av Peab, Folksam och 

Balder.  Vi har fått mycket positiv feedback och jag kommer att berätta mer när vi är längre 

in i projektet. 

I ledningen har vi just nu stort fokus på vår arbetsplatskultur. Vi har tappat rejält i vårt Great 

place to work-resultat från ifjol och kommer därför agera kraftfullt för att ändra situationen. 

Du är en viktig pusselbit i det arbetet och alla i bolaget kommer att vara delaktiga. Redan 

nu jobbar avdelningarna med konkreta handlingsplaner för att bygga tillit och trivsel på 

jobbet. Jag personligen tar detta på största allvar och kommer tillsammans med 

ledningen att göra mitt bästa för att få till en förändring. 

Samtidigt är det viktigt att du tar ett eget ansvar i hur du vill förändra oss till det bättre. Alla 

är ansvariga för vår gemensamma arbetssituation och hur man vill att den ska vara. Vad 

kan du bidra med så att andra kan lyckas ännu bättre imorgon? 

I november gör vi en ny Great place to work-mätning för att stämma av att de åtgärder 

avdelningarna tagit fram har gett effekt.  

Jag önskar er fortsatt god läsning om allt som händer i vårt bolag. 

 

/Mikael 

  



 

Carina Robbstål, ny kommersiell förvaltare. 

Boservice 

Som vanligt är det full fart på utvecklingen inom Boservice och vi startar hösten med 

många aktiviteter. Just nu håller vi på och rekryterar nya kollegor till vår avdelning. När det 

gäller inre och yttre kvartersvärdar till flera av teamen är intervjuerna i full gång.  Från och 

med den 5 september så kommer teamen dessutom att arbeta i sina nya roller. 

Vi har också nöjet att ta över lokalförvaltningen från och med 12 september då Carina 

Robbstål börjar sitt arbete som kommersiell förvaltare hos oss. Det är en ny roll inom 

Bostäder och Carina har ett tydligt uppdrag i att utveckla Bostäders lokalförvaltning och 

lokalerbjudande. 

Områdesutvecklingen står heller inte still utan förbereder sig för att göra en intervju- och 

nollställningsinsats på Hässleholmen på samma sätt som vi gjorde på Norrby i våras. 

Arbetet med att utveckla Norrby fortsätter naturligtvis och där grundar sig aktiviteterna 

bland annat i alla de intervjusvar som våra hyresgäster lämnade om sina behov och 

förväntningar. 

  



Fastighetsutveckling 

Glesvingen  

Nu är inflytten till studentboendet på Glesvingen, Svegmarks gamla industrifastighet på 

Herrljungavägen, i full gång. Den 27 augusti flyttade första etappen studenter in i de totalt 

107 studentlägenheter. 

Vi har fått flera kommentarer från byggteamen om att lägenheterna är välplanerade och 

håller otroligt hög kvalitet. Tack för all värdefull input vi fått från drifttekniker, boservice, 

utvecklingsledare och marknad, allt för att vi ska få en fastighet som är lättskött och 

hållbar. 

Idag 7 september genomfördes också den gemensamma frukosten som alla medarbetare 

bjudits in till på Glesvingen. Vi fick en guidad tur i fastigheten och även en titt in i bebodda 

lägenheter. Jätteroligt att så många hade möjlighet att vara med. 

 

Köksdel i studentlägenhet på Glesvingen 

  



Mjölskivlingen  

Detaljplanen för fastigheten Mjölskivlingen har vunnit laga kraft. Det är nuvarande 

parkeringen mellan Klintegatan och Johannelundsgatan på Sjöbo som staden äger och 

som vi har skrivit ett markanvisningsavtal om. Markanvisningsavtal innebär att vi har rätt att 

inom en viss tid köpa fastigheten till en viss summa per m² byggd boendeyta. Här har vi 

möjlighet att bygga 2 hus med totalt ca 35 lägenheter.  

 

  

 

Hultahuset 

Nu flyttar verksamheten in i Hulthuset där Simon varit projektledare för om- och 

tillbyggnad. Vi hoppas att torget får ytterligare uppsving med de nya lokalerna till förskola, 

fritidsgård och mötesplats. 

 



Kommunikation 

Anbudsöppning webbyrå   

Vi har satt ett nytt rekord i hur många som laddade ner våra upphandlingsdokument, 70 

stycken varav 8 lämnade anbud. Nu genomför vi (IT och Kommunikation) intervjuer och 

utvärderar leverantörerna. Inom kort kommer du får reda på vem vi tecknar avtal med. 

Arbetet med vår nya webb kommer förhoppningsvis kunna starta i oktober om 

upphandlingen inte överklagas. Framtagandet av webben inkluderar främst Kundcenter, 

IT och kommunikationsavdelningen.    

 
 

Har du träffat vår LIA-praktikant Sue? 

Om inte, så kom förbi kontoret och säg hej. Sue pluggar Digital Business Development på 

Yrkeshögskolan och har 14 veckors praktik hos oss. Hennes huvudsaklig arbetsuppgift är 

att uppdatera vår befintliga webb. Hon städar bort felaktig information, gamla sidor och 

gör sajten än mer användarvänlig. Vi är väldigt glada över att ha henne hos oss.   

 
 

En framtidssäkrad allmännytta 

Måndagen den 29 augusti delade Sveriges allmännytta ut pris till alla bolag som har gått i 

bräschen inom digitalisering. Vi har tidigare berättat att vi fick pris som Pionjärer efter 

arbetet med inkluderande boendedialogen via sociala medier. Men nu var det dags för 

ytterligare ett pris, Datadriven förvaltningsprocess.  

Den här gången har vi arbetat med HomePal för att skapa en egen fristående databas som 

hämtar uppgifter från Fast 2. Det gör vi för att enklare kunna skapa systemstöd utan att 

bygga dyra integrationslösningar mot fastighetssystemet. Första konkreta testet är 

Ungapped*, som är vårt nya verktyg för att skicka nyhetsbrev.   

 

*Du hittar mer information om Ungapped i avsnittet nedan.   



Förbättrat verktyg för kommunikation med hyresgäster - Ungapped 

Nu kan vi börja automatisera information som vi normalt skickar ut manuellt varje månad. 

Ungapped är vårt nya verktyg som vi går live med i oktober. Systemet pratar direkt med 

fastighetsdata från HomePal, som i sin tur får sin data från Fast2. För 

kommunikationsavdelningen kommer det att effektivisera arbetet med alla olika typer av 

nyhetsutskick. För kunden innebär det att man får den information som man behöver, när 

man behöver den. Konkret handlar det om att:  

 Vid inflyttning: skicka ett automatiskt välkomstmejl som av kunden upplevs 

personligt. Här kan vi prata om vad man behöver tänka på inför inflyttning ex 

hemförsäkring och nyckelutlämning.  

 Vid besiktning: skicka ett standardiserat mej inför och efter en besiktning, 

checklistor med mera.   

 Månadsmejl: Vi skriver ett brev där vi kan styra innehållet som visas beroende på 

område/målgrupp.  

 Vid utflyttning: skicka ett standardiserat välkomstmejl som av kunden upplevs 

personligt och där vi kan påminna om vad man behöver göra inför en utflyttning.   

 
 

Lite av allt annat som händer på Kommunikation 

Socialt hållbart Borås - kommunikationsinsatser, kampanjmaterial, pressmeddelanden, 

strategier. 

Fotoutställning Drömmen om Norrby -  planering, kampanj, pressmeddelande med mera.  

 

Basketurnering på Hässleholmen – pressmeddelande, affisch och annonsering. 

Sociala kanaler - innehållsplanering baserat på input från medarbetare om vad som 

händer. 

Våga bry dig om - kampanjplanering med research och utbildning. 

Ärendehantering - hur gör vi för att bäst hjälpa våra medarbetare? Samla in beställningar, 

prioritera, tidsplan. 

Elfsborgs "Ungdomens dag" - kampanj i Elfsborgs kanaler, tryckt och digitalt. 



Avslutningsvis kommer här några bilder från den gemensamma frukosten 

med rundvisning på Glesvingen. Stort tack till Fastighetsutveckling som ordnat allt så bra, 

jätteroligt att få se vårt fina studentboende! 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
Kommentarer till resultat och prognos tertial 2, 2022 
 

 
 

 
 

 
 

Verksamheten i bolaget har rullat på med full kraft under 2022 och vi har kunnat 
göra betydligt fler insatser i våra fastigheter än det varit möjligt under de senaste 
åren med pandemi. Även de stora nybyggnadsprojekten har gått enligt plan. 

 Prognosen för resultat före skatt för helåret beräknas till 29,5 mkr, vilket är något 
bättre än budget som uppgår till 25,2 mkr. I årets budget och prognos ingår 



 

 
 

 

kostnader för de påskyndade avskrivningar om 6,9 mkr som vi påbörjade i 
samband med årsbokslutet 2020.  

Operativt resultat, dvs resultat före utrangeringar och påskyndade avskrivningar, 
beräknas till 39,4 mkr mot budget 35,7 mkr. 

De stora förändringarna på räntemarknaden har fram till augusti endast påverkat 
bolaget i mindre omfattning, men informationen från kreditgivaren Borås Stad är 
att snitträntan för resten av året kommer att vara betydligt högre. I prognosen 
ligger därför en ökning av räntekostnaderna mot budget med 5 mkr.  

Resultatet för verksamheten är så här långt inte i någon större utsträckning 
påverkats av det högre inflationstrycket eller höjda energipriser. Under året har vi 
slutfört två stora projekt, Kasernen och Glesvingen med sammanlagt 144 
lägenheter respektive 107 studentlägenheter, och i dessa lyckats hålla både 
budget och tidplan. Vi följer kostnadsutvecklingen noga och vinnlägger oss om att 
tänka kreativt i alla nuvarande och kommande projekt. 

Intäkter 

Intäkterna beräknas uppgå till 563 mkr för 2022, vilket är bättre än budget med  
7,8 mkr. Detta beror delvis på en något bättre utgång i hyresförhandlingarna än 
budgeterat, men även till stor del på att inflyttningen i Kasernen och Glesvingen 
kunde tidigareläggas. Dessutom jobbar vi aktivt med våra vakanser genom att 
försöka hålla nere ledtiden mellan hyresgästs uppsägning till dess att ny hyresgäst 
kan flytta in, dvs den tid vi behöver för att vidta visst reparations- och 
underhållsarbete när så behövs. 

Vi har hyresbortfall i ett par fastigheter som vi succesivt håller på att tömma för 
ombyggnation eller rivning och nybyggnation. Och tyvärr har vi en del 
hyresbortfall för outhyrda trygghetsboenden i Kasernen. 

Hyresintäkterna för lokaler beräknas även de bli bättre än budget eftersom index 
ökat mer än vi förutsåg förra året vid budgetläggningen. 

Kostnader 

I årets budget lades ökade medel för åtgärder av den underhållsskuld bolaget 
dragit med sig sedan de dåliga tiderna på 90-talet, och hela bolaget har ett starkt 
fokus på detta. På kostnadssidan har vi högre kostnader än budgeterat avseende 
reparationer. Det har bland annat funnits ett uppdämt behov att reparera skador 
efter pandemin. Men vi har också gjort stora insatser för att möta de synpunkter 
vi fått i våra löpande kundenkäter, i vilka det framkommer stort missnöje med 



 

 
 

 

statusen och tryggheten i våra tvättstugor, trapphus och gårdar. Vissa insatser har 
därför delvis flyttat från planerat underhåll till reparation eftersom behovet varit 
mer akut Vi har också satsat resurser i samarbetet med Socialt Hållbart Borås.  

Uppvärmningskostnaderna ligger högre än budget beroende på tidigare 
inflyttning i Kasernen och Glesvingen, men vi har å andra sidan lyckats bra med en 
del avtal för övriga driftkostnader, som tex. fiber. 

Ackumulerat till och med augusti ligger vi väldigt bra till på kostnadssidan men vi 
har en intensiv höst med många projekt på gång varför vi räknar med att i stort 
sett ligga på budget för kostnaderna vid årets slut. 

Finans 

Som nämndes inledningsvis har vi klarat oss bra gällande ränteutvecklingen på 
våra krediter. Under hösten kommer läget förändras och vi får en höjd ränta från 
Borås Stad. Vi räknar därför med att våra räntekostnader kommer att öka med ca 
5 mkr mot budget. 

Inför 2023 är självklart det nya ränteläget och den allmänna prisökningstakten de 
stora frågorna för oss att hantera. Budgetarbetet har just startat och vi 
återkommer närmare med vad det innebär för verksamheten när vi kommit 
längre fram i budgetprocessen. 

 

Anna & Mikael  
2022-09-14 
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Inledning 
Anvisning 
 

Eventuellt ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer   Utfall 2022 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

  Nej 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

  Nej 

Kommentera utfallet, ange 
eventuellt ledningssystem: 

  Kommentar:  
 

Arbete med att 
börja jobba enligt 

ett 
miljöledningssyste

m är påbörjat. 
Ambitionen är att 
ha det klart innan 

årsskiftet.  
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer   Utfall 2022 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

   Ja och Nej 

Kommentera utfallet:   Kommentar: 
 
Ja – vi återvinner 
vårt avfall i 
enlighet med de 
rutiner vi har med 
BEM. 

Men… 

Nej – vi har inget 
avfall som 
uppkommer i 
”kommunal regi”. 
Antingen kommer 
vårt avfall från 
hyresgäst eller från 
våra 
projekt/reparationer
. 

 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 



Kommunala bolag, Miljörapport Tertial 2 2022 4(5) 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer   Utfall 2022 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, ljud 
och innemiljö. 

   5 Antal  nya byggnader/  
5 Antal  kvalitetssäkrade 
byggnader  

Kommentera utfallet:   Kommentar:  
 

I vår nyproduktion bygger vi 
enligt Sundahus klass B. 
2022 har vi byggt fem nya 

byggnader på två olika 
fastigheter. Så beroende på 

hur man räknar så är det 
antingen 5/5 eller 2/2 som 
är byggda enligt klass B.  

Lägesbeskrivning 

Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus databasen 
(eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar:  
 
I dessa projekt går vi igenom Sundahuskrav på material och eventuella avvikelser löpande. Tyvärr är 
entreprenören sen i avvikelsehantering vilket sätter oss i svårt läge för att eventuellt hitta annan lösning.  
 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 



Kommunala bolag, Miljörapport Tertial 2 2022 5(5) 

Lägesbeskrivning 

Kommentar:  
 
Vi jobbar inte med ruttplanering. Det är inte applicerbart i vår verksamhet då sträckorna vår 
personal kör är olika varje dag.  
 

 



Borås Stads
Riktlinjer - delaktighet och 
inflytande för medborgare

Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Rem
iss



2

Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet 
och inflytande för medborgare

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2022-00667
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Dokumentet gäller till och med: 2026

Borås Stads 
styrdokument
Planerande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

INGEN
FATTIGDOMAA

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHETTT RENT VATTEN OCAA H
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA TT
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, SS
INNOVAOO TIONER OCHAA
INFRASTRUKTURSS

HÅLLBARA STÄDERTT
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-AA
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument har följande globala mål. 
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Inledning
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en grundbult i 
det demokratiska systemet, men vårt samhälle förändra i snabb takt. I Visionen för framtidens 
Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar 
gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. 

Dessa riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera medborgare 
i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

I detta dokument definierar vi medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad 
eller på annat sätt är engagerade i stadens utveckling.
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Varför ska vi involvera medborgare?

Nya utmaningar 
I Borås arbete för ett hållbart samhälle utgår vi från FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030.  I de globala målen betonas medborgares 
rätt och vikten av delaktighet och inflytande från medborgarna i arbetet.  

Globalisering, urbanisering och migration skapar nya förutsättningar och det finns komplexa 
sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Utmaningar som inte längre går att lösa utan 
att återkommande involvera olika aktörer och medborgare på olika sätt. 

Förståelse för medborgares behov
Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service samt att bevara 
och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 
är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Medborgarnas kunskaper, idéer 
och insatser är en tillgång i formandet av framtidens Borås kan också bidra till kvalitet och 
effektivitet. Många medborgare är också intresserade av att engagera sig i samhällsutvecklingen, 
vilket de också har rätt till. 

Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet
Förståelse för det demokratiska systemet, tillit till det offentliga systemet och medborgarna 
liksom transparens i processer och beslut är alla viktiga delar i bevarandet och upprättandet 
av demokratin. Upplevelsen av att få vara delaktig bidrar också till att öka engagemang och 
gemensamt ansvarstagande bland aktörer och medborgare.

Rätten att var delaktig
Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en 
skyldighet att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha inflytande 
över frågor som rör en själv. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter ökar kunskap 
och perspektiv som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut. Det gäller inte 
minst barn som ska ha möjlighet att få göra sin röst hörs i beslut som rör dem. Förtroendevalda 
och tjänstepersoner alltid ska utgå ifrån att barn är experter på sitt eget liv.

Delaktighet leder till tillit
Upplevelsen av att bli lyssnad på och att kunna påverka i sin livssituation är viktigt för 
att skapa förståelse och tillit. Att känna tillit till andra människor är vidare avgörande för 
individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska 
samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga 
samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.
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Former för medborgarinflytande
Det finns många olika sätt och former att involvera medborgare för att göra dem delaktiga och 
för att de ska få inflytande. Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande. 
Det är främst syftet som avgör vilken form eller vilket sätt som kan användas då de passar 
olika bra vid olika tillfällen. De olika formerna innebär olika möjligheter till påverkan men 
de är lika viktiga och ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Information
Information handlar om att någon upplyser någon om något. Att nås av information är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig och kunna involvera sig. 

Konsultation
Konsultation innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de föredrar 
och tycker är mest lämpligt att genomföra

Dialog
I dialog kan vi samtala om olika viktiga frågor, utforska problembilder. Vi tänker och lär om 
frågan tillsammans. I dialog kan olika intressen, maktstrukturer, synsätt och värderingar 
synliggöras. Medborgardialog är en form av dialog.  

Medskapande 
Medskapande innebär att vi skapar en fråga, lösning eller att vi gör något tillsammans med 
medborgare. Leder till känsla av delat ägandeskap.

Medbeslutande
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att medborgarna i viss mening medverkar 
i  beslutsfattandet. Exempel på form där medborgare är medbeslutande är medborgarbudget.
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Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 
arbete för delaktighet och inflytande

• Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om att involvera 
medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och syftet med involveringen. 

• Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina kunskaper och 
engagemang, men att det är valfritt att delta. 

• Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem.

• Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska anpassa former för 
inflytande efter målgruppens förutsättningar och sträva efter en bred representation. 
Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk tillhörighet, 
nationella minoriteter och eventuella funktionsnedsättningar. 

• Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt för medborgarna 
vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns att påverka. 

• I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi informerar och skapar 
förståelse om stadens service och de beslut som tas. 

• Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av information, 
handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna synpunkter och förslag till både 
förtroendevalda och kommunalt anställd personal. (Tid, plats etc.).

• Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas och återkopplas 
till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna. 

• Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och utvärderas 
systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta. 

• Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, exempelvis som 
samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.

Stödmaterial  
För att säkerställa och tydliggöra att olika steg omsätts till ett systematiskt arbete för att involvera 
medborgare behövs stödmaterial som exempelvis processkartor, handledning och utbildning. 
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Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för 
medborgare 
 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. Borås Energi och Miljö AB 

19. Borås Elnät AB 

20. Borås kommuns parkerings AB 

21. Borås Djurpark 

22. AB Bostäder Borås 

23. Fristadbostäder AB 
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24. AB Sandhultsbostäder 

25. Toarpshus 

26. Viskaforshem AB 

27. Industribyggnader i Borås AB 

28. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 5 december 
2022. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 
Ange diarienummer KS 2022-00667 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803
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Missiv till remiss Miljöprogram 

Remissprocess  
 
Obligatoriska remissinstanser:  
Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern  
Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige  
 
Valfria remissinstanser:  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Allmänheten via Borås Stads hemsida  
 
Remisstid:  
Sista svarsdatum är den 31 augusti 2022.  
Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar arbetas in 
i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om programmet, som sedan 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Svar:  
Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2022-1430 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag 
som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas 
tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

När ni svara så tänk på: 

• Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
• Svara med hänvisning till sidnumrering. 
• Ta upp både det som ni ser som styrkor i miljöprogrammet och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat. 
• Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning 
• Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  
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Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om miljöprogrammet? 
• Vad anser ni om de gemensamma målen? 
• Vad tycker ni om arbetssättet med genomförande, uppföljning och samordning? 
• Hur kan er organisation bidra, exempelvis i expertgruppen? 

 
Frågor:  
Frågor kan besvaras av handläggare:  
Mikael Lund, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: mikael.lund@boras.se 
Telefon: 033-35 35 64 
Nina Lundin, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: nina.lundin@boras.se  
Telefon: 0734-327848 
 
Underlag:  
Bilaga. Remissversion Miljöprogram inklusive bilaga (1)  

Bakgrund  
 
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara och 
skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera och agera 
hållbart. Minskad biologisk mångfald och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår 
närmiljö är exempel på konsekvenser av en ohållbar användning av naturresurser, 
både historiskt och i nutid. Även Borås Stad som organisation och kommunens 
invånare använder sig av jordens resurser på ett ohållbart sätt. Vi är en del av 
problemet, men också en del av lösningen. Genom ett framgångsrikt miljöarbete ska 
vi lägga grunden för ekologisk hållbarhet och skapa en stad med hög livskvalitet där 
luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer variationsrika.  
 
Borås Stad har under en lång tid varit drivande i miljöarbetet och ska fortsatt vara en 
av Sveriges ledande miljökommuner. Borås Stad har i dagsläget miljömål men det 
saknas ett helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål med ett år för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument som 
innefattar stora delar av stadens miljöarbete.  Miljöprogrammet ingår i stadens 
samlade miljö- och klimatarbete tillsammans med övriga styrdokument som 
exempelvis energi- och klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan.  
 
En omvärldsanalys av andra kommuners miljöarbete och vårt interna arbete har 
mynnat ut i ett miljöprogram som utgår ifrån globala-, nationella-, regionala- miljömål 
och lokala åtaganden. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, 
Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion, för hur Borås Stad ska intensifiera arbetet 
med att minska övergripande negativ miljöpåverkan, skapa hälsosamma livsmiljöer, 
minska negativa effekter på biologisk mångfald och arbeta efter en mer strukturerad 
process. Vi ska skapa en organisation och ett samhälle som är mer motståndskraftiga 
mot förändringar i vår miljö.  
 
Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta fram 
handlingsplaner, miljöberättelser och åtgärder. Arbetet genomförs med stöd av en 
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expertgrupp med specialkompetens inom utvalda områden och en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet.  
Verksamheterna ska integrera arbetet med miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå 
nämnd eller styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. Miljö– och 
konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Borås stads Miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy vilka miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att 
revidera och följa upp.  
 
Vi har förhoppningar om att vårt förslag till miljöprogram som nu går på remiss leder 
till att vi uppnår mål och åtaganden samt en ökad handlingskraft och nya arbetssätt i 
stadens miljöarbete. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef
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Borås Stads  
Styrdokument 
 
Aktiverande 
STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 
 
Normerande 
POLICY – Borås Stads hållning 
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 
REGLER – absoluta gränser och ska-krav 
 
 
 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx  
Dnr: 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden  
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag  
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1 Inledning  
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna.  

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen.    

3 Mål 
 Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.  
 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken  
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla 
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter.   

• Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

• Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

• Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

• Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden  
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån.  

Hållbar natur 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet.

Faktaruta om MB
Från Naturvårdsverket.se
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.   

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras.  

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer.  

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.  

6.1 Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 



Borås Stad 
Datum 
2021-12-16 

      
      

Sida 
6(8) 

skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt.  

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden.  

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt.  

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet.  

Giftfri upphandling  
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 
miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 
SIN-listan*. OBS fotnot på vad är 
SIN listan?  

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel.    

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 
som fotnot. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor.  
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt  
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna:  

• Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

• Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder  

• Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

• (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd.        
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige.  

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss av Miljöprogram 

Förslag till beslut  
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att 
förslag till Borås Stads Miljöprogram går ut på remiss enligt missiv.  

Sammanfattning  
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser 
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden, 
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 
 
Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i 
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 
 
Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som 
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ 
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö. 
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 
 
Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 
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miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras 
in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att 
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Ärendebeskrivning  
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger. 
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera 
arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter 
från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka Miljö- 
och konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande 
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur 
kring hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål.  
 
Handläggare från Miljöstrategiska avdelningen och Stadsledningskansliet startade en 
gemensam arbetsgrupp och har under 2021 och början av 2022 tagit fram 
miljöprogrammet i syfte att uppdatera strukturen och arbetssättet inom stadens 
miljöarbete. En referensgrupp tillsattes med representanter från partierna 
representerade i Miljö-och konsumentnämnden, tre kommunalråd och en insynsplats 
till Vänsterpartiet. Det har varit avstämningsmöten med referensgruppen under 
arbetets gång där arbetsgruppen informerat referensgruppen hur arbetet fortlöpt.  
Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har baserats på möten med representanter 
från förvaltningar och bolag inom staden kring livsmedel, kemikalier, upphandling 
och gröna och blåa frågor samt miljökoordinatorerna inom staden. 
Informationsmöten med miljökoordinatorerna har gett bra feedback och synpunkter 
kring arbetssätt och rutiner.   
I programmet har arbetsgruppen pekat ut tre övergripande huvudområden, Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion som ska täcka in stadens 
gemensamma miljöarbete. Inom delar av huvudområdena har vi uppmärksammat att 
staden saknar tillräcklig styrning eller styrdokument för att uppnå uppställda mål och 
vi har därför tagit fram delområden där arbetet ska fokuseras och prioriteras. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att förslag till Borås Stads Miljöprogram kommer ut 
på remiss enligt missiv. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Miljöprogrammet skapar ytterligare förutsättningar för ett mer socialt hållbart Borås. 
Miljöprogrammet bidrar till ökad trygghet för nuvarande och kommande generationer 
genom att långsiktigt hushålla med resurser, minska negativa miljöeffekter och öka 
positiva miljöeffekter. Verksamheterna ska arbeta för att skapa en god och hälsosam 
livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. Genom en hållbar planering av 
grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse och 
infrastruktur skapas förutsättningar för ökad trygghet, hälsa och välbefinnande.  
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Ekologisk dimension 
Genom att anta Miljöprogrammet kommer Borås Stad att fortsatt aktivt arbeta för att 
uppnå relevanta globala och nationella miljömål och därigenom säkerställa att vi 
arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, både för boråsarna och för djur och 
natur. Miljöprogrammet är en del i det övergripande arbetet med att öka stadens 
motståndskraft mot aktuella miljöproblemen och eventuella negativa miljöhändelser i 
framtiden.  

Ekonomisk dimension 
Att förekomma negativa effekter av miljöproblem med hjälp av ett strukturerat och 
förebyggande arbetssätt är i princip alltid mer ekonomiskt än att i efterhand försöka 
åtgärda konsekvenser. Genom minskade kostnader som uppkommer från negativ 
miljöpåverkan eller ohälsosam livsmiljö sparar ett förebyggande miljöarbete 
samhällets resurser samtidigt som människors hälsa ökar. Aktivt miljöarbete kräver 
resurser i form av personal, tid och pengar. I dagsläget ingår arbete med miljömål, 
åtaganden, rapportering och certifiering i verksamheternas ordinarie budgetar. 
Miljökoordinatorer hos förvaltningar och bolag kommer att få en större roll i 
kommande arbete med Miljöprogrammet. Förvaltningar och bolag behöver 
säkerställa tillräckliga resurser för att Borås Stad ska vara en ledande miljökommun.   

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

 

 

 

Bilagor  
1. Missiv till remiss 
2. Miljöprogram remissversion inklusive tillhörande bilaga (1). 
 

Beslutet expedieras till  
Remissinstanser enligt missiv. 
 
 



Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 
 

Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta med 
redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar har 
utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete.  
 
Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen 
har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och 
följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 
Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 
Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 
Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 
Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 
Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
Delmål 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 



 
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 
Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 
Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

 
Nationella miljömål 
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna i 
Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar att 
efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Storslagen 
fjällmiljö. 

Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål  
Åtaganden för Borås Stad ej beslutade vid remissutskick.  

Styrdokument 
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.   
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Yttrande remiss - Miljöprogram
 
Beslut
Bostäder i Borås tillstyrker programmet.

Beslutsunderlag:
Borås Stads miljöprogram

Sammanfattning:
Bostäder i Borås anser att programmet är tydligare än föregående 
upplaga. Genom tydligheten och de krav som ställs, underlättar det 
tillämpningen och efterlevnaden av stadens miljömål.

Vi på Bostäder har påbörjat arbetet med miljöledningssystem och ser 
fördelar att en expertgrupp på förvaltningsövergripande nivå kommer 
tillsättas för att stötta och hjälpa vårt bolag när sådana behov initieras.

Bostäder ser också att miljöprogrammet kommer påverka vårt bolag på 
flera sätt, däribland vid nybyggnationer. Det kräver en nära och 
transparent dialog med Borås Stad.

Bostäder gör årligen en årsredovisning med fokus på hållbarhet. Därför 
anser vi att ytterligare rapporter inte behöver upprättas utan är fullgott för 
att rapportera realiseringen av miljöprogrammet i vårt bolag.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och konsumentnämnden

AB Bostäder i Borås

Roland Andersson Mikael Hansson

Styrelseordförande VD
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Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 70 Dnr KUN 2022-000553.6.4.0 

Riktlinjer för Kulturmiljövården 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Riktlinjer för kulturmiljövården och översänder 
remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden beslutade 2017 att Borås Stads Kulturmiljöprogram (från 2001) 
ska revideras. Föreliggande styrdokument, Riktlinjer för kulturmiljövården, 
ersätter det tidigare kulturmiljöprogrammet. Riktlinjerna redogör för hur Borås 
Stad ska arbeta med kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 
samhällsbyggnadsprocessen samt pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska 
värden. Riktlinjerna har tagit fram i samverkan mellan Kulturförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för kulturmiljövården (remissupplaga) 

2. Missiv 

 
Vid protokollet 

 
Linnea Dahlin  Ida Burén 
Nämndsekreterare                      Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 19 maj 2022  

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Linnea Dahlin 
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MISSIV 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-16 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00055 3.6.4.0 
 

  

 

Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsförvaltningen  

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

3. Förskoleförvaltningen  

4. Grundskoleförvaltningen  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  

6. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

7. Lokalförsörjningsförvaltningen  

8. Miljöförvaltningen  

9. Revisionskontoret  

10. Samhällsbyggnadsförvaltningen  

11. Servicekontoret  

12. Sociala omsorgsförvaltningen  

13. Stadsledningskansliet 

14. Tekniska förvaltningen 

15. Vård- och äldreförvaltningen 

16. Borås Energi och Miljö AB 

17. Borås Elnät AB 

18. Borås kommuns Parkerings AB 

19. Borås Stadshus AB 

20. Borås Djurpark AB 

21. AB Bostäder i Borås 

22. Fristadbostäder AB 

23. AB Sandhultsbostäder 

24. Toarpshus 

25. Viskaforshem AB 
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26. Industribyggnader i Borås AB 

27. Inkubatorn i Borås AB 

28. Akademiplatsen AB 

 

 

Kulturnämnden har tagit fram ett förslag på Riktlinjer för kulturmiljövården. 
Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden samt redogör för 
förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen.  

Riktlinjerna ersätter Borås Stads Kulturmiljöprogram, som antogs av 
Kommunstyrelsen 2001. Riktlinjerna är alltså att betrakta som en revidering av 
Kulturmiljöprogrammet. Arbetet med riktlinjerna har pågått sedan 2017 och 
utförts i samarbete mellan tjänstepersoner på Kulturförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till grund för urvalet av kulturmiljöer ligger en 
omfattande inventering av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. 

Till Riktlinjerna hör en bilaga där de utpekade kulturmiljöerna beskrivs mer 
detaljerat samt illustreras med en karta (Bilaga1, Beskrivningar av 
kulturmiljöerna). 

Utöver Riktlinjerna och dess tillhörande bilaga medföljer ytterligare två bilagor 
till missivet: 1) information om regelverk för skydd av kulturmiljöer; 2) kultur- 
och bebyggelsehistorisk sammanfattning över det område som idag utgör Borås 
kommun. Dessa bilagor utgör fördjupningsmaterial och fungerar som bakgrund 
och stöd i läsningen av Riktlinjerna 

 

Yttranden skall innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet 
(tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden 
och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden senast 2022-09-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till kn.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer och remissinstansens namn i e-postmeddelandets 
ämnesrad. 

 

Johannes Daun,  

1:e antikvarie och ärendets handläggare 
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Regelverk för skydd av kulturmiljöer 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer skyddas genom flera olika lagar och 
regelverk. Begreppet ”K-märkt” används ibland för utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer. ”K-märkt” har ingen formell betydelse, utan kan ses som ett vardagligt samlingsnamn för 
olika typer av lagskydd för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. De viktigaste av 
sådana lagskydd presenteras nedan. Mer fördjupad information finns sammanställd bl.a. på 
Riksantikvarieämbetets och Boverkets webbplatser.  

Plan- och bygglagen 
I Plan- och bygglagen regleras hanteringen av den byggda miljön genom bestämmelser om underhåll, 
ändring och tillägg av bebyggelse. Det innebär att det även är denna lagstiftning som utgör ramarna 
för hanteringen av kulturhistoriska värden i bebyggelsen. Med Plan- och bygglagen som grund har 
kommunen genom sin planerings- och bygglovsverksamhet därför ett övergripande tillsynsansvar för 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Bland annat finns det bestämmelser om hur 
kommunerna ska hantera kulturvärden som ett allmänt intresse i planerings- och bygglovsprocesser. 
Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden, platsers natur- och kulturvärden och en god 
helhetsverkan. Dessa hänsynskrav gäller vid kommunens planläggning och vid ärenden om bygglov 
men även vid andra åtgärder som inte kräver lov.  

Det finns även grundläggande underhålls- och varsamhetskrav som gäller generellt för alla 
byggnader. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader har utöver det generella skyddet även 
ett särskilt skydd genom en bestämmelse om förbud mot förvanskning. Kulturmiljöer och enskilda 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan enligt Plan- och bygglagen dessutom förses med skydd i 
detaljplaner eller områdesbestämmelser genom införandet av skyddsbestämmelser eller 
rivningsförbud. För underhålls- och varsamhetskraven har kommunen ett övergripande tillsynsansvar 
men det är varje enskild fastighetsägares ansvar att dessa krav uppnås.  

Ändring och tillägg i bebyggelsen (PBL 2 kap 6 §). All ny bebyggelse ska utformas och placeras på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på 
platsen. Ny bebyggelse ska också bidra till en god helhetsverkan. Ändring och tillägg skall göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

Underhåll och varsamhet (PBL 8 kap 14 § och 17 §). Enligt plan- och bygglagen ska alla ändringar av 
en byggnad utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas 
till byggnadens karaktärsdrag. Vidare ska dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas till vara. Det kan avse sådant som exempelvis byggnadsmaterial, färgsättning, 
formspråk samt byggnadens samspel med omgivningen. Dessa bestämmelser i Plan- och bygglagen 
omfattar inte endast särskilt värdefulla eller utpekade miljöer och byggnader, kravet gäller all typ av 
bebyggelse och vid alla typer av ändringar. Kommunen har möjligheten att förtydliga och precisera 
det generella varsamhetskravet genom att införa varsamhetsbestämmelser i detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om 
byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

Förbud mot förvanskning (PBL 8 Kap 13 §). Enligt plan- och bygglagen har byggnader, 
bebyggelseområden och allmänna platser som anses vara särskilt värdefulla att bevara ett förstärkt 
skydd mot att förvanskas. Vid framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser bör 
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kommunen skydda särskilt värdefull bebyggelse genom införande av skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud. Med sådana bestämmelser avses regler som föreskriver att utpekade delar eller 
egenskaper hos en byggnad eller anläggning inte får förändras, tas bort eller att de ska underhållas 
på visst sätt. Förbudet mot förvanskning gäller dock oavsett om bebyggelsen är försedd med 
skyddsbestämmelse eller rivningsförbud i en detaljplan eller områdesbestämmelse.  

 

Andra skyddsbestämmelser 
Kulturmiljölagen fastslår att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö, 
samt att ansvaret för kulturmiljövården delas av alla. Det är avgörande att olika aktörer, t.ex. stat, 
kommun, intresseorganisationer, företag och privatpersoner, finner former för samverkan för att 
kulturhistoriska intressen ska kunna säkras.  

Byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap med kulturhistoriska värden ska bevaras, användas och 
utvecklas på ett sätt som bidrar till att de nationella och regionala målen för kulturmiljöarbete 
uppnås. Dessa mål syftar till att främja: 

 ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, 
 människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön, 
 ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser, samt 
 en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 

Riksintressen för kulturmiljövård. Enligt Miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med mark- och 
vattenområden ska miljöer som har allmän betydelse på grund av deras kulturvärden så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem. I Miljöbalken regleras även Sveriges 
särskilda riksintressen för kulturmiljövården. Riksintressena ska långsiktigt skyddas från åtgärder som 
kan innebära påtaglig skada och kommunen har ett viktigt ansvar för detta. I Borås kommun finns två 
utpekade riksintresseområden för kulturmiljövård: 

• Fristad-Gingri. Odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en lång kontinuerlig 
bebyggelsehistoria. 

• Rydboholm. Industrimiljö med Sveriges första mekaniska bomullsväveri från 1834 som inledde 
en ny epok inom svensk textilproduktion, vilket avspeglar sig i en rad välbevarade byggnader från 
olika tider. 

Fornlämningar. Alla fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen. Det är förbjudet att skada eller 
ändra en fornlämning utan tillstånd från Länsstyrelsen. I Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem (FMIS), som nås via söktjänsten Fornsök, finns information om 
fornlämningar. Alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 är 
skyddade enligt Kulturmiljölagen. 

Byggnadsminnen. Byggnader kan förklaras för byggnadsminne av Länsstyrelsen. Det är också 
Länsstyrelsen som ger tillstånd om man avser göra ändringar i ett byggnadsminne. Borås kommun 
har tre byggnadsminnen: Borås Centralstation (Järnvägen 1:2), biografen Röda Kvarn (Triton 2) samt 
Seglora gamla prästgård (Seglora 1:13).  

Kulturreservat. I Borås kommun finns inget kulturreservat. 
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Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund 
 

Denna bilaga utgör en bebyggelsehistorisk översikt till det område som idag är Borås kommun. 
Översikten sträcker sig från forntid till modern tid och syftar till att ge historiska sammanhang till 
beskrivningarna av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna i Borås.  

Denna text skrevs ursprungligen till 2001 års kulturmiljöprogram ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
i Borås Stad”, av Karin Lundberg, Leif Johansson, Marie Odenbring och Jan Johansson. Nedanstående 
version har nedkortats och uppdaterats och språkligt bearbetats av Johannes Daun, Textilmuseet i 
samråd och med godkännande från ursprungsförfattarna.1  

 

 

Innehåll 
Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund .............................................................................................. 1 

Del I. Landsbygden .................................................................................................................................. 2 

Förhistorisk tid ......................................................................................................................................... 2 
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Tidigmodern tid (ca 1500-talet till 1800-talet) ...................................................................................... 11 

Modernare tid (1800- och 1900-talen) ................................................................................................. 14 

Lokal och regional bebyggelsetradition ................................................................................................ 20 

Del II. Borås stads utveckling till och med 1900-talet ........................................................................... 30 

 

 

  

                                                           
1 Karin Lundberg och Mats Hellgren, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, tackas för 
deras hjälp med faktauppdatering. 
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Del I. Landsbygden 
 

Förhistorisk tid 
Fornlämningar 
Borås kommun tillhör inte de mest arkeologiskt välinventerade delarna i landet. Området har 
fornminnesinventerats två gånger: på 1960-talet och på 1980-talet, vilket har ökat antalet kända 
fornlämningar. De lämningar som hittills upptäckts indikerar ändå bara en liten del av vad som finns. 
Traktens fornlämningar kan nämligen många gånger vara svåra att upptäcka, även för en erfaren 
inventerare, då området i hög grad är skogbevuxet och i vissa delar relativt otillgängligt.  

Äldre stenålder – tiden före 3000 f.Kr. 
I isavsmältningens spår följde relativt snart flora och fauna. Hur länge det sedan gick innan de första 
människorna invandrade i området är svårt att säga, kanske något eller några årtusenden. Under 
istidens avslutande skeden var området ett kargt och blåsigt tundralandskap med isiga hedar och 
isbelagda vattenytor. Även under somrarna var förhållandena besvärliga, då jordlagren säkert ofta 
var starkt uppblötta. Om människan redan då vistades i Boråstrakten är inte känt. Men det kan 
nämnas att det på Borås museum finns två pilspetsar som till form och storlek påminner om de s.k. 
danska Brommespetsarna (den ena funnen vid Norrby skola i centrala Borås och den andra i vid 
Knätte i Ulricehamns kommun). Dessa fynd indikerar att människan kanske redan för 10 000 år sedan 
sökt sig upp hit, längs den tidens stora fornfjordar Viskan och Ätran, i jakt på bytesdjur, framförallt 
ren. 

Benämningen stenålder har vi fått genom att huvuddelen av de redskap som återstår från perioden 
är tillverkade av sten. Naturligtvis användes även redskap av andra material som t.ex. trä, ben och 
horn, men dessa föremål har inte bevarats i samma utsträckning. Den äldre stenåldern kan uppdelas 
i Paleolitikum och Mesolitikum. Paleolitikum sträckte sig fram till 10 000–9000 f.Kr. och finns ytterst 
sparsamt representerad i Västsverige överhuvudtaget. Lämningar från Mesolitikum är vanligt på 
många håll i Västsverige, särskilt i kustzonerna, men är ytterst sparsamt representerat i 
Boråsområdet. 

Fyndmaterialet från äldre stenålder utgörs nästan uteslutande av redskap och restavfall av flinta, 
kvarts och bergart. Perioden är i Boråstrakten liksom i andra liknande inlandsområden så dåligt känd 
att den endast representeras av några få kända platser. Ingen av dessa lokaler är heller officiellt 
utgrävda. De äldsta beläggen som finns i området är, förutom den ovan nämnda pilspetsen, flintfynd 
både från boplatser och lösfynd i form av yxor, hullingspetsar, mikrospån, handtagskärnor m.m. och 
som representerar Sandarna- och Lihultsfasen. Dessa, om än många gånger vaga fynd, är ändå en 
indikation och bekräftelse på att det finns inlandsboplatser av äldre stenålderskaraktär i området. 

De första människorna som kom till trakten levde som jägare, fiskare och samlare. De bodde 
säsongsvis på olika platser inom sitt revir för att bäst kunna utnyttja de olika naturtillgångarna. Man 
byggde hyddor eller vindskydd beroende på årstid och huruvida den skulle vara tillfällig eller av mer 
permanent slag. På boplatsen tillverkade man redskap som yxor, skrapor och andra eggverktyg och 
man anlade eldstäder och kokgropar. Spår från matberedning, trasiga redskap och avfall från 
redskapstillverkning blev kvar och kan grävas fram av dagens arkeologer. Vanligen kan man inte se 
boplatserna ovan jord, men där växttäcket eroderat bort, i plöjd mark, på stränder eller i andra 
markstörningar, kan man påträffa dessa spår.  
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Dessa tidiga invånare har följt havsfjordarna och vattendragen inåt land. Spåren av den tidens 
människor är också starkt knutna till sjöar och vattendrag, ofta ligger boplatserna direkt på stranden. 
Typiska lägen är skyddade vikar med långgrunda stränder, gärna belägna på lite sluttande sandig och 
moig mark. Stenåldersboplatsernas utbredning i Boråsområdet överensstämmer väl med dessa 
lägen. Koncentrationer finns t.ex. i Viskans dalgång och dess biflöden längs sjöar som Sörsjön/Säven 
och Frisjön i söder samt kring Bosjön sydväst om Borås. Därefter har vi en mer spridd utbredning av 
kända äldre stenålderslämningar. Boplatserna runt Bosjön är relativt nyupptäckta, vilket många av 
boplatserna i Viskans dalgång är. 

 

Yngre stenålder (3000–ca 1800 f.Kr.) 
Övergången till jordbruk och boskapsskötsel var en mycket lång process. Det renodlade 
fångstsamhället gick troligen mycket långsamt över i ett blandsamhälle där jordbruket så småningom 
fick en allt starkare ställning vid sidan om jakten och fisket. Fortfarande några årtusenden framåt 
tycks det främst ha varit jakten och fisket som bestämde var man bosatte sig.  

Efterhand utvecklas jordbruket och boskapsskötseln så att bosättningens varaktighet kunde 
utsträckas. Man byggde allt större och stabilare hus, s.k. långhus och anlade små åkerlappar i 
anslutning till husen. I den gallrade skogen betade får, getter, grisar och nötkreatur. Idag finns oftast 
inga synliga spår av boplatserna, men liksom tidigare kan man genom fynd av redskap eller avfall få 
en fingervisning om var boplatserna låg.  

Typiska redskap är slipade yxor, flathuggna dolkar, spjutspetsar, skäror, skafthålsyxor m.m. Även 
keramik blev allt vanligare under denna tid. Det tidiga jordbruket bedrevs som svedjebruk, vilket 
gjorde att odlingsytorna med jämna mellanrum flyttades inom reviret. De första sädesslagen som 
odlades var olika former av vete (enkorn och emmer) och korn. I stort sett ligger boplatserna i 
liknande lägen som under föregående period, kanske lite längre upp från stranden eftersom antalet 
lösfynd av typiska redskap har ökat i andra topografiska lägen, fortfarande strandnära men inte 
strandbundna, vilket kan tolkas som att man i större utsträckning kompletterade näringsfånget jakt 
och fångst med viss odling.  

Den ökade bundenheten till boplatsen skapade så småningom nya sociala mönster med släktgrupper 
och territorier. Ett uttryck för detta kan vara de s.k. megalitgravarna (storstensgravar) som började 
anläggas under perioden. Äldst är dösarna, följda av gånggrifterna och slutligen hällkistorna. Av dessa 
gravtyper är endast hällkistor kända från trakten och 15 av dessa finns i Borås kommun. Hällkistor är 
familjegravar som består av rektangulära rum av resta hällar. Innehållet brukar vara tämligen likartat: 
flintdolkar, spjutspetsar, hjärtformiga pilspetsar, skifferhängen och någon gång skafthålsyxor och 
lerkärl. 

Flintan var stenålderns och även delar av bronsålderns vanligaste och kanske viktigaste 
redskapsmaterial vid sidan av trä, ben och horn. Flintan har rivits ur sin kritbädd av inlandsis och hav 
och transporterats hit med isberg eller havsis från bl.a. Jylland och avsatts på olika nivåer i 
kusttrakterna. Eftersom havet aldrig täckt dessa trakter har mycket av flintan även transporterats hit 
från kusterna av människan. Den flinta som kunde plockas längs våra havskuster var tillräcklig för den 
äldre stenåldersmänniskan. Med det begynnande jordbruket under den yngre stenåldern uppkom 
behovet av större och bättre redskap. Då började man istället att importera och bedriva handel med 
flinta från bl.a. Sydskandinaviens flintgruvor.  

De kända stenålderslämningarnas utbredning ger en uppfattning om bebyggelsens lägen och hur de 
grupperade sig inom dagens kommun. Om detta är representativt för något allmänt 
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bebyggelsemönster under stenåldern är svårt att säga, eftersom många lämningar är lösfynd från 
framförallt yngre stenåldern. Lösfynd och andra fynd av enstaka art har en svag ställning som 
boplatsindikerande fynd. Mer säkert boplatsindikerade är de platser där man funnit redskap och 
avfall från redskapstillverkningen. På grund av att lösfynden är osäkra boplatsindikatorer, har inte 
fyndplatser och lösfynd med mindre än tre avslag eller redskap medtagits eller prickats in på de 
kartor som gjordes i samband med urvalet till kulturmiljöprogrammet 2001.  

 

Bronsålder (1800–1500 f.Kr.) 
I första hand som ett resultat av jordbrukets utveckling, där boskapsskötsel kom att dominera, blev 
människan långsamt alltmer bofast. Klimatet var något varmare än idag och djuren kunde gå ute hela 
året. Människor bosatte sig i områden där man kunde utnyttja flera olika naturresurser, eftersom 
man fortfarande var starkt beroende av jakt, fångst och insamling. Under bronsåldern blir bruket att 
använda metaller vid föremålstillverkningen allt vanligare, vid sidan om andra material. Det är 
framförallt brons man lär sig att framställa. Brons är en legering av koppar och tenn, två metaller som 
inte kunde utvinnas i Norden utan importerades från kontinenten.  

Det finns endast enstaka kända eller arkeologiskt undersökta bronsåldersboplatser i kommunen, 
men att boplatslämningar finns där råder det ingen tvekan om, detta visar om inte annat gravarna 
från den perioden. Exempelvis fann man vid Rävesjö sydöst om Öresjö lämningar efter förhistoriska 
hus, där det äldsta huset av utseendet att döma härrör från sen neolitisk tid eller äldre bronsålder (ca 
2000–1500 f.Kr.). Genom utgrävningar från andra håll i Sverige och i Norden har man kunnat skapa 
sig en ganska bra bild av hur bronsåldershusen kan ha sett ut. Det verkar främst vara av två typer, 
långhus och s.k. grophus. Långhusen kan vara 15–20 meter långa med stolpburna tak och väggar 
tätade med lera. De var i regel uppdelade i en bostadsdel och en förråds- eller boskapsdel. 
Grophusen var oftast runda och cirka 5–10 meter i diameter och hade en bestämd funktion som 
antingen bostad eller förråd. 

Under större delen av bronsåldern var ensamgården den förhärskande bebyggelseformen. 
Bebyggelsen har också varit ganska spridd över kommunen och av halvpermanent karaktär, det vill 
säga bebyggelsen har flyttats allteftersom marken utarmats. Övervägande delen av bronsålderns 
boplatslämningar ligger samlade under marken och kan i många fall dölja sig dels i yngre 
stenåldersmaterial, dels under järnåldersbebyggelsen. 

Sten från eldstäder och kokgropar blev så småningom skärvig, alltså sönderbränd. Skärvorna 
rensades bort med jämna mellanrum och kastades i stora högar tillsammans med allsköns skräp som 
keramikskärvor, benrester, knackstenar, gjutformsfragment m.m. Skärvstenshögar, åkerterrasser och 
små stenröjda ytor kan i bästa fall utgöra de enda synliga resterna av en boplats.  

I början av bronsåldern begravde man sina döda obrända men från mitten av perioden övergick man 
alltmer till att bränna de döda. Vanliga bronsåldersgravar är rösen, stensättningar och s.k. storhögar 
(finns ej i Boråsområdet). Rösena är äldst och ofta av ansenlig storlek, gärna exponerade i höga 
krönlägen. De kan innehålla ben från både brända och obrända individer. Från yngre bronsåldern blir 
den lägre och flackare stensättningen allt vanligare. Stensättningar är med få undantag brandgravar. 
Smycken och dräktdetaljer samt föremål för den personliga hygienen som kammar, rakknivar och 
pincetter och keramik har följt den döde. 

Dessa gravanläggningar förekommer dels ensamliggande, dels i mindre grupperingar. Typiska 
gravlägen är skogsbundna morän- och bergshöjder, gärna i anslutning till dalgångar, sjöar och 
vattendrag. I Borås kommun finns flera rösen och stensättningar, t.ex. i Tärby, Fristad och Borgstena 
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socknar och på bergsplatåerna runt Kinnarumma samhälle finns stora stensättningar. En annan typ 
av lämningar som vittnar om bronsåldersmänniskans religiösa liv är hällristningarna. I kommunen 
finns inga hällristningslokaler som avbildar föremål, människor eller skepp, men däremot av fotsulor 
och s.k. skålgropar, alltså små runda gropar som är inknackade i berg eller på jordfästa större stenar. 
(bl.a. i Tärby och Gingri socknar). 

Allmänt kan man säga att bronsålderslämningarna framförallt grupperar sig i de norra och nordöstra 
delarna av kommunen. Koncentrationer eller förtätningar finns vid Ekåsen, strax norr om Viskans 
nordöstra dalgång och norr om Fristad och vid Borgstena. Som vanligt finns väldigt få kända 
boplatser från den här tiden, men av erfarenhet vet man att boplatserna är belägna i närheten av 
gravplatserna och att de påfallande ofta ligger i brytningszonerna mellan moränmark och lerslätten, 
gärna i nära anslutning till vattendrag eller sjöar. Detta mönster är applicerbart även i Boråsområdet. 
Man kan utifrån bronsåldersgravarnas belägenhet även skönja en tendens, att lokaliseringen av 
bebyggelsen flyttat längre upp på land. Fortfarande märker man en tydlig orientering till 
vattendragen och dalgångarna, men också till moss- och myrmarker.  

Åkermarken låg i anslutning till bebyggelsen och bestod av lättbearbetade sandiga jordar där det 
odlades korn, vete och havre. De tyngre jordarna och skogen användes som bete. På senare år har 
man i södra Älvsborgs län funnit vidsträckta områden med röjningsrösen, s.k. hackerör. Dessa har 
visat sig härröra från den yngre bronsåldern och visar på ett jordbruk där sädesodling och hö-/lövtäkt 
växlat med bete och träda i ett oregelbundet system på mindre markområden. Vid en inventering 
som Skogsvårdsstyrelsen gjorde i delar av kommunen 1997–1998 fann man ca 700 nya områden med 
röjningsrösen. Av de som undersökts, bl.a. ett område i Brämhult, visar fynden på att röjningsrösena 
är från bronsåldern. Ett annat stort område finns norr om kyrkan i Borgstena där man hittat ca 100 
röjningsrösen. I Häljared norr om Dalsjöfors har man undersökt ett område innehållande ett flertal 
röjningsrösen, odlingsrösen och fornåkrar som troligtvis är från yngre bronsålder. 

 

Järnålder (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) 
Järnåldern kan grovt indelas i äldre järnålder (500 f.Kr.–500 e.Kr.) och yngre järnålder (500 e.Kr.–
1050 e.Kr.). Perioden förknippas med järnet, som efter hand blev ett mycket betydelsefullt material 
vid tillverkning av vissa redskap och andra produkter. Flera spår av tidiga järnframställningsplatser 
har påträffats, bl.a. i Seglora socken. Järnåldern är den period som lämnat flest spår efter sig. Det var 
då som den största förändringen av naturen påbörjades. Skogarna glesades ut och ett öppnare 
landskap växte fram med åkrar, ängar, hägnader och vägar. Jordbruket blev alltmer stationärt.  

Periodens tidiga bebyggelsestruktur skiljer sig inte nämnvärt från föregående period. Enheterna 
bestod oftast av en till två gårdar och man flyttade sannolikt bebyggelsen allt eftersom jorden 
utarmats. Från 200-talet e.Kr. och framåt skedde en kraftig expansion av bebyggelsen, även i 
Boråsregionen är detta tydligt. Bebyggelsemönstret förändrades från att ha varit spritt till en mer 
samlad bebyggelse i vissa kärnområden. Bebyggelseenheterna övergick nu sakta från en- och 
tvågårdsenheter till byenheter. Detta kan man tydligt följa i kommunen genom en stark reducering 
av de tidigare spridda bebyggelseområdena. Orsakerna är bl.a. en ökad agrar utveckling mot mer 
intensiva brukningsmetoder, befolkningstillväxt och framväxandet av en mer centralstyrd 
administrativ maktapparat.  

Grunden till den nutida bebyggelsen läggs under järnåldern, då gården och byn började ta form och 
med detta blev gårds- och bygravfälten allt vanligare. Fornlämningarna från denna tid har lägen som i 
stort överensstämmer med dagens jordbruksbebyggelse.  
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Typiska järnåldersgravar är den jord- och stenfyllda stensättningen som förekommer i en mängd olika 
varianter. Förekommer gör även resta stenar, domarringar och små och stora högar, ofta samlade till 
gravfält. Dessa olika gravtyper finns mångfaldigt representerade i t.ex. Gingri, Fristad, Tärby och 
Borgstena socknar. En del av dessa gravar är arkeologiskt undersökta och har lämnat ett rikt och 
viktigt fyndmaterial efter sig. Exempelvis har man i Tärby gjort gravfynd av guld, silver och glas samt 
en romersk bronskittel. De flesta av dessa gravformer är brandgravar eftersom likbränningen var det 
dominerande gravskicket under järnåldern. Först mot slutet av perioden skedde en successiv 
övergång till skelettbegravningar. Många av dessa är s.k. höggravfält och representerar sista skedet i 
den förhistoriska gravbyggartraditionen innan bygden kristnades. 

Det finns även exempel på intressanta skatt- eller depåfynd från kommunen. I Fristads socken 
påträffades ett fynd som innehöll elva stenar och ringar av guld tillsammans med ett romerskt 
guldmynt. Inom Borås stad har också påträffats en guldbrakteat från 400–500-talet e.Kr. 

Antalet kända lämningar från järnåldern är markant fler än från tidigare perioder. Huvudsakligen 
verkar järnåldersbygden ligga i liknande lägen som under föregående period, alltså i 
brytningszonerna mellan de lättare och de tyngre jordarna. Man kan ana att 
bebyggelsekoncentrationerna förstärktes i de gamla områdena under järnåldern, men av 
fornlämningsbilden framgår även med tydlighet att helt nya områden tas i anspråk. Särskilt tydligt 
märks detta i t.ex. Viskans nordöstra dalgång, i trakterna kring Rångedala, Sparsör, Borgstena och till 
och med så långt norrut som Tämta, där det sker tydliga förtätningar av bebyggelsen. 

I början av järnåldern skedde omläggning av det tidigare nästan helt boskapsinriktade jordbruket, 
framtvingad av förändrat klimat. Boskapen kunde inte längre gå ute året om utan fick stallas på 
vintern. Detta var början på en kedjereaktion som dels skulle komma att kräva större och rejälare hus 
som kunde hysa både människor och djur, dels större marker för att kunna producera mer foder. En 
följd blev att vidsträckta ängsarealer röjdes fram, där man kunde slå hö för vinterfoder till boskapen. 

Ett tidigt exempel på markindelning uppträdde under den äldre järnåldern i form av stensträngar 
som indelade långa åkerstycken (parceller). Från denna tid finns också de första exemplen på 
indelning i inägomark med åker och äng och utmark med skog och beten. 

Omkring år noll förbättrades klimatet och jordbruket fick ett uppsving, nya grödor infördes, bl.a. 
rågen. Från de stallade djuren erhölls stora mängder gödsel som kontinuerligt kunde tillföras jorden. 
Årdret kom alltmer till användning och snart kunde man bruka samma åker år efter år utan träda. En 
övergång från svedjebruk till s.k. ensäde skedde. Med en sådan påfrestning på åkern krävdes också 
en ökad boskapsskötsel för att klara gödseltillgången. Den yngre järnåldern karaktäriseras bl.a. av att 
den odlade arealen utökades på slättbygderna och i ådalgångarna. Bebyggelsen blev alltmer 
stationär och större byenheter började uppträda. Mot slutet av järnåldern infördes plogen i vissa 
områden. 

Järnåldersboplatserna är liksom bronsålderns boplatser svåra att identifiera eftersom de inte lämnat 
särskilt många spår efter sig. I stor utsträckning beror detta på att boplatserna ligger i liknande lägen 
som dagens och de har därmed blivit överlagrade av den sentida bebyggelsen eller bortodlade. Där 
vegetationen är låg kan man ibland skönja spår av odling såsom terrasseringar, röjningsrösen, 
stensträngar och fossila åkermarker. Äldre murrester kan också visa sig vara en gammal gräns mellan 
inägo- och utmarken. Slutsatserna om bebyggelsens utbredning måste dock i de flesta fall baseras på 
de synliga gravlämningarna eftersom man kan anta att dessa indikerar närliggande bebyggelse. I 
Borås har det vid fornlämningsinventeringen framkommit många spår från det förhistoriska 
odlingslandskapet. På ett flertal platser fann fornminnesinventeringen s.k. fornåkrar, t.ex. vid Fristads 
kyrka och norr om Borgstena kyrka. 
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Medeltid 
Den medeltida bygden 
Under medeltiden genomgick samhället väsentliga förändringar i förhållande till järnålderns 
samhälle, med bl.a. övergången till kristet samhälle, framväxten av ett enat rike med kungamakt, 
etableringen av en statsapparat med rättskipning, stående skatter och andra skyldigheter, 
uppkomsten av ett ståndssamhälle och ett framväxande stadsväsende, med västgötska 
tidigmedeltida städer i Lödöse och Skara, senare följda av exempelvis Hjo och Falköping. 

Västergötlands äldsta administrativa och judiciella indelning var häradet. Landskapet var indelat i 32 
härad varav dagens Borås kommun omfattades av hela eller delar av häraderna Veden, Mark, Kind 
och Ås. Västergötland bildade tillsammans med Dal en lagsaga och inom lagsagan gällde 
landskapslagen. Vid sidan om de från mitten av 1300-talet tillkomna rikslagarna kom landskapslagen i 
själva verket att tillämpas medeltiden igenom. För lagsagan hölls landsting och inom häradet 
häradsting. Häradstinget var sällan knutet till en plats utan platsen kunde variera från gång till annan.  

Kronans fförvaltning var under den äldre medeltiden primitiv. Kungamakten förde en ambulerande 
tillvaro och reste mellan kungsgårdar i landet. I Västergötland fanns en indelning i åtta så kallade 
bon, vart och ett med en kungsgård. De 18 medeltida socknarna i Boråstrakten omfattades av 
Gudhems och Lungs bon. Boindelningen började i slutet av 1200-talet att avlösas av en ny indelning i 
slottslän. Under 1300- och 1400-talen skedde en uppdelning av slottslänen på mindre fögderier. I 
början av 1400-talet var antalet förvaltningsenheter som störst i Västergötland, där delar av 
Sjuhäradsbygden under perioder kom att ligga under borgfögderierna Opensten och Öresten samt 
Hökerum. 

Under medeltiden var Västergötland en gränsbygd. Från västkusten ledde sedan förhistorisk tid 
huvudvägar in i Ätrans och Viskans dalgångar mot det inre av Västergötland. Dessa huvudstråk var av 
stor betydelse för samfärdsel och handel i regionen. I tider av ofärd blev de också viktiga 
uppmarschvägar för militära styrkor, och flera av de fientliga härar som hemsökt Sjuhäradsbygden 
och det inre av Västergötland under medeltiden och senare på 1500- och 1600-talen har kommit 
längs dessa leder. 

Av arkivaliskt material såsom jordeböcker, diplom och tiondelängder får man en uppfattning om 
jordägoförhållandena under medeltiden. Av 1500-talets jordeböcker, som torde spegla åtminstone 
senmedeltida förhållanden, framgår att skattejordar generellt sett dominerat över frälsejord bland 
Boråstraktens socknar. Jord ägd av kronan och kyrkan var spridd över området utan att vara en 
betydelsefull del. Frälsebegreppet bygger på principen att man mot rusttjänst erhöll skattebefrielse. 
Spännvidden inom frälset var stort. Till frälset hörde många småfrälse, som i praktiken inte särskilde 
sig nämnvärt från de självägande skattebönderna. Även kyrkan kom tidigt att åtnjuta frälserätt och 
blev efterhand en stor och mäktig jordägare, framför allt genom donationer. 

I Boråsområdet dominerade ensamgårdar. Större byar är att finna vid kyrkplatser såsom i Tärby, 
Tämta, Torpa, Rångedala och Längjum med fem eller flera hela hemman. Andra exempel på större 
byar är Draered i Toarps socken och Komlösa i Fristads socken. 

I vad mån den s.k. senmedeltida agrarkrisen, som en konsekvens av bl.a. digerdöden, 
klimatförsämring och återkommande krig, påverkat områdets bebyggelsestruktur i större omfattning 
är inte känt. De beräkningar som gjorts för härader i västra Sverige visar en marginell ödeläggelse. 
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Nykolonisation av utmark skedde med början omkring 1500 för att på kungligt initiativ kraftigt öka 
under 1500-talets senare årtionden. 

Västergötland är ett borgrikt landskap, men inom det område som motsvarar Borås kommun finns 
inga kända medeltida borganläggningar men väl huvudgårdar eller sätesgårdar. Exempel på sådana 
är Påtorp i Fristad, Segloraberg i Seglora, Uddetorp i Borgstena och Arnäsholm i Ljushult. Dessa var 
centralpunkter, en gård med underlydande enheter, som brukades och beboddes av sin ägare eller 
sköttes av en förvaltare. Genom att tyda det äldre, förhistoriska landskapet framgår att flera 
huvudgårdar har sitt ursprung i järnålderns samhälle, inte minst i de centrala jordbruksområdena. 
Inte sällan bär en huvudgård namnet Bosgården i det kamerala materialet, vilket i allmänhet avser 
sätesgårdar. 

I Sjuhäradsbygden var under medeltiden jordbruk och boskapsskötsel den grundläggande näringen, 
men tidigt kom järnframställning att bli betydelsefull i Kinds och Marks härader. Under 
senmedeltiden kan en förskjutning från sädesodling till boskapsskötsel skönjas. Då blev även 
oxdriften från området betydande, både inom landet och mot det medeltida Danmark. Under 1500-
talet framträdde även bl.a. träslöjd som växande i betydelse.  

 

Kyrka och socken 
Skiftet till ett kristet samhälle i Sverige var en mycket lång process. Arkeologiskt material visar hur de 
kristna influenserna nådde Skandinavien successivt under yngre järnåldern. Missionsverksamhet 
utgick från England och Tyskland. De första kontakterna omfattade troligen inte större kollektiv. Först 
vikingatidens resor i Europa ledde till mer påtagliga kontakter med den katolska kyrkan.  

Kristnandet gick hand i hand med kungarikets framväxt och konsolidering. Kyrka och kungamakt kom 
tidigt att stå i beroende av varandra för att uppnå sina syften. Kungamakten förbev i mångt och 
mycket under hela medeltiden i behov av kyrkans kunskap inom förvaltning, administration och 
ekonomi samt utbildning. Efterhand kom kyrkan att växa sig mycket stark ekonomiskt och blev en 
politisk maktfaktor med stor påverkanskraft. Tillsammans med privata donationer kom den kyrkliga 
beskattningen att bilda grundval för kyrkans ekonomi. Tiondet infördes i Sverige efterhand och anses 
vara genomfört under 1100-talet. I Götalandskapen utgick ett särskilt så kallat huvudtionde också 
bredvid ett antal mer eller mindre frivilliga helgonskatter. 

Utövandet av den hedniska tron förefaller inte i allmänhet varit knuten till särskilda kultbyggnader. 
Kultutövning var i första hand kopplad till platser i naturen, men förekom också inom gårdens hägn. 
Med kristendomen kom nya seder, en ny tro där kultutövningen mycket starkt var förknippad till en 
byggnad. Fr.o.m. 1000-talet kom det svenska kulturlandskapet att få ett nytt inslag: kyrkorna. 

Skara stift är det äldsta av de svenska stiften, grundat redan vid mitten av 1000-talet. Till ytan var 
stiftet mycket stort och omfattade Västergötland, Dalsland, Värmland och Mo härad i Småland. I en 
bilaga till den äldre västgötalagen från slutet av 1200-talet, anges att Västergötland hade hela 517 
kyrkor. I de bördiga områdena i centrala Västergötland var kyrkotätheten anmärkningsvärt hög, men 
i Boråstrakten var det inte lika tätt. I området som idag är Borås kommun fanns på medeltiden ett 
tjugotal kyrkor. 

De första kyrkorna som byggdes på 1000-talet var av trä. Arkeologiska undersökningar och 
tillvaratagna byggnadsdetaljer ger oss en uppfattning om deras utseende. De förefaller att ha varit 
uppbyggda i stavteknik med bärande stolpar stående på syll eller stående nedgrävda i jord. 
Byggnaderna hade en förhållandevis enkel gestaltning och konstruktion, med ett rektangulärt 



Bilaga 2 till missiv 

9 
 

långhus och ett mindre, rakt avslutat kor. I Sverige finns drygt ett tiotal medeltida träkyrkor 
bevarade, daterade från 1200-tal och senare perioder.  

Inom dagens Borås kommun finns flera belägg på medeltida träkyrkor. Hedareds lilla träkyrka är unik 
i landet såtillvida att den är den enda bevarade medeltida stavkyrkan. Byggnaden, som är 
dendrokronologiskt daterad (datering av träets årsringar), uppfördes strax efter 1501. Träkyrkan har 
dock att döma av de romanska inventarierna haft en äldre föregångare. Från Vänga är ett stort 
material tillvarataget från en mycket tidig stavkyrka. En stavkyrka har troligen byggts i socknen redan 
under 1000-talets andra hälft. Kinnarummas första kyrka var också en stavkyrka som till plan och 
form liknat Hedareds. Dateringar av bevarade byggnadsdetaljer med hjälp av dendrokronologi visar 
att Kinnarummas stavkyrka byggdes på 1130-talet. Andra exempel på medeltida träkyrkor inom 
området är Seglora och Ljushult. Den västra delen av Brämhults vitmålade träkyrka är i väsentliga 
delar från 1400-talets senare del.  

I Västergötland kom flertalet träkyrkor att ersättas av stenkyrkor under 1100- och 1200-talen. 
Byggenskapen i landskapet är exceptionell under perioden. I Västergötlands centrala 
jordbruksområden kom de tidiga stenkyrkorna att i stor utsträckning byggas av sand- och kalksten, 
medan gråsten kom till större användning i andra delar av landskapet. I gråstenskyrkorna har ofta 
portaler, fönsteromfattningar och i förekommande fall hörnkedjor, tillverkats av huggen kalk- eller 
sandsten. Med tanke på att stenbyggnadstekniken vid tiden var en nymodighet är händelseförloppet 
än mer anmärkningsvärt. Stenkyrkorna kom att uppföras enligt två huvudtyper, där det rektangulära 
långhuset avslutades med antingen ett rakt kor eller kor med absid. Somliga försågs ursprungligen 
med torn. 

Av de medeltida stenkyrkor som funnits inom nuvarande Borås kommun är flertalet rivna eller mer 
eller mindre kraftigt ombyggda på 1700- och 1800-talen. Långhusen i Dannike, Borgstena och Tärby 
kyrkor härrör dock från äldre medeltid. Av Tämta romanska stenkyrka med rakslutet kor, återstår 
idag blott en ruin. Från Torpa medeltida stenkyrka uppförd omkring 1200, ingår blygsamma rester i 
Caroli kyrka i Borås stad. Av bevarade byggnadslämningar framgår att kyrkan haft portal och 
fönsteromfattningar av huggen sten. 

Kyrkobyggnaderna kom under medeltidens fortsatta gång att förändras i blygsam omfattning. I 
huvudsak skedde tillbyggnader av vapenhus eller förändring av interiören. Av de medeltida kyrkliga 
inventarier som är bevarade idag i Boråstraktens kyrkor framstår dopfuntarna som ett särskilt 
intressant material, Borgstenafunten (förvarad på Statens Historiska Museum) med sin märkliga 
dekor och funtarna i Dannike och Tärby av Stenmästare Andreas hand utmärker sig speciellt. 

 

Det historiska odlingslandskapet 
De västsvenska förhållandena präglas av ett mångfacetterat och variationsrikt odlingslandskap. Den 
regelbundenhet i bybebyggelsen som man finner på många andra håll i landet saknas i stort sett i 
Västsverige. Ensamgårdar dominerar på många håll men löst grupperade byformer förekommer 
också, framförallt i ådalgångarna.  

Den agrara utvecklingen i odlingslandskapet kan kronologiskt delas in i tre huvudperioder: det 
förhistoriska jordbruket, det historiska odlingslandskapet och den agrara revolutionen. Det 
förhistoriska jordbruket har redan beskrivits i avsnittet ovan. Med det historiska odlingslandskapet 
menas det landskap som präglade den svenska landsbygden i mer än 1 000 år, från omkring år 800 
till omkring år 1800. Typiskt för detta system var att odlingen präglades av fasta bebyggelselägen, 
vinterstallning av boskapen, regelbundet gödslade åkrar samt en påtaglig konstans i 
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markanvändningen. Indelningen i inägomark och utmark ligger fast under hela perioden. Naturligtvis 
är de regionala variationerna liksom de kronologiska skillnaderna stora. 

Det historiska landskapet var ett ”mulens och liens landskap” där man hade mycket boskap, bedrev 
slåtter och åkerbruk. Kring byar och gårdar låg inägorna med ängar och åkrar. Dessa var stängslade 
för att djuren inte skulle komma åt att beta och trampa ner. Varje bondehushåll brukade sin del av 
marken. Utanför inägorna låg utmarken med skogar, hedar, kärr- och strandängar. Utmarken 
utnyttjades samfällt för höskörd, bete, virke, bränsle, jakt och fiske. 

Ängen gav vinterfoder till kreaturen. Växtligheten utnyttjades maximalt. Höet togs om hand liksom 
trädens löv. Efter slåttern släpptes djuren in på efterbete. Den dyrbara gödseln räckte inte till ängen 
och detta i kombination med den ständigt återkommande slåttern gav mycket magra marker där en 
artrik flora med många för oss klassiska blommor såsom slåttergubbe, kattfot och jungfrulin trivdes. 
Idag odlas fodret på åkermark och äng som markslag har i princip försvunnit. På ett fåtal platser i 
dagens kommun finns bevarade slåtterängar, t.ex. vid Gåshult i Bredared och vid Rölle i Dannike. 
Öppna marker som i äldre tid brukats för slåtter, men som idag hålls som betesmark, finns det 
betydligt fler av idag.  

Utmed vattendragen i Boråstrakten, t.ex. vid Viskan i Gingri och Seglora eller vid Häggån i 
Kinnarumma, fanns i äldre tid vidsträckta översvämningsområden där man bedrev madslåtter. Dessa 
marker var ett viktigt komplement till den torrare hårdvallsängen. 

Under tiden före de stora skiftena på 1800-talet dominerade ensädet i hela södra Västergötland. 
Ytmässigt dominerade gräsmarkerna för foderproduktion och ekonomin var baserad på 
djurhållning/kreatursskötsel. Dessa generella drag förefaller stämma väl in på förhållandena i 
Boråsområdet. Ofta låg åker och äng samlade i ett gärde men det förekommer också åker- och 
ängsgärden. Ensädet krävde god tillgång till gödsel eftersom man inte hade någon systematisk träda 
då jorden fick vila och återhämta sig. Korn och havre var viktiga grödor. Inom åkergärdet var marken 
indelad i smala parceller där varje bondehushåll i byn brukade sin egen teg. Alla skulle ha del av bra 
och dålig jord, och jord anpassad för olika typer av klimat. Varje brukare kunde alltså ha åkrar på 
många olika platser inom gärdena. Med hemmansklyvning delades åkrarna på längden vilket 
medförde smalare och smalare tegar. Systemet innebar att skörd måste ske samtidigt för alla, och 
detta var en av de saker som byalaget reglerade. 

I det äldre odlingslandskapet var skogen även betesmark som gav sommarfoder. På utmarken 
hämtades också i mån av tillgång ved, gärdsgårdsvirke och byggnadstimmer. Närmast bebyggelsen 
och i vissa större områden blev skogen mycket hårt utnyttjad och fick en hagmarksprägel. Stora 
ljunghedar kunde också breda ut sig. Genom modern skogsvård och skogsbetets upphörande under 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal har den öppna betespräglade utmarken nästan helt försvunnit som 
markslag. Ett sista område som visar hur de vidsträckta ljunghedarna kunde se ut finns vid Arta i 
Fristads socken. 

Spår som idag finns kvar från det historiska odlingslandskapet är t.ex. odlingsrösen, fägator och 
stenmurar som ligger som en gräns mellan inägo- och utmarken. Landskapsavsnitt som kan ge en bild 
av det äldre landskapet finns kvar vid bl.a. Finnekumla i Rångedala, Sibbarp i Fristad och Upptröst i 
Seglora. 
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Tidigmodern tid (ca 1500-talet till 1800-talet) 
Näringar och nyodling 
Under medeltiden var boskapsskötseln tillsammans med jordbruket huvudnäring i Sjuhäradsbygden. 
Boskapsskötselns produkter utgjorde bygdens viktigaste handelsvara under medeltiden och med 
hjälp av dessa betalades även skatt till kronan. Dessa skatter anses väl avspegla den lokala ekonomin 
under senmedeltid. Smöret var en viktig komponent vid medeltidens slut liksom andra produkter 
från boskapsskötseln: nötboskap, fläsk, får etc. Att området varit skogsrikt avspeglas i 
skogsprodukter som timmer, bräder samt skogsanknutna djur som getter och svin. 

Sjuhäradsbygden kännetecknades av binäringar av olika slag utöver åkerbruket och boskapsskötseln. 
Den förhållandevis magra jorden innebar att man i Sjuhäradsbygden och Boråstrakten alltsedan 
medeltiden, mer än i andra områden, ägnat sig åt binäringar, t.ex. vävnad, smide, oxhandel och 
trähantverk. 

Binäringar i form av hemvävnad har förekommit sedan lång tid tillbaka, men någon handel att tala 
om vad gäller textila varor förekom dock inte förrän i mitten på 1500-talet. En annan gammal 
näringsslöjd i Västergötland är smidet. I den östra delen av Sjuhäradsbygden har man på senare tid 
hittat flera järnframställningsplatser. Detta antyder att här har funnits något av ett 
produktionscentrum som troligtvis utgör en fortsättning på järnframställningsområden i Småland. 
Smederna i Kinds, Marks och Vedens härader ansågs vara både många och skickliga. Tyngdpunkten 
för smidet kom sedan att ligga i Vedens, Ås och Redvägs härader. Inom nuvarande Borås kommun var 
det framförallt i Sandhults, Rångedala och Toarps socknar som smidet var mest företrätt.  

1500-talet var en period med stark nyodling. De nya gårdarna var dels rena nyodlingar, dels f.d. torp 
på utmarker och allmänningar som gavs gårdsstatus. Statsmakten övertog all jord som byarna inte 
direkt kunde hävda att de ägde. Denna kronojord kunde därmed öppnas för nyodling av 
kronobönder, det vill säga bönder som arrenderade jord av kronan.  

Enligt ortnamnsregistret i Älvsborgs län tillkom under perioden sent 1500-tal till 1700-tal drygt 70 
mantalssatta gårdar i området som idag är Borås kommun. Det rör sig till största delen om nybyggen 
i de omfattande skogsområdena. Flertalet gårdar tillkom i de vidsträckta skogarna i Sandhults och 
Bredareds socknar samt i Gälaveden, en kronoallmänning i Toarps och Ljushults socken. I de norra 
och nordöstra delarna av kommunen som varit kontinuerligt utnyttjade sedan åtminstone 
bronsålder, skedde däremot ingen kolonisation i slutet av 1500-talet eller under 1600-talet. 

Nyodlingarna mantalssattes ganska snart till 1/4 eller 1/2 mantal. De gårdar som tillkom vid denna 
tid, har i senare tid ej delats, vilket kanske ska ses som ett mått på vad jorden i dessa tidigare 
utmarksområden klarade av att försörja. I flera fall är det just dessa ensligt belägna gårdar som fram 
till idag behållit gårdsbildning och hustyper från tiden före skiftena. Exempel på dessa gårdar är 
Udden i Tämta socken, Brattorp i Sandhult samt Tittebo i Toarp. 

 

Gårdfarihandeln och tillkomsten av Borås 
Sedan medeltiden bedrevs en omfattande handel över gränsen mot danska Halland, både legal och 
illegal sådan. Gustav Vasa försökte begränsa handeln med Danmark för att istället koncentrera den 
mot inlandet och dess städer samt mot Bergslagen, som var ett viktigt område. Handeln ökade dock 
markant under 1600- talet och för att bättre kunna kontrollera och beskatta handeln föreskrevs 
genom ett kungligt påbud, att handelsmännen i Veden antingen skulle slå sig ner i en stad eller också 
helt upphöra med handeln. Detta ledde till att staden Borås grundades. 
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Grundläggandet av Borås stad kan sägas ha uppkommit av tre faktorer: geografiskt läge samt 
politiska och ekonomiska förhållanden. Det geografiska läget bestämdes av att platsen sedan långt 
tidigare varit en samlingsplats för traktens gårdfarihandlare. Detta område låg vid Torpa sockenkyrka 
vid Viskans dalgång. Borås stad fick sina stadsprivilegier undertecknade 1622. Ortnamnet uppkom 
efter de åsar som omgav staden, de s.k. Boeråsarna. 

Förutsättningarna för bygdens huvudnäring, boskapsskötseln, hade försämrats under 1500- och 
1600-talen. Detta tillsammans med olika krigshändelser som härjade stora delar av bygden, gjorde 
att binäringarna blev allt mer nödvändiga. De begränsade försörjningsmöjligheterna för bygdens 
befolkning var ett av skälen till att myndigheterna så ofta såg mellan fingrarna med den olagliga 
handeln och detta innebar samtidigt en utveckling av gårdfarihandeln bland landsbygdsbefolkningen. 
Av stor betydelse fick ett medgivande år 1680, att bönderna i Ås och Vedens härader skulle få handla 
med de smidesvaror och trävaror de själva producerat. I Mark fick bönderna samma medgivande 
angående hemvävningen.  

Gårdfarihandeln nådde sin största betydelse under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. År 
1800 fanns cirka 1 000 gårdfarihandlare i Sjuhäradsbygden, för att sedan minska. Från Toarps 
uppemot 250 hushåll utgick år 1795 inte mindre än 203 gårdfarihandlare. Från 1850 finns uppgifter 
om var gårdfarihandlarna utgick ifrån. Dessa områden sammanfaller ej med några typiska hemslöjds- 
eller hantverksområden, utan har koncentrerats till Ås och Kinds härader. I dagens Borås kommun 
var de gårdfarihandlartätaste socknarna Torpa, Toarp, Dannike, Ljushult, Äspered och Rångedala.  

I samband med näringsfrihetsförordningen 1864 minskade antalet traditionella gårdfarihandlare 
markant. Många lanthandlare började etablera sig i de nya stationssamhällena och kyrkbyarna och 
kunde med järnvägens hjälp bygga upp stora sortiment av varor och konkurrerade därmed ut 
gårdfarihandlaren. Gårdfarihandlarna fanns dock fortfarande kvar in på 1900-talet, t.ex. tog 64 
Toarpsbor ut registreringsbevis år 1918. 

 

Förläggarverksamheten 
Gårdfarihandeln blev en lönsam näring för många bönder, ibland mer lönsam än själva jordbruket. 
Handeln gav tillgång till kontanta medel för vilka bönderna bl.a. kunde köpa råvaror såsom ull och lin. 
Dessa råvaror lämnades sedan ut till väverskor ute i bygderna, att förädla mot betalning. Denna 
verksamhet etablerade sig till en början i liten skala, men efterhand blev det allt vanligare att 
väverskorna började lönearbeta åt gårdfarihandlarna. Det var först under 1820-talet som 
näringsslöjden fick formen av organiserad hemindustri. Vävningen fick en allt större betydelse i 
många hem. Förläggaren sålde den färdiga väven vidare till grossister i Göteborg eller till 
gårdfarihandlare. Genom den ökade omsättningen utvecklades efter hand ett s.k. förlagssystem som 
växte sig allt större som organisationsform. Systemet innebar i många bygder en successiv övergång 
från självhushållning till ett mer marknadsanpassat näringssystem. Jämsides med näringsslöjden 
fanns naturligtvis också en omfattande husbehovsslöjd. 

Under hemvävningens tidiga århundraden dominerade ull och lin medan bomullen helt kom att 
dominera under 1800-talet. Många gårdfarihandlare byggde under denna tid upp en omfattande 
förläggarverksamhet och slutade helt med egna resor. På 1840-talet vävdes 80 procent av Sveriges 
bomullstyg i Sjuhäradsbygden. Förläggarsystemet var mest omfattande i Marks och Kinds härader 
och längs Häggåns dalgång uppfördes många vackra förläggargårdar. Inom Borås kommun fanns 
förläggargårdar främst i Toarps socken, exempelvis i Stuvered, Starhester och Kovra. 
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Förläggarverksamheten var i många fall mycket lönande och förläggarna kunde bygga upp ett stort 
kapital som sedan användes till industriinvesteringar. En av dessa storförläggare var P.A. Åkerlund 
som startade bl.a. Borås Wäfveri 1870 och Druvefors bomullsväveri 1872. En annan känd 
förläggarfamilj var Skoglunds från Toarps socken. Johan Skoglund anlade bl.a. Evedals trikåstickeri 
som under en tid var störst i landet. 

 

Den agrara expansionen 
Jordbruket var under 1700-talet och 1800-talet Sjuhäradsbygdens huvudnäring, precis som i stort 
sett i hela Sverige. Den magra jorden med svårodlad och näringsfattig morän, tillsammans med den 
starka befolkningstillväxten som började på 1700-talet, innebar att många hushåll kompletterade 
jordbruket med andra näringar. 

Under 1800-talets början skedde i hela landet en långtgående omvandling av landsbygden med 
förändring av jordbruksteknik och markutnyttjande. Med 1757 års förordning om storskifte 
påbörjades en rad reformer i syfte att sammanföra byarnas många och spridda åkertegar till färre 
och mer rationella enheter. I Sjuhäradsbygden kom storskiftet relativt sent, framförallt i de södra 
skogsbygderna. Ännu i mitten på 1800-talet tillämpades ensäde och s.k. flåhackning. År 1803 och 
1827 förordnades om s.k. enskifte respektive laga skifte. Detta innebar att varje brukningsenhet i en 
by kom att bilda väl avgränsade enheter utan ägoblandning. Denna upplösning av den tidigare 
strukturen innebar att bysamhället hastigt förändrades. Många gårdar flyttades till nya platser som 
lantmätaren tilldelade bönderna. Skiftesreformerna i kombination med omfattande nyodlingar, 
utdikningar och sjösänkningar ägde rum, vilket medförde ökad produktion och ökad effektivitet.  

En kraftig hemmansklyvning skedde åren 1750–1840 och hemmansdelarnas antal ökade, t.ex. i 
Vedens härad med 150 procent. En bild av hur tätbefolkad landsbygden blev under 1800-talet ges via 
1890-talets ekonomiska karta. Den visar den oerhörda uppodlingsgraden vid århundradets slut och 
alla de torp och lägenheter som beboddes av de obesuttna, det vill säga de som inte hade någon 
egen jord. De obesuttna ökade kraftigt under 1800-talet och blev en avgörande källa till 
arbetskraftens försörjning inom jordbruket och den framväxande industrin. Torpbebyggelsen 
placerades på hemmanens utmarker, ofta vid mossmarker och vattendrag. I dagens Borås kommun 
är det bara i de omfattande moss- och skogsområdena i den nordvästra och norra delen som man ej 
hittar någon torpbebyggelse.  

Möjligheten att komplettera jordbruk och skogsbruk med hemindustri innebar att fler kunde finna 
sin bärgning än vad som var fallet i andra delar av landet. Från mitten på 1800-talet gav de nya 
textilfabrikerna i Svaneholm och Viskafors också nya arbetsmöjligheter, ett förhållande som visar sig i 
den låga arealen av odlad jord i t.ex. Seglora. Trots de förhållandevis goda förutsättningarna för 
odling, var det 1899 bara 6 procent av all mark som odlades. Möjligheterna som fanns till försörjning 
vid textilfabrikerna gjorde kanske att vissa valde detta istället för jordbruk. Som en jämförelse kan 
nämnas Tärby socken där ca 22 procent av all mark odlades. 

Den positiva ekonomiska utvecklingen bröts dock under 1860-talet. Näringsfrihetens införande 1864 
innebar att området förlorade sina unika handelsrättigheter vartill tillkom att det amerikanska 
inbördeskriget förhindrade import av bomull. Sverige hade också genomlidit några svåra missväxtår. 
Marks och Kinds härader drabbades speciellt svårt av krisen. Efter dessa krisår började dock jord- och 
skogsbruken att moderniseras på allvar, en utveckling som gick hand i hand med den begynnande 
industrialiseringen och det tidiga 1900-talets näringslivsutveckling, då städer och tätorter slukade allt 
mer arbetskraft från landsbygden. Ännu på 1880-talet behövde man i  stora delar av bygden köpa in 
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brödsäd, men från början av 1900-talet var Sjuhäradsbygden i stort sett självförsörjande på 
livsmedel. 

 

Modernare tid (1800- och 1900-talen) 
Industrialismens genombrott 
Vattenkraft och god tillgång på skog som gav virke och bränsle räknas till de faktorer som haft en 
avgörande betydelse för den industriella utvecklingen. Därtill har bra transportmöjligheter varit en 
väsentlig lokaliseringsfaktor för industrin. För Sjuhäradsbygden var det tillgång till vattenkraften i 
framförallt Viskan och Häggån som var den drivande lokaliseringsfaktorn för den tidiga industrin. 

Vattenkraften har sedan lång tid tillbaka använts för bl.a. kvarndrift. De äldsta kvarnarna var 
skvaltkvarnar som ofta fanns vid varje bäck eller å som hade en fallsträcka. I Säveån vid Vänga fanns 
tolv skvaltkvarnar i mitten på 1800-talet. I ett område utmed Viskan i Fristad omnämns Mölarps 
kvarn första gången i Skara stifts jordebok 1540. Där uppfördes senare bl.a. en vadmalsstamp, 
spånhyvel, såg, snickeri, svarveri och mejeri. Nuvarande kvarn är byggd 1928 och var i drift till slutet 
på 1960-talet. I Gingri socken vid Viskan fanns Kröklinge valskvarn som är belagd sedan 1600-talet, 
samt Risbro kvarn, omnämnd första gången 1685. Risbro kvarn blev senare en tullkvarn. 

I den kuperade terrängen i Bredareds socken med många sjöar och vattendrag utnyttjades 
vattenkraften till bl.a. sågar och kvarnar. Det största fallet finns i Hjortsberg norr om Bredared där 
det in på 1940-talet fanns tre sågar och en kvarn. Norr om Vemmenhult vid Mjöshultsån fanns såg, 
kvarn samt ett kraftverk som varit i drift in i modern tid. Ytterligare sågverk fanns i Mjöshult, Röl och 
Ingelstorp. I Lövås fanns två sågar samt ett kraftverk. En av de första större anläggningarna av 
industriell karaktär var Ålgårdens kvarn strax norr om Borås. Den skänktes till staden 1647 och här 
fanns fyra kvarnhjul och en vadmalsstamp. 

I Borås uppfördes också de första färgerierna. Stadens handelsrättigheter samt riklig tillgång på 
processvatten gjorde att Borås blev ledande inom färgerihanteringen. Familjen Langlet byggde på 
1750–1760-talen upp ett av Sveriges största färgerier. Näringsfrihetslagens införande 1864 innebar 
att färgerier även kunde förläggas på landsbygden. I Målsryd anlades ett färgeri 1881, som snart 
växte och på 1890-talet kompletterades med en ångmaskin. 

1700-talets järnmanufaktursmide innebar att stångjärn förädlades till stål, spik, skruv, knivar, plåt 
m.m. Smidet var en viktig näringsgren och ingick i gårdfarihandlarnas handel. Ett järnmanufakturverk 
som tillverkade spik anlades redan 1622 vid Druvefors vattenfall i Borås, men lades dock snart ned. 
Vid Hällereds säteri i Sandhults socken uppfördes 1783 Wolffenfors järnbruk som var ett 
manufakturverk med plåt-, knipp- och spikhammare. Bruket fanns kvar till 1840, då man istället 
uppförde en kvarn och en såg. Ett annat järnbruk anlades år 1752 vid Viskan på hemmanet Stora 
Viskarhult. Där uppfördes bl.a. en knivfabrik och ett knipphammarverk under namnet Gravenfors 
manufakturverk, samt kvarn och såg. Denna gård kom så småningom att köpas upp av Sven Eriksson.  

I Sverige skedde övergången till maskinell textilproduktion långsammare än i England. 
Förläggarverksamheten levde kvar långt in på 1800-talet jämsides med den industriella 
produktionen. Sveriges första mekaniska bomullsspinneri grundades 1796 i nuvarande Lerums 
kommun och 1834 startade Sven Eriksson det första mekaniska bomullsväveriet, Rydboholms 
Konstväfveribolag, tillsammans med två kompanjoner. Rydboholmsbolaget grundade 1851 ett 
mollskinnsväveri i Svaneholm och 1854 byggdes ytterligare ett väveri längre norrut i Viskafors. 
Väveriet i Svaneholm blev dock en parentes och avvecklades 1864. Fabriken fick sedan en ny 
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renässans då Skandinaviska gummiaktiebolaget startade sin verksamhet där 1890. Gummifabriken 
var den första i Sverige och började med att tillverka galoscher, för att i slutet på 1930-talet övergå 
till däcktillverkning. Viskaforsfabriken blev så småningom, under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, den mest expansiva fabriken och bidrog till utvecklingen av samhällena Viskafors och 
Svaneholm. 

Sjuhäradsbygdens fortsatta utveckling och expansion var knuten till kommunikationsmöjligheterna. 
Borås stad knöts ihop med Västra stambanan via Herrljunga 1863, med Varberg 1880 och Göteborg 
1894. Till utvecklingen bidrog också ångmaskinens utnyttjande som kraftkälla samt vattenturbinens 
och elkraftens införande som kraftkällor. Textilindustrin elektrifierades snabbt under en kort period 
efter sekelskiftet 1900. 

När väl järnvägen och elektrifieringen på 1800-talets slut hade givit förutsättningarna för en friare 
lokalisering av fabrikerna tog industrialiseringen fart på allvar. Från 1870-talet inleddes en expansion 
i Borås, som var en av Sveriges snabbast växande industristäder. Befolkningen växte från 3 200 
personer år 1875 till 21 500 år 1910. Antalet fabriker steg från·16 till 97 stycken. Bland 1890-talets 
Boråsfabriker kan nämnas Druvefors väveri, Norrby väveri och spinneri, Wiskaholms fabrik, Dalhems 
väveri och Annebergs spinneri. Förutom textilfabriker hade även en del andra fabriker uppförts: 
knappfabrik, mekanisk verkstad, färgeri m.m. 

Anläggandet av järnvägen mellan Borås och Herrljunga innebar att en del industrier förlades även 
utanför själva stadskärnan. På den östra sidan av Öresjö, mellan Fristad och Sparsör, fanns tre 
tegelbruk på 1890-talet. Tegelbruken vid Öresjö bidrog troligtvis med byggnadsmaterial till alla 
industribyggnader som uppfördes i Borås i slutet av 1800-talet. 

 

Vatten- och landvägar 
Sedan äldsta tid och långt in i historisk tid har vattendragen varit de viktigaste 
kommunikationslederna, sommar som vinter. I Borås är det framförallt Viskan som varit den 
viktigaste kommunikationsleden. Även stora sjöar som Säven och Öresjö har använts för transport. 

Sjön Säven ligger i norra delen av kommunen och sträcker sig in i Vårgårda kommun. I slutet av 1800-
talet användes sjön flitigt både vinter som sommar för virkestransporter. På somrarna flottade man 
bl.a. virke till sågverket i Sävsjövik. På 1920-talet lades flottningen ner då man kunde transportera 
virket billigare med lastbil. 

Stränderna kring Öresjö norr om staden lockade boråsarna i slutet av 1800-talet. Bland annat var 
trakten vid Skogsryd ett omtyckt resmål. Omkring 1890 bildades Borås Ångslups AB och man 
beställde den säregna lokomotivångaren Svanen för att trafikera Viskan och Öresjö. I Skalle vid 
Öresjös norra ända fanns ett tegelbruk. Leran hämtades från Frufällan och transporterades sedan via 
pråmar över sjön. Pråmverksamheten fungerade fram till 1897 då tegelbruket lades ner. En annan 
pråmverksamhet pågick i Viaredssjön väster om Borås. Söder om Viaredssjön började man 1908 att 
ta upp torv. Torven fraktades sedan via pråmar till Hultafors, där man lastade om till järnvägsvagnar. 
Pråmen kom sedan att användas som passagerarbåt för gästerna vid Hultafors kuranstalt. 

På land tog man sig oftast fram på gång- och ridstigar som följde lättframkomlig mark längs åsar. På 
vintern följde man älvarna och åarnas dalgångar och under sommarhalvåret drogs vägarna på åsarna. 
Det var lättast att ta sig fram under vinterhalvåret då vattendragen var frusna. 

Spåren efter det äldsta landsvägsnätet är svårdaterat, då nyare vägar ofta sammanfaller med och 
överlagrar äldre vägsträckningar. Så kallade hålvägar, forntida färdstråk som löper mer eller mindre 
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nedskurna i marken, finns på flera håll i kommunen. Det rör sig om korta bitar där vägen skurit sig 
ner i slänter, ofta i anslutning till yngre vägsträckningar. Exempel på hålvägar finns i Längjum norr om 
Fristad, i Skalle och i Vänga by. 

Under medeltiden var vägförhållandena i viss mån reglerade i lag, men är liksom de förhistoriska 
mycket lite kända. För att kunna kontrollera handeln, utgick en kunglig förordning 1540 som 
fastställde vilka vägar som skulle gå mellan Västergötlands och Hallands städer. Från Varberg till 
Skara gick en väg som följde Viskans dalgång upp till Berghem i Marks kommun, där en sidoväg till 
Ätran gick. Från Berghem gick vägen vidare till Kinna för att sedan fortsätta längs Häggåns dalgång till 
Kinnarumma, förbi Borås och Öresjö upp till Fristad och därefter till Skara. Denna väg lär ifråga om 
framkomlighet ha varit vida överlägsen Ätradalen. Från Fristad gick sedan en väg i väst–östlig riktning 
till Ätradalen. Troligtvis begagnade man sig av åsarna vid Gingri, Tärby och Hökerum. En annan viktig 
färdväg till de västliga handelsstäderna gick från Borås till Lödöse och Älvsborg via Viaredssjön och 
Bollebygd. 

Från 1600-talet och framåt har vi en tydligare bild av vägnätets utbredning genom skriftliga källor och 
äldre kartor. Att tala om vägar kan ge en missvisande bild eftersom det ända in på 1700-talen i de 
flesta fall handlar om gång- och ridstigar. Flera vägar i Borås kommun är kända sedan 1600-talet, t.ex. 
häradsvägen från Fristad till Bredared, som slingrar sig norr om Öresjö. Än idag kan man se 
sträckningen eftersom vissa delar av vägen är bevarad. 

Från 1700-talet började nya krav ställas på vägarna. I byggningabalken i 1734 års lag föreskrevs att 
landsvägar skulle vara tio alnar breda. Annan farbar väg till ting, kyrka och kvarn, behövde vara sex 
alnar bred (ca 3,5 meter). Lagen kom att gälla fram till 1891. En av de sista vägarna som byggdes om 
enligt 1734 års lag var vägen längs det då jämförelsevis ödsliga, höglänta och svårforcerade området 
mellan Borås och Alingsås. Den mättes upp av en lantmätare 1780 och var färdig några år senare. 
Vägen fick dock inte lagstadgad landsvägsbredd, då den var inte var särskilt frekventerad. Carl von 
Linné kallade detta område för Västgöta fjällar då han passerade där 1746. 

Under 1800-talets andra hälft blev vägnätet bättre och bättre. Drivkraften var då järnvägsnätets 
utbyggnad som ställde krav på nya och bättre vägar till stationerna. Under 1800-talet sattes 
vägväsendet under statlig kontroll. Tidigare hade detta ansvar legat lokalt genom s.k. vägmästare och 
senare av länsstyrelserna. Under 1800-talet började statsbidrag beviljas åt de allmänna vägarna. 

Sedan långt tillbaka ålåg vägunderhållet jordbrukare som ansvarade för att vägen på den väglott de 
fått sig tilldelade hölls i farbart skick. Gränsen mellan de olika väglotterna markerades med särskilda 
stenar nedsatta efter vägkanten. 1891 års lag införde benämningen allmän väg. Väghållningen blev 
med den nya lagen en kommunal angelägenhet. Några sådana väghållningsstenar står ännu kvar i 
Borås kommun och minner om detta system. Naturaunderhållet gällde i hela landet ända in på 1920-
talet och avskaffades definitivt först genom en ny väglag 1943. 

I Gästgiveriförordningen från 1649 angavs, att vägarna skulle mätas och att varje mil (ca 10,7 km) 
skulle utmärkas för att underlätta för de resande. Från 1730-talet märktes även varje halv- och 
fjärdedelsmil ut med stolpar. I Älvsborgs län utfärdade landshövding Adolf Mörner en befallning 1754 
om att alla gamla milstolpar (oftast i trä), skulle ersättas med nya. Helst skulle de vara av sten från 
Kinnekulle. Stenarna i länet bär årtal från 1750 och framåt. Ca 20 milstenar finns idag bevarade i 
Borås kommun. Flertalet av dem står kvar utmed den gamla landsvägen mellan Varberg och Skara, 
bl.a. i Kinnarumma, Rydboholm, vid Fristads skola samt i Borgstena. Ditflyttade milstenar finns även 
på Borås Museum i Ramnaparken.  
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Broar 
En av de äldsta broformerna är de s.k. kavelbroarna, som består av trädstammar lagda tätt intill 
varandra för att överbrygga sankare partier. Några fynd av kavelbrokonstruktioner har hittills inte 
gjorts i Borås kommun. De första egentliga broarna förekom på platser där vattendragen var 
tillräckligt smala för att överbryggas. Till en början var det fråga om enkla stockar eller spångar. Enkla 
broar av stenhällar förekom också vid små spännvidder.  

Broar i olika former av träkonstruktioner var dominerande fram till 1700-talet. Först under mitten av 
detta århundrade började man i ökad omfattning att bygga stenvalvbroar. Till viss del berodde detta 
på en ny kunglig förordning om bygge av välvda stenbroar, som gav allmogen en tyngande pålaga, då 
stenvalvbroarna var svårare och mer kostsamma att bygga än träbalkbroarna. En stor fördel med de 
välvda stenbroarna var att de tillät betydligt större spännvidd i jämförelse med balkbroarna. 
Önskemålet att spara skogarna från skövling betydde också mycket i sammanhanget. Övergången till 
valvbroar innebar ett stort steg framåt för brobyggandet i landet. Den lokala tillgången på sten var i 
stor utsträckning avgörande för den färdiga brons karaktär. Ingen av de äldre stenvalvbroarna var 
den andra lik. 

I Borås kommun finns idag ett flertal stenvalvbroar bevarade. Vid en jämförelse med övriga delar av 
gamla Älvsborgs län kan man se, att det idag finns flest antal stenvalvbroar i Borås kommun. 
Orsakerna till detta är oklara men kan bero på lokala byggtraditioner, tillgång på skickliga 
byggmästare etc. En av Sjuhäradsbygdens kulturhistoriskt mest värdefulla broar leder över Viskan vid 
Segloraberg i Seglora socken. Bron är byggd med fyra hela valv med dekorativa strömkoner och 
räcken av massiva stenmurar. Den uppfördes 1860 på tillskyndan av von Utfall på Seglorabergs säteri. 

Ytterligare en värdefull stenvalvbro över Viskan finns norr om Sparsör i Fristads socken, belägen vid 
en indragen vägslinga intill riksväg 42. Bron är uppförd i tre spann och byggdes redan på 1820-talet. 
En annan värdefull stenvalvbro är den s.k. ”Silas bro” som löper över Lillån vid Årebo i Kinnarumma 
socken. Bron uppfördes i två spann 1865 och är enligt traditionen namnsatt efter brons 
murarmästare som hette Sil. 

Då tekniken att borra i berg under 1800-talets senare del efterhand blev alltmer utvecklad och vanlig, 
blev broarna så småningom mera lika varandra med kvaderhuggna stenar och bättre passning mellan 
de olika stenblocken. 1900-talets stenvalvbroar är oftast standardmässigt utförda med segmentbåge 
och kilad sten. De känns igen på sitt mer arbetade utseende jämfört med de äldre stenvalvbroarnas 
grövre karaktär. Ett bra exempel på en sådan nyare bro går över Viskan och är belägen norr om 
Seglora kyrka. Bron uppfördes under 1920-talet som en form av nödhjälpsarbete. Bron är ca 40 
meter lång, har tre valv och är byggd i vacker huggen och i stora block av utkilad granit. 

Under 1800-talets senare del kom järn- och stålbalkbroar att efterhand konkurrera ut de äldre 
brotyperna av trä och sten. En ovanlig brotyp i kommunen är järnvägsviadukten vid Viskafors i 
Kinnarumma socken, som är en stålbalkbro av ramtyp, byggd 1946. Vid Alingsåsvägen i Borås finns 
Byttorps vägport, en järnvägsbro uppförd 1926 som är en av få valvbroar i armerad betong. En 
landsvägsbro som är den enda i sitt slag i f.d. Älvsborgs län är belägen sydväst om Rydboholms kapell 
i Kinnarumma socken. Det är en tvåleds bågbro i betong uppförd med ett spann 1934. En brotyp som 
numera är mycket ovanlig är spännverksbroarna. Vid Åsen i Gingri socken löper en spännverksbro 
över Viskan. Den är av en ålderdomlig typ med landfästen av natursten och stöttor av bjälkar. 
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Järnvägar 
Den första järnvägsanknytningen i kommunen var mellan Borås och Herrljunga. Den stod klar 1863 
och hör till de äldsta i Sverige. Den förband då Borås med Västra Stambanan. Sträckan var till en 
början smalspårig, men detta innebar problem då de övriga banorna som sedan anknöts till Borås 
blev normalspåriga. Redan före sekelskiftet 1900 breddades dock Herrljungabanan och fick samma 
spårvidd som de övriga. Utmed banan anlades stationer och hållplatser som mer eller mindre 
påverkade samhällenas utveckling. Fristad och Borgstena är exempel på samhällen som växte upp 
kring järnvägen. 

Borås–Herrljungabanan följde Viskan upp till Öresjö och sedan vidare utmed den gamla landsvägen 
mot Borgstena. Banan lades på den östra sidan av Öresjö, och hållplatser anlades bl.a. i Skogsryd, 
Sparsör och Frufällan. De natursköna trakterna kring Öresjö lockade många förmögna boråsare att 
förlägga sina utflykter och sommarnöjen hit och i början av seklet tog ett omfattande byggande av 
sommarvillor fart. I Skogsryd strax norr om Borås uppfördes en pampig sommarrestaurang 1894. 

Transporten av bomullsgarn vållade problem för fabriksidkarna och förläggarna i industriorterna 
längs Viskan. Man bildade bl.a. en direktion för planering av en järnvägsförbindelse mellan Borås och 
Varberg. Det dröjde till 1888 innan förbindelsen var färdig. Järnvägen som drogs intill Viskans dalgång 
innebar en andra industrialiseringsvåg i Borås och i Marks härad och kom ytterligare att förstärka 
dalgången som transportstråk. Järnvägen kom att gynna redan befintlig industri och stimulerade 
nyetableringar. 

Järnvägen mellan Göteborg och Borås öppnades 1894 men diskussionerna hade funnits sedan lång 
tid tillbaka. Göteborg–Boråsjärnvägen var av stor betydelse för godstrafiken mellan hamnarna i 
Göteborg och industrierna i Borås. Den kom även att utgöra en viktig länk till ostkusten, när 
sedermera Borås–Alvestabanan öppnade 1902. 

Föregångaren till Alvestabanan var Kindsbanan som stod klar 1885. Kindsbanan sträckte sig från 
Borås till Svenljunga. För att finansiera byggandet fick man teckna aktier. Dåvarande Toarps kommun 
kunde ej enas om något bidrag, beroende på stora meningsskiljaktigheter mellan norra och södra 
delen. Kindsbanan kom därför att dras i en stor sväng runt kommunen. Kindsbanans tillkomst innebar 
tillfälligt en utveckling av näringslivet i bygden, framförallt för godstrafiken då man kunde frakta 
timmer på järnväg istället för att flotta. När man i slutet av 1800-talet önskade en fortsatt sträckning 
till sydöstra Sverige så beslutade man bygga en ny bana. Redan 1902 övergavs vissa delar av banan 
och Alvestabanan tog över. Kindsbanan är idag delvis ombyggd till landsväg. 

Borås hade i början på 1900-talet utvecklats till en betydande järnvägsknut. Banan Borås–Ulricehamn 
började byggas 1914 och den öppnades för trafik tre år senare. Järnvägsbolaget kunde reducera 
kostnaderna genom att utnyttja Borås–Alvestabanans sträckning till Gånghester. Längs banan växte 
det upp flera samhällen vars tätortsutbyggnad järnvägen haft direkt inverkan på. Ulricehamnsbanan 
nedlades 1985. 

 

Tätorternas framväxt 
På 1890-talet var det bara i Borås stad och samhällena kring de äldsta industrierna som någon större 
koncentration av bebyggelse kunde uppvisas. De övriga samhällena hade i slutet av 1800-talet 
fortfarande en halv-agrar prägel med några gårdar samlade i byar. På 1910-talet hade dock några fler 
tätorter bildats, framförallt efter järnvägarna.  
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Längs Viskans dalgång runt Rydboholms, Svaneholms och Viskafors fabriker, växte det under slutet av 
1800-talet upp mindre industrisamhällen av brukskaraktär. Fabriksledningen uppförde bostäder åt 
sina anställda, man byggde kyrka, skolor, handelsbodar etc. Dessa samhällen fortsatte under 1900-
talet att expandera i takt med industrins utveckling. 

Framdragandet av Borås–Herrljungajärnvägen 1863 innebar att flera stationssamhällen så 
småningom uppstod i den norra delen av kommunen. I Fristad började samhället expandera några 
årtionden in på 1900-talet. Flera olika industrier fick fäste, bl.a. startade Fristads Skyddskläder sin 
verksamhet på 1920-talet och fick med tiden en omfattande produktion. En liknande utveckling kan 
ses i Borgstena i norra delen av kommunen, där tätortsbebyggelse uppstod på 1920-talet. 

I Sparsör, Frufällan och Skogsryd uppfördes i början på 1900-talet sommarvillor längs med Öresjö. 
Det var främst rika affärsmän från Borås som lät bygga dessa i många fall pampiga sommarvisten. 
Järnvägens framdragande möjliggjorde ett pendlande till arbetena i Borås. Så småningom 
permanentades boendet och befolkningen ökade kraftigt i dessa orter. 

Längs Göteborg–Boråsbanan uppstod också flera stationssamhällen bl.a. i Sandared och Sjömarken. 
Sjömarken, med sin natursköna placering vid Viaredssjön hade tidigare varit en omtyckt badort med 
folkpark och servering. När järnvägen drogs fram 1894 uppstod här en tätortsbebyggelse som in på 
1900-talet nästan växte samman med Borås.  

Den allt större efterfrågan på konfektionsvaror samt de förbättrade kommunikationerna gjorde att 
trikå- och konfektionsindustrin snabbt växte upp i början av 1900-talet. Till denna industri hörde 
även en omfattande stickning och sömnad i hemmen, på uppdrag från fabrikerna eller i form av 
småföretag. Under 1900-talets första decennier dominerade hemsömnaden framför 
fabrikssömnaden, och i vart och vartannat hem arbetades det. Hemsömnad var vanligt 
förekommande ända in på 1950-talet. 

I Målsryd fanns endast tre gårdar och en handelsbod innan järnvägen kom. J.A. Pettersson byggde på 
1910-talet där upp ett konfektionsföretag och ett helt nytt textilt brukssamhälle växte fram kring 
fabriken. Bolagsledningen uppförde bostäder, byggde kyrka, skola etc. Ett annat exempel på hur en 
textilindustri format samhället är firman N.J. Johansson som sedan blev Joflo i Aplared. Firman hade 
sitt ursprung i gårdfarihandel och hemsömnad som så många andra textila industrier under slutet av 
1800-talet. Företaget växte kraftigt under 1930-talet och man byggde ut fabriken i Aplared, men 
startade också filialer i Skephult och i Borås. 

För Dalsjöfors linneväveri, som startade 1890, var vattenkraften den utslagsgivande 
lokaliseringsfaktorn. Transportmöjligheterna var dock tidsödande och när järnvägen mellan Borås 
och Ulricehamn öppnade för trafik 1917, förlades en station till Dalsjöfors. Runt fabriksanläggningen 
växte så ett blomstrande samhälle upp och arbetare vid ett flertal småindustrier kunde finna sin 
bärgning här. I Gånghester skedde en liknande utveckling efter järnvägens framdragande. 

1930-talet var upptakten till den sömnadsexplosion som resulterade i en kraftig ökning av antalet 
konfektionsfabriker i Sjuhäradsbygden. Konfektionstillverkningen koncentrerades sedermera till 
centralorterna, medan hemindustrin till vissa delar fortfarande levde vidare som underleverantörer 
till de större fabrikerna. Efter kriget uppfördes många mindre syverkstäder i de mindre orterna runt 
Borås, t.ex. i Äspered, Dannike och Rångedala. En annan kraftigt expanderade ort var Brämhults 
samhälle. 

Textil- och konfektionsindustrin dominerade arbetsmarknaden i Sjuhäradsbygden också efter andra 
världskriget. Dominansen av textilindustrin i förhållande till annan industri var påtaglig ända in på 
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1970-talet. Teko-produktionen började avta under 1960- och 1970-talen och många gamla anrika 
företag lades ner. Sysselsättningen inom tekoindustrin halverades åren 1965–1987. Som resultat av 
statliga lokaliseringsåtgärder för den sviktande tekoindustrin kom företag som L.M. Ericsson, 
Monsun-Tison och Volvo Bussar. Statens Provningsanstalt, SIFU och Högskolan i Borås är också 
resultat av statliga lokaliseringsåtgärder. 

Näringslivet i Borås har sedan teko-krisen genomgått en stor strukturförändring, som förvandlat 
staden från en utpräglad fabriksstad till en centralort för regional handel och service, med stor 
offentlig sektor, högskola och ett näringsliv inom bl.a. handel, logistik och textil/mode. Borås ligger 
vid ett livligt frekventerat riksvägnät och i närhet till trafiken på Landvetter flygplats. En ny 
järnvägsförbindelse till Göteborg planeras, som del den nya stambanan till Stockholm.  

 

Lokal och regional bebyggelsetradition 
Allmogens bebyggelse 
Grunden till det byggnadsskick vi än idag kan se spåren av lades för mer än tusen år sedan. 
Oförändrade levnadsvillkor och knapphet med material och redskap har gjort att få och långsamma 
förändringar har skett genom seklen. Utmärkande för äldre tiders bebyggelse är bl.a. dess starka 
geografiska prägel. Byggnadstyper har varierat mellan olika regioner och kulturområden. På samma 
gång har en traditionsbundenhet medfört att teknik och utförande inom dessa områden förändrats 
mycket långsamt. I Sverige har framförallt tre byggnadstekniker varit vanliga från medeltidens 
början: knuttimring, skiftesverk och korsvirke. Tillgången på lämpligt material har varit avgörande för 
valet av byggnadsteknik. 

Även vägar och kulturell samhörighet mellan olika platser har haft inverkan på förekomsten av en 
viss byggnadstyp. Nya idéer har ständigt spridits men förändringarna skedde långsamt, åtminstone 
fram till tiden omkring 1800. Närheten till Danmark har emellertid för södra Västergötlands del 
inneburit en påverkan söderifrån, samtidigt som man även varit förbunden med det småländska 
höglandet och utgjort en del av dess kulturområde. De vidsträckta skogs- och bergstrakterna i söder 
har visserligen utgjort en naturlig gräns mot kustslätten men här har Ätrans och Viskans dalgångar 
fungerat som viktiga genomfartsleder. Hela Sjuhäradsbygden har präglats av denna gränskaraktär 
som bland annat kommit till uttryck i bebyggelsen. 

Sjuhäradsbygden tillhör det västsvenska traditionsområdet och flera klassiska kulturgränser går 
genom området. En är den s.k. fäbodgränsen som karaktäriserar boskapsskötselns dominans över 
jordbruket. Denna gräns har sin sydligaste utbredning genom norra Dalsland och Bohuslän. Skriftliga 
källor från 1500-talet över Sätila och Hede by i Marks kommun antyder dock att en fäbodkultur ska 
ha funnits i dessa trakter. En annan kulturgräns är den s.k. Flodström-linjen som urskiljer ett västligt 
område (för vilket Sjuhäradsbygden är typiskt) och sträcker sig diagonalt från nordvästra Värmland 
och Dalarna ner mot sydost och Kalmartrakten, och främst baseras på demografisk 1800-talsstatistik.  

Ytterligare en betydelsefull gränsdragning är Sigurd Erixons kartering av de svenska gårdstyperna 
som publicerades 1919. Borås kommun tillhör det västsvenska kulturområdet, med den s.k. 
västsvenska gårdstypen som kännetecknas av att man- och fägårdsbyggnader är mer eller mindre 
klart åtskilda. Grupperingen av de olika byggnaderna har inte som på många andra håll i landet 
medfört någon bestämd placering. Där marken är kuperad som i skogssocknarna, återfinns den 
odlingsbara marken ofta i höjdlägen. Gårdsbebyggelsen är då ofta placerad på en höjd med 
bostadshuset något högre eller på samma nivå som ekonomibyggnaderna. Bostadshus och ladugård 
ligger idag ofta parallellt eller i vinkel mot varandra. Intill äldre bostadshus från 1800-talet finns 
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ibland en undantagsstuga, snickarbod eller gårdsbod förutom ladugården. Vilket ger gårdsmiljön ett 
slutet och tätt intryck. 

Områdets ålderdomligaste byggnadstyp är den s.k. högloftsstugan eller det sydgötiska huset. 
Högloftsstugan kännetecknas av sina gavelbodar eller högloft på varsin sida om en låg ryggåsstuga. 
Denna hustyp har funnits sedan medeltiden och har haft sin utbredning i ett brett bälte över landet 
från södra Öland över södra Älvsborg till södra Bohuslän. De äldsta bevarade högloftsstugor vi känner 
till idag är från 1600-talet och många av dessa är flyttade eller ombyggda till hembygdsstugor. Av 
Sjuhäradsbygdens 16 högloftsstugor finns sju i Borås kommun varav fem stycken är hembygdsgårdar. 

Strax öster om riksväg 41 mellan Kinna och Borås ligger högloftsstugan Dammen. Unikt med denna är 
placeringen av häbbaret som är tvärställt i förhållandet till ryggåsstugan. Enligt Svensk 
byggnadskultur fanns endast tre kända exempel av denna hustyp bevarade i Sverige på 1940-talet. 

Högloftsstugorna blev så småningom förändrade till en länga med enhetlig yttre takhöjd. Det fick 
man genom att höja taket i ryggåsstugan i nivå med högloften. Hustypen kallas långloftsstuga, där 
ordet långloft syftar på att vindsloftet sträcker sig genom hela husets längd. De äldsta 
långloftsstugorna är uppförda i 1 ½ våning och de yngre uppfördes i två hela våningar. I 
Sjuhäradsbygden började man bygga långloftsstugor omkring 1740-talet och fortsatte fram till mitten 
av 1800-talet. I Borås kommun finns ett fåtal långloftsstugor bevarade och dessa är framförallt från 
början och mitten av 1800-talet. Ett välbevarat exempel är Udden som är en långloftsstuga i 1 ½ 
våning uppförd i början av 1800-talet, belägen i Tämta socken vid norra delen av sjön Säven. 
Sandhults äldsta hus är en långloftsstuga, Mölnebacka som uppfördes på 1790-talet och som en gång 
i tiden var socknens största gård med kvarnar, såg och bränneri.  

Inom hela Sjuhäradsbygden men kanske framförallt norr om högloftsstugans utbredningsområde har 
den s.k. framkammarstugan varit vanlig. Framkammarstugan kan beskrivas som en enkelstuga som 
förlängts med antingen ett eller två rum. I Borås kommun finns endast ett tiotal framkammarstugor 
kvar. Av dessa är hembygdsgården i Kinnarumma en av de bäst bevarade. 

Vid en beskrivning av boningshusens utveckling i Sverige intar enkelstugan och parstugan de mest 
betydelsefulla platserna. Enkelstugan består av ett bostadsrum (stugan) samt ett mindre kök bakom 
ett förstuutrymme. Parstugan blev en vanlig hustyp i Sverige under 1600- och 1700-talen. 
Byggnadstypen förekom framförallt på de större bondgårdarna. Parstugan består av två, vanligtvis 
lika stora rum på var sida om ett smalare förstuparti vars inre del avdelats till kammare eller kök. I 
Sjuhäradsbygden och i Borås kommun har dessa plantyper dock inte haft någon särskild bred 
förankring. I Borås kommun finns ett tjugotal enkelstugor bevarade, dessa är dock uppförda i mitten 
eller slutet av 1800-talet. Ett exempel på en välbevarad enkelstuga är Nabben som ligger på en udde 
vid sjön Tolken i Äspereds socken. Endast ett fåtal parstugor har påträffats i Borås kommun. Ett 
exempel är Esstorp eller Skrubbe i Tärby socken.  

En av de hustyper som utvecklades ur enkelstugan och som kom att bli vanlig i trakten är den s.k. 
enkelstugan med sidokammare. Under 1800-talets början kom förstugupartiet att breddas så att en 
liten kammare fick plats vid sidan om förstugan. Därmed förlängdes köket till ett s.k. långkök. 
Enkelstugor med sidokammare kan se väldigt olika ut, beroende på vilken tid huset är uppfört. 
Byggnadstypen förekommer i såväl 1 som 1 ½ våning, men också i två fulla våningar. Eftersom köket 
är relativt smalt är det väldigt vanligt att husen är tillbyggda på baksidan. Söder om Äspereds 
samhälle i Grönelid finns två välbevarade enkelstugor med sidokammare. Dessa uppfördes i början 
av 1900 av en dagsverkstorpare. Båda dessa hus har tillbyggnader i form av en köksfarstu.  
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Perioden 1850–1900 kännetecknades av en övergång från ett traditionellt till ett modernare 
byggnadsskick. Allmogen hämtade delvis impulser till sitt byggande från herrgårdskulturens 
byggnadstyper. Nya tekniker och material blev tillgängliga även för allmogen: fabrikssågade och 
hyvlade paneler, ljusa oljefärger, snickeridetaljer med fantasifulla motiv, nya byggnadsformer och 
mer virkessnåla konstruktioner. Man började också alltmer hämta förebilder från typritningar. 

Vid 1800-talets mitt slog den s.k. dubbla planlösningen igenom på allvar. På de medelstora och 
mindre gårdarna fick mangårdsbyggnaderna enklare utformning med endast fyra rum grupperade 
kring den centralt placerade värmekällan. Hustypen blev så vanlig i Västsverige att den har kommit 
att kallas det västsvenska dubbelhuset. Hustypen karaktäriseras till sitt yttre av enkelhet och 
symmetri med ofta parvisa fönster rytmiskt placerade i bottenvåningens fasader, samt ett större i 
gavlarnas vindsplan. Det är bland dubbelhusen vi oftast träffar på det sena 1800-talets omsorgsfullt 
utförda snickeridetaljer runt fönster, vindskivor och takfötter. I Borås finns åtskilliga exempel på 
välbevarade dubbelhus t.ex. i Holmen i Rångedala, Hovalida i Gingri samt Torp i Sandhults socken.  

Sjuhäradsbygdens bönder som var vävnadsförläggare uppförde ofta påkostade bostäder med 
ståndsmässiga inslag, så kallade förläggargårdar, som är typiska för området. I Borås kommun finns 
ca nio förläggargårdar. Även en del gårdfarihandlande bönder gjorde goda affärer och uppförde 
påkostade bostäder. Denna typ av bondebebyggelse med ståndsmässiga inslag har även kallats 
bondeherrgårdar eller ståndsgårdar.  

 

Torp och backstugor 
I Sjuhäradsbygden uppstod genom hemmansklyvning ovanligt många brukningsdelar med liten areal. 
I Toarps, Rångedala och Äspereds socknar som ligger i Ås härad berodde den stora 
hemmansklyvningen och de små brukningsdelarna troligtvis på den stora andelen gårdfarihandlare. 
Man fick nämligen bara ta ut ett handelspass för varje brukningsdel.  

I jordbruksbyarna fanns förutom de självägande bönderna också obesuttna som bodde på torpställen 
i utmarksmiljö eller i backstugor utan tillhörande jord. Från och med 1700-talet ökade den obesuttna 
befolkningen mycket snabbare än bondehushållen. Torpen var vanligen belägna på hemmanens 
utmarker, där odlingsbar mark fanns. Man ingick avtal med markens ägare om torpets storlek, 
röjning, besittningsrätt samt övriga skyldigheter och rättigheter. Arrende för torpet betalades 
vanligtvis genom dagsverken, i regel ett i veckan. Där flera hemman hade angränsande utmarker 
kunde det förekomma hela byar av torpställen. En sådan by fanns i Rångedala socken på 
utmarksområdet mellan Vevelhult och Skogsslätt. På 1880-talet bestod den av åtta torp. 

Torpställena uppfördes oftast med enkelstugans planlösning. I vissa fall försågs husen med en 
tillbyggnad på gaveln för förvaring av ved och redskap. Stugans medelpunkt var den stora 
naturstensspisen som upptog en stor del av bostadsrummet men som i gengäld även omfattade 
bakugn och flera nischer. 

Många torpställen har under senare tid lämnats öde och förfallit. Andra har fått ny användning som 
fritidsbostäder. Spridda över kommunen finns idag ett flertal bevarade torpställen. Flest torpställen 
fanns på 1890-talet i den södra och östra delen av dagens kommun. I Seglora fanns på 1800-talet 215 
torp, i Kinnarumma ett 100-tal, i Rångedala 140 samt i Äspered 117 stycken. I Seglora och 
Kinnarumma gav textil- och gummifabrikerna arbete och i Rångedala och Äspered fanns 
hemindustrin. Runt spetsfabriken i Gingri fanns i slutet av 1800-talet ett stort antal torpställen.  
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Exempel på välbevarade torpställen uppförda i mitten och slutet på 1800-talet är Brännered och 
Hästemossen belägna i Alvared norr om Seglora. Dessa torp har ett typiskt läge i utmarken, 
Hästemossen har enkelstugans planlösning. Norr om Äspereds samhälle finns en samling torpställen 
belägna längs en byväg. Ljungbacken och Enebacken är enkelstugor uppförda i slutet av 1800-talet 
medan Eneberg är en ryggåsstuga, troligtvis från tidigt 1800-tal.  

En särskild grupp torpställen är soldattorpen. Dessa ingick i indelningsverkets organisation som 
existerade från 1682 till 1901 och beboddes av indelta soldater för vars underhåll traktens bönder 
svarade. Ett tiotal soldattorp finns bevarade i kommunen. I Knapphestra öster om Dannike finns ett 
välbevarat soldattorp som utgörs av en enkelstuga med sidokammare. Soldattorpet ligger vid en 
mindre byväg och omges av ett ålderdomligt odlingslandskap med vällagda stenmurar som bl.a. 
bildar en fägata. Det äldsta soldattorpet i kommunen ligger i Vänga vid den gamla byvägen och 
uppfördes 1798. 

Till skillnad från torparna hade backstugusittarna ingen besittningsrätt till jorden utan endast 
nyttjanderätt till en bostad belägen på annans mark. Kyrkböckerna skilde också på backstugusittare 
och torpare. Backstugorna uppfördes ofta på den för byn gemensamma tån, det vill säga en 
allmänning. Backstugorna var ofta uppförda som ryggåsstugor med ett rum och förstuga. Den inre 
delen av förstugan var avdelad till förråd av kläder och annat och i stugan fanns i ena hörnet en stor 
öppen valvspis med bakugn. Uthus fanns ej men vid bakre gaveln kunde man inrätta en vedbod i 
kullersten och brädtak. Tidigare var taken klädda med torv men på senare tid täcktes de av spån. I 
Rångedala fanns ca 15 backstugor på 1800-talet och ännu in på 1950-talet fanns fyra kvar varav två 
var bebodda.  

Torpare och backstugusittare erbjöd en lättillgänglig och billig arbetskraft för bönderna och så 
småningom för den framväxande industrin. Torpbebyggelsen nådde sin kulmen samtidigt som 
industrialismen. Vid fabrikerna i Rydboholm och Viskafors uppfördes flera arbetarlängor men många 
torpare bodde dock kvar i sina torp och vandrade istället fram och tillbaka. Där odlingsmöjligheterna 
varit bra och vägförbindelserna goda har ett och annat torp levt vidare som småbruk eller som 
egnahem för industriarbetarna. I takt med industrialismen, emigrationen och urbaniseringen kom allt 
fler torp att överges, för att på 1920-talet nästan vara försvunna. 

 

Storgårdar 
Under medeltiden infördes det s.k. världsliga frälset. Storbönder som hade råd att göra rusttjänst 
blev ”frälsta” från stående skatter och deras gårdar blev frälsegårdar. De gårdar där medlemmar ur 
adeln residerade brukar kallas sätesgårdar. Sätesgårdarna utgör inget påfallande inslag i Borås 
kommuns landskapsbild. Det har i Sjuhäradsbygden inte funnits underlag för samma slottskultur som 
i Skåne eller Mälardalen. Det finns dock i Borås kommun ett antal större gårdar som haft viss 
betydelse för kulturlandskapets förändring. 

Storgårdarna skiljer sig bebyggelsemässigt från allmogebebyggelsen genom påkostade 
huvudbyggnader samt fler och större ekonomibyggnader. Högreståndsarkitekturen har mer eller 
mindre direkt hämtat inspiration från utländsk byggnadskonst och är därmed mer tydligt medvetet 
skapad och modeinfluerad än gängse allmogebebyggelse. Samtidigt har herrgårdsbebyggelsen tjänat 
som inspirationskälla och impulsgivare för spridandet av nya arkitektoniska och byggnadstekniska 
drag. 

Frälsejorden utökades snabbt under 1600-talet genom jordköp, donationer och betalningar från 
kronan. Karl XI:s reduktion 1680, då stora delar av frälsejorden drogs in till kronan, hade ödesdigra 
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konsekvenser för många adelsmän. Flera av frälsegårdarna drogs in till indelningsverket och kom att 
bli officersbostäder. Ännu efter reduktionen fanns dock i Sjuhäradsbygden 102 frälsesäterier. 

Påtorps säteri i Fristads socken är känt sedan 1400-talet. Huvudbyggnaden är uppförd 1722 och 
tillbyggd 1870. Flygeln är uppförd 1736. På gården fanns förr ramsåg, valsverk, kvarnbyggnad, 
statarbostäder etc. Under säteriet låg ca 30 frälsehemman från näraliggande socknar. Norr om 
Påtorp på höjden söder om Ärtingen i Bredareds socken ligger det forna säteriet Röhl. Säteriet är 
känt sedan 1400-talet. Röhl ägdes i slutet av 1700-talet av von Wolffen som anlade järnbruket vid 
Hällered i Sandhults socken. Nuvarande mangårdsbyggnad är troligtvis uppförd under hans tid. 

Uddetorps gård i Borgstena socken har anor tillbaka till 1300-talet. Gården ägdes av släkten 
Oxehufwud fram till 1860-talet. En av ägarna till gården var översten och länsherren Anders Olofsson 
Oxehufwud. Även den blivande fältherren Lennart Torstensson tillbringade sina barndomsår på 1600- 
talet på Uddetorp. Nuvarande mangårdsbyggnad på Uddetorp uppfördes på 1700-talet. Den är en 
salsbyggnad innehållande åtta rum och kök med en nyklassicistisk utformning. Uddetorps säteri ägde 
tidigare stora delar av Borgstena socken.  

I Ljushults socken ligger säteriet Arnäsholm. Den förste ägaren som omnämns i källorna är Gustav 
Vasas hövitsman Severin Kijl 1546. Mangårdsbyggnaden är enligt uppgift uppförd på 1820-talet, men 
de murade källarvalven vittnar om en betydligt äldre byggnad. Eventuellt har man byggt på en äldre 
husgrund. Två äldre flyglar flankerade tidigare mangårdsbyggnaden, men de är idag ersatta av nya 
byggnader. 

En annan välkänd gård är Segloraberg i Seglora socken som tidigare låg under domprosteriet i Skara. 
1545 förlänades Segloraberg till släkten Stenbock som ägde gården fram till reduktionen. Segloraberg 
kom 1856 att köpas upp av Rydahls Manufaktur som förvärvade stora markområden i socknen. 1901 
flyttade man huvudbyggnaden till Rydal och idag finns endast rester av en flygelbyggnad kvar på 
platsen. 

Boställen 
Till den agrara bebyggelsemiljön hör även boställen för prästerskapet, militära befäl och civila 
ämbetsmän. Enligt resolutionerna från 1720 och 1727 stadgas det att allmogen hade skyldighet att 
bygga sju hus på en prästgård. Första byggnaden skulle innehålla i ena ändan två kamrar, mitt i 
byggningen sätesstuga och förstuga, i andra ändan av byggningen kök med köksspis utan bakugn. 
Dessutom skulle det vara brygghus, bod med dubbel botten och loft, visthus, lada med golv och loge i 
mitten samt fähus med stall. De prästgårdar som byggdes under 1700-talet kom att få karaktären av 
en mindre herrgård. Seglora gamla prästgård uppfördes 1793 och användes som prästgård fram till 
1942. År 1964 förklarades Seglora gamla prästgård som byggnadsminne. Byggnaden är ett bra 
exempel på prästgårdens karaktär som mindre herrgård. 

Komministern var kyrkoherdens medhjälpare och kallades tidigare för kaplan. På 1680-talet fick 
kaplanerna egna boställen anvisade på kronans mark, men de fick själva uppföra och underhålla sina 
hus. Ett före detta kaplan- eller komministerboställe finns idag bevarat i Hjälmryd i Bredareds socken 
som  uppfördes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Hjälmryd fick framkammarstugans 
planlösning och uppfördes i 1 ½ våning. Kaplansbostället kom att bebos av 34 präster innan det nya 
komministerbostället byggdes 1918. Det gamla kaplansbostället fick då tjäna som arrendatorsbostad. 
Byggnaden renoverades på 1940- och 1950-talen och har därefter genomgått vissa förändringar. 
Byggnaden har dock i stort behållit sin ursprungliga karaktär. 

År 1682 införde det s.k. indelningsverket då bönderna indelades i rotar omfattande några gårdar som 
ålades att hålla en soldat med torp och utrustning. I samband med detta försåg kronan befälen med 
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boställen vilka de var skyldiga att bebo, underhålla och bruka. Byggnaderna på boställena uppfördes 
efter ritningar fastställda i boställeförordningar, den äldsta från 1687 och den yngsta från 1836. 
Byggnadernas storlek och utseende varierade efter befälsgrad och efter rådande stilideal. Även civila 
ämbetsmän hade sina boställen, t.ex. häradshövdingen, kronofogden och länsmannen. 

Eskilsred i Seglora socken uppfördes 1853 som ett kaptensboställe. Gården är känd sedan 1397 och 
förlänades 1537 till fogden Nils Munk. Vid reduktionen drogs gården in till kronan som boställe till en 
löjtnant för att sedermera bli skattebefriad och förmedlad till säteri. Så småningom blev gården 
kaptensboställe och år 1769 innehades den av kapten Stjernsparre. År 1892 friköptes egendomen 
från kronan. 

På Fristad Hed, där Fristads folkhögskola idag huserar, finns ett fåtal militära byggnader bevarade. 
Fristad Hed var förläggningsort för Älvsborgs regemente 1797–1914. När regementet flyttade till 
Borås och Heden upphörde att vara förläggningsplats flyttades flera av de gamla byggnaderna. 
Överste- och majorsbostäderna finns dock kvar. Överstebostället lär enligt uppgift vara uppfört redan 
1817 medan de övriga är byggda på 1860-talet. 

 

Byggnader för förvaltning och offentlig verksamhet 
Till landsbygdens äldre offentliga byggnader kan räknas tingshus, gästgiverier, sockenstugor och 
sockenmagasin, fattigstugor och ålderdomshem samt skolbyggnader. 

Häradet har alltifrån medeltiden och till våra dagar utgjort grundenheten för lokal förvaltning och 
rättskipning. Under 1600-talet organiserades rättsväsendet i fastare former och statsmakten verkade 
för att särskilda tingshus skulle uppföras. För att underlätta resor och inkvartering fördes 
tingsförhandlingarna i många fall i närheten av eller i en gästgivargård. 

Tingsplatserna i Västergötland var fram till 1640 ambulerande. I Vedens härad finner man tidiga 
tingsställen i Örlanda (Borgstena socken) och Längjum (Fristads socken). På 1640-talet fick Vedens 
härad sitt första fasta tingsställe, Åsslätt i Fristads socken. På 1680-talet flyttades tingsplatsen till 
Borgstena kyrkby. Borgstena låg bra till ur kommunikationssynpunkt och här fanns även en 
gästgivaregård. 

Borgstena var tingsställe fram till 1835 då det ersattes av Borås. Tinget erbjöds lokaler i stadens 
rådhus som stod färdigt 1831. Detta rådhus var det fjärde i ordningen då staden drabbats av flera 
omfattande bränder. Ett nytt tingshus för Vedens härad uppfördes 1894–1895 och detta finns kvar 
idag, beläget på Södra Kyrkogatan. Tingshuset är uppfört i en tidstypisk nationalromantisk stil med 
tegelfasader och naturstensgrund. Tingshuset var i bruk till 1920. 

I Boråstrakten har det funnits ett nätverk av gästgiverier och skjutsstationer som ålagts att hålla 
hästar för skjuts samt mat och husrum för de resande. Gästgiveriförordningar kom bl.a. 1636 där det 
fastslogs att ”Ingen resande man skall må fördrista sig att rida Gästgivarens häst längre än till nästa 
gästgiveri”. Gästgiveriförordningar utfärdades även år 1651 och i samband med 1734 års lag. 
Gästgivargårdarna låg ofta längs de större vägarna, bl.a. utmed den medeltida landsvägen från 
Varberg till Skara t.ex. i Fristad och Borgstena. Gästgivargårdar fanns också i Sjömarken, Sandared i 
Sandhults socken samt i Falskog och Bytorp i Rångedala socken. I Sandared finns en f.d. gästgivargård 
från 1808 bevarad, belägen mitt i samhället. Byggnaden som är uppförd i timmer i två våningar har 
genomgått en del förändringar genom åren framförallt interiört men även en del exteriört. Trots 
detta besitter gästgivargården stora kulturhistoriska värden då den är bland de äldsta husen i 
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Sandhult. Bevarat från tiden som gästgiveri är bl.a. stenläggningen på framsidan av huset. Byggnaden 
fungerade som gästgivargård fram till mitten av 1800-talet.  

I äldre tid ombesörjdes landsbygdens kyrkliga och världsliga angelägenheter till stor del inom 
socknen. Det främsta organet för denna lokala självstyrelse var sockenstämman som funnits 
alltsedan medeltiden. Till sockenstämmans uppgifter hörde att anställa präst, klockare och 
kyrkoherde samt att upprätthålla kyrkotukten. Stämman hade dessutom ansvaret för ärenden av 
världslig art som att sörja för väg- och brobyggen och anställa sockenhantverkare. Under 1700-talet 
då särskilda sockenstugor torde ha blivit allmänna, tillkom alltfler uppgifter, såsom fattigvård, 
skolundervisning, brandstodsföreningar och sockenmagasin. Sockenstugorna var ibland förenade 
med fattigvårdsinrättningen men vanligare var att de fick inrymma den första skolundervisningen. 
Från och med 1862 års kommunallag som kom att ligga till grund för den nuvarande kommunala 
förvaltningen blev sockenstugan ofta säte för såväl kommunalstämma som kyrkostämma, vilka kom 
att ersätta den äldre sockenstämman. 

År 1757 utfärdades regler för inrättande av sockenmagasin. Genom att lägga undan spannmål under 
goda år skulle bönderna bättre klara de regelbundet återkommande missväxtperioderna. Långt ifrån 
alla socknar kom dock att uppföra sockenmagasin. De byggnader som byggdes placerades vanligtvis 
intill sockenstugan. Intill kyrkan i Rångedala finns ett gammalt sockenmagasin, Strömsdal. När det 
inte längre var behövligt för sitt ändamål på 1870-talet inrättades där en diversehandel. 

Under 1700-talet blev socknarnas försörjningsansvar gentemot de gamla och fattiga genom 
fattigstugor allt mer vedertaget, och staten ökade sin styrning. Befolkningstillväxten och 
landsbygdsbefolkningens proletarisering under 1800-talet gjorde fattigvårdsfrågan till ett 
betungande problem. De äldre fattigstugorna ersattes under 1900-talets första decennier i de flesta 
fall av nyuppförda ålderdomshem. Ett exempel på åldringsvårdens utveckling kan hämtas från 
Kinnarumma där fattigstugorna ersattes av ett ålderdomshem 1909. Genom en överenskommelse 
med Kinnarumma socken utgjorde Rydboholms fabriker ett eget fattigvårdssamhälle, dvs bolaget var 
skyldigt att försörja sina före detta anställda som inte kunde klara sig. Rydboholmsbolaget skänkte 
därför hemmanet Stenastorp till kommunen för att där uppföra en vårdanstalt. Ålderdomshemmet 
bestod av en byggnad i två våningar med 15 rum och hade plats för 10 pensionärer. På fastigheten 
fanns dessutom ladugård, hönshus etc. 

Ett annat exempel på filantropisk verksamhet är från Ljushults socken. Halla gård uppfördes 1825 och 
1879 köpte provinsialläkare Lorenz Friman gården. Han donerade den till Ljushults kommun för att 
de skulle använda den till fattiggård. Ålderdomshemmet som det senare bytte namn till var i bruk till 
1958 då ett nytt ålderdomshem byggdes i Sexdrega. 

Skolundervisningen sköttes fram till 1800-talets mitt av kyrkan. Den var inte obligatorisk och den 
undervisning barnen fick varierade i innehåll. 1842 genomfördes folkskolereformen som stadgade att 
alla barn skulle undervisas i katekesen, innanläsning samt räkning. Alla församlingar ålades dessutom 
att inom fem år upprätta minst en skola som borde vara fast. Ute i socknarna drog man sig dock i det 
längsta för att bygga speciella skolbyggnader och lät i stället undervisningen ambulera mellan olika 
gårdar. Liksom fattigvården var skolundervisningen indelad i rotar. Gingri församling köpte 1858 ett 
markområde och uppförde där den första folkskolan i socknen. Skolan var i bruk till 1949 då barnen 
flyttades till Fristads centralskola. 

I Viskafors donerade brukspatronen vid Viskafors herrgård 1 000 riksdaler som begynnelsefond till en 
skolinrättning. En sockenskola blev också inrättad men var tidvis nedlagd. Inte förrän 
folkskolestadgans tillkomst kom en mera ordnad undervisning till stånd. Folkskola uppfördes också 
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1898 och bekostades av Rydboholmsbolaget. Bolaget stod för alla kostnader kring skolan samt för 
lärartjänster. 

Efter folkskolereformens införande ökade antalet skolhus sakta men säkert i de olika skolrotarna. År 
1858 stadgades även om inrättande av särskilda småskolor, vilket mötte ett starkt motstånd från 
många socknar i landet. De första åren efter folkskolestadgans införande 1842 var skolan i Vänga 
ambulerande, liksom i så många andra småsocknar. 1859 uppfördes den första folkskolan och ett par 
år efter byggde man en småskola bredvid. Skolorna var i bruk till 1923 då ett nytt skolhus stod 
färdigt. 

Under 1800-talet ställdes krav på högre utbildning och genom 1849 års reform inrättades de statliga 
läroverken. Folkskolan var allmänbildande medan läroverken mer yrkesinriktade och 
universitetsförberedande. Efter 1850 utgav överintendentsämbetet samlingar med normalritningar 
för skolhus som tillgodosåg de pedagogiska och hygieniska kraven. På landsbygden kom dock folk- 
och småskolehusen ofta att följa den lokala byggnadstraditionen. 

I Borås kommun finns flera äldre skolbyggnader bevarade som speglar sin tids byggnadstraditioner. 
Välbevarade skolor av kulturhistoriskt värde finns bl.a. i Målsryd, Funningen, Seglora samt i Nordtorp. 
I Fristad finns en äldre skolbyggnad från 1861 som även fungerat som kommunalhus samt en 
centralskola från 1939 som tillsammans bildar en kulturhistoriskt värdefull skolmiljö. 

 

Folkrörelsernas byggnader 
Till folkrörelserna som växte fram under 1800-talets andra hälft räknas främst frikyrkorörelsen, 
nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen. Ståndssamhällets upplösning och 
framväxten av industriella produktionsförhållanden under 1800-talet innebar en period av 
förändrade levnadsvillkor och nya idéströmningar. I de folkrörelser som tog form kunde människorna 
förenas i en ny intressegemenskap, i en gemensam religiös övertygelse, för nykterhetens sak eller för 
rösträtt och fackligt inflytande. Från början samlades de nya rörelsernas anhängare till möten i 
hemmen eller i provisoriska lokaler, men snart uppstod behovet av egna samlingslokaler. 
Missionshus, nykterhetslokaler och Folkets hus uppfördes. Idag utgör folkrörelsernas byggnader 
minnesmärken över en mer än hundraårig epok av samhällshistoria. Av den första generationen hus 
är en del redan borta, ett flertal finnas kvar, om än ombyggda och förändrade.  

Frikyrkligheten och väckelsen gjorde sitt insteg i socknarna runt Borås under 1800-talets andra hälft, i 
flera fall från 1870-talet och framåt. Frikyrkorörelsen har inte varit så stark som i andra delar av 
Älvsborg och i många socknar dröjde etableringen ända fram till 1920- och 1930-talen. Starkast har 
frikyrkorörelsen varit i den norra delen av kommunen med Fristads, Tämta, Sandhults och Bredareds 
socknar. I övriga socknar har statskyrkan dominerat. 

De äldsta missionshusen var ofta enkla med faluröd träpanel och vita sexdelade fönster. 
Rumsindelning, med en större och en mindre samlingssal och kök samt en mindre lägenhet för 
vaktmästare eller kringresande predikanter har förekommit allmänt. För att inrymma alla dessa 
funktioner har många missionshus byggts till i en eller flera etapper. 

Ett typiskt missionshus av det enkla slaget finns bevarat i Tärby socken. Missionsförsamlingen i Tärby 
bildades 1894 och de första mötena hölls i hemmen. Byggnaden som uppfördes 1901 innehöll från 
början en samlingssal med ett rum och kök. 1909 tillbyggdes missionshuset med ytterligare ett rum 
och kök.  
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Nykterhetsrörelsen hade sitt första genombrott på 1830- och 1840-talen genom Peter Wieselgren. 
Nykterhetsföreningar bildades runt om i södra Sverige, ofta på initiativ från prästen. Den tidiga 
nykterhetsrörelsen gick ofta hand i hand med väckelserörelsen. På 1870-talet började en ny och mer 
målmedveten nykterhetsrörelse, med starkare förankring att växa fram. 1879 hade 
godtemplarrörelsen, IOGT, fått fotfäste i Göteborg och anmärkningsvärt snabbt nådde den ut till de 
mest avlägsna bygder. Under 1900-talets första decennier uppfördes i de flesta socknar ordenshus 
och nykterhetsrörelsen nådde då sin höjdpunkt. I många socknar i Borås kommun var 
nykterhetsrörelsen den sammanslutning som blev starkast etablerad. 

I Transås söder om Borås uppfördes 1908 en IOGT-lokal, Fridenslund. Den fick en tidstypisk 
utformning med en enkel panelarkitektur med höga tvärpostfönster, veranda etc. I Viskafors 
startades 1903 en avdelning av nationaltemplarorden NTO med namnet Sven Eriksson. Avdelningen 
lades snart ner, men bildades på nytt 1909 i Rydboholm. 1926 byggdes ett ordenshus i Rydboholm. 
1945 byggde man till och ordenshuset innehöll nu en lägenhet om ett rum och kök, två samlingssalar, 
bibliotek, köksavdelning m.m. Lokalerna kom så småningom att upplåtas till andra organisationer och 
föreningar samt till teaterverksamhet. 

Uppförandet av arbetarrörelsens egna samlingslokaler startade i Sverige på 1890-talet. Fram till 1915 
uppfördes 200 Folkets hus i landet. Kopplingen mellan arbetarrörelsen och Folkets hus-rörelsen var 
tidigt stark men längre fram kom andra aktiviteter än de rent politiska att knytas till Folkets hus-
rörelsen. De senare aktiviteterna, såsom dans och biografverksamhet blev ett viktigt ekonomiskt 
tillskott till den lokala organisationen. Den enda Folkets hus-byggnad som uppfördes i kommunen 
förutom i Borås stad var i Aplared, Ljushults socken. Byggnaden stod klar 1938 och fick en för den 
tiden traditionell utformning. På grund av kärv ekonomi anordnade man bl.a. lokalrevyer, och Folkets 
hus-byggnaden i Aplared kom mer att få karaktär av medborgarhus och samlingssal. 

 

Egnahems- och villabebyggelse 
Under 1870-talet framträdde på skilda håll i landet de första exemplen på ett egnahemsbyggande 
understött av företag eller olika filantropiska stiftelser. Motiven för detta var blandade och 
omfattade såväl socialliberala som mer konservativt präglade strävanden. 1904 inrättades en statlig 
egnahemsfond som under en försöksperiod var avsedd att lämna bistånd till förvärv av 
jordbruksegnahem. Verksamheten inriktades i första hand på landsbygden och man upplät mark för 
att uppföra mindre bostäder och jordbrukslägenheter. 

Egnahem betyder ursprungligen mindre friliggande bostadslägenhet med eller utan åtföljande jord, 
där boningshuset beboddes endast av ägaren, vanligen en arbetarfamilj. Ofta låg egnahemmen 
tillsammans på markområden som lats upp i tomter från någon intilliggande gård. 
Egnahemsbyggandet understöddes också från företagens sida. Istället för att bygga hyreskaserner till 
sina arbetare upplät man på många håll företagsmark för egnahemsbyggande. De anställda kunde 
även få låna pengar av företaget. 

I Dalsjöfors uppförde man tidigt egnahemsbostäder till fabriksanställda. 1911 uppfördes det första 
egnahemmet som var av tvåfamiljstyp, i närheten av fabriken. Runt Dalsjöfors fabriker växte det 
sedan upp flera egnahemsområden på 1930–1940-talen. Rydboholmsbolaget var ända in på 1920-
talet ointresserat av egnahemsrörelsen och var ovilliga att avyttra mark. Bolaget ändrade dock 
attityd och började sälja tomter (1924). Egnahemsbyggandet startade försiktigt på 1930-talet för att 
öka på 1940-talet. I Rydboholm, Viskafors och Svaneholm uppfördes flera egnahemsområden. 
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Målsryd köpte konfektionsföretaget J.A. Pettersson upp jordbruksfastigheter i närheten av fabriken. 
Företaget styckade upp tomterna och både förmedlade och finansierade egnahemsbyggena.  
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Del II. Borås stads utveckling till och med 1900-talet 
 

Stadens grundläggande 
Borås stad grundades 1621 i området runt Torpa kyrka. Staden fick en stadsplan med 
rutnätsmönster, men det var först 1727 man började bygga efter rutnätsplanen, som hade utfärdats 
av Erik Datan. 1600-talets planläggning var strikt organiserad och lades ut utan att anpassas till den 
slingrande Viskan. I början av 1600-talet bestod Borås eller Torpa, som staden hette från början, 
endast av några få sammanbyggda hus med gavlarna vända mot gatan. Det var träbyggnader med 
taktäckning av halm eller spån. På 1700-talet bestod staden av cirka 400 tomter och Borås omgavs av 
ett stadsstaket med tullbommar vid Västerbro samt vid nuvarande Södra torget och 
Yxhammarsgatan. 

Borås har brunnit fyra gånger: 1681, 1727, 1822 och 1827. Efter den första branden fastställdes en 
officiell stadsplan som dock i princip var densamma som före branden. Efter branden 1727 
upprättades ytterligare en stadsplan som hade för avsikt att förbättra brandskyddet genom att räta 
ut och bredda en del gator. Carl von Linné berättar om staden Borås efter sitt besök 1746: ”Alla 
byggnader utom kyrkan och rådhuset var byggda av timmer mestadels i två våningar och jämnhöga. 
Husen var panelade och troligen bestrukna med rödfärg.” Inom den ursprungliga stadsplanens 
område finns idag endast en byggnad kvar på ursprunglig plats från tiden efter 1727 års brand. Det är 
Brännerigården i nuvarande kvarteret Elektra 8. På grund av sin brandfarliga verksamhet var 
byggnaden placerad en bit utanför övrig bebyggelse och nåddes därför inte av lågorna. Byggnaden 
ger idag en föreställning om hur husen såg ut på 1700-talet. Ytterligare en stadsgård från 1700-talets 
Borås finns bevarad, dock inte på ursprunglig plats, nämligen Nymanska gården som flyttades från sin 
plats vid nuvarande Krokshallstorget till Borås museum på Parkgatan på 1930-talet. 

År 1822 brann staden ner till grunden igen. Orsaken var dåliga brandskyddsredskap samt att Viskan 
hade frusit vilket gjorde det svårt att hämta vatten. Staden byggdes dock snabbt upp igen. Fem år 
senare, 1827, utbröt den fjärde och hittills sista stora stadsbranden i Borås historia. Hela staden 
brann ner, förutom kyrkan, prästgården, skolhusen, stadsfängelset samt ett trettiotal privathus. År 
1830 upprättades en ny byggnadsordning som skulle förhindra ytterligare brandkatastrofer. En gatu- 
och tomtreglering hade då redan införts 1827, som innebar att gator breddades och att nya öppna 
platser skapades. Gator som breddades var bland annat Yxhammarsgatan, Allégatan och Lilla 
Brogatan. Även Södra Strandgatan breddades och försågs med stenkajer och 
vattenhämtningsplatser. 

Borås ursprungliga delar var inte återuppbyggda förrän på 1850-talet. Bebyggelsen började vid den 
här tiden även att breda ut sig utanför rutnätsstaden. Sedan tidigare fanns här en bebyggelse som, 
förutom en del mindre industrier, bestod av fattighus och landerier. Landerierna var de förmögna 
Boråsbornas lantegendomar, en företeelse som förknippas med städer i Västsverige. I Borås finns 
idag byggnader från ett fåtal landerier bevarade. På det före detta regementsområdet ligger rester 
från två – Kristiansfält och Katrineberg – som båda är uppförda på 1820-talet. Vid Varbergsvägen 
söder om staden ligger ytterligare ett exempel, Lorensberg, vilket bebyggdes med en 
mangårdsbyggnad som stilmässigt ansluter till den så kallade ”Boråsdekoren” som skapades på 1830-
talet med klassicistiska fasaddetaljer som tandsnittsfriser, lunettfönster och halvvalmade sadeltak 
som kännetecknar empir- eller Karl Johanstilen som den också benämns. 

 



Bilaga 2 till missiv 

31 
 

Utformningen av bebyggelsen i 1800-talets Borås kom att styras av byggnadsordningen från 1830. 
Enligt denna fick trähus hädanefter inte vara högre än en våning, eller 7 ½ alnars höjd på två alnars 
stenfot. Bostadshusen fick inte sammanbyggas med stall eller fähus och vindar över boningshus fick 
inte inredas till förvaring av hö eller halmfoder. Byggnadsstadgan angav också riktlinjer av estetisk 
karaktär, till exempel skulle fönsterbågarna vara tre rutor höga och halvvåningsfönster skulle vara 
halvmåneformade. Borås stad fick på detta sätt ett mycket enhetligt utseende och behöll till stora 
delar sitt likformiga utseende fram till 1950-talets centrumsanering. Idag finns endast några enstaka 
exempel på denna typ av träbyggnader bevarade. Tre av dem ligger samlade vid Södra torget där 
Utfallska gården (också kallad Hemgården), Flaménska gården samt Strömqvistska gården ännu kan 
ge en bild av hur den förindustriella staden upplevdes. 

 

Stadens utveckling efter industrialiseringen 
Borås stad präglades ännu in på 1800-talets senare del helt av den låga träbebyggelsen. En ny 
byggnadsstadga från 1875 lättade en del på bestämmelserna. Hus av trä fick nu byggas i två våningar, 
samtidigt fick hus av sten fick byggas i fyra våningar. Ett exempel på hus uppfört i enlighet med 1875 
års byggnadsordning finns på fastigheten Freja 1 som idag är ett av stadens bäst bevarade trähus i 
två våningar. Fastigheten bebyggdes 1895 efter ritningar av Boråsarkitekten Lars Kellman och 
byggnaden präglas av en tidstypisk panelarkitektur. Kvarteret Freja är centralt beläget omedelbart 
utanför den äldre stadskärnan och det ingår tillsammans med det intilliggande kvarteret Frigga i 
stadens första planlagda utvidgning mot öster. 

I samband med byggnadsstadgan 1875 kom bestämmelser som sade att man endast fick uppföra hus 
av sten i stadskärnan. Detta ledde till att så gott som all nybyggnadsverksamhet i stadskärnan låg 
nere under en tid. I slutet av 1800-talet hade endast tio stenhus uppförts i staden. Ett av dessa var 
ett bostadshus i tre våningar uppfört 1886 i kvarteret Valhall i hörnet Åsbogatan–Sparregatan. Det 
kom i folkmun att kallas ”slottet”, sannolikt tack vare sin avvikande skala och placering i staden samt 
de påkostade fasaderna. Byggnaden utformades med ett klassicistiskt formspråk med en rikt 
dekorerad fasad där paradvåningarna markerats. En ny samhällsklass, borgerskapet, ville genom 
dessa ståndsmässigt utformade hus uttrycka sitt inflytande. Ett annat bostadshus i sten, som 
uppfördes på 1880-talet, ligger i kvarteret Perseus i hörnet Västerlånggatan–Lilla Brogatan vid 
Viskan. Denna byggnad har senare förändrats vid minst tre tillfällen, dels 1904 då den tillbyggdes i 
vinkel mot söder och dels vid ombyggnader 1919 samt 1936 då byggnaden fick dagens utseende. 

Från andra hälften av 1800-talet ökade industrialiseringen av Borås stad. Textilindustrins tillväxt efter 
bomullskrisen på 1860-talet, ångmaskinens införande som kraftkälla i industrin, samt järnvägen, var 
de pådrivande faktorerna. Järnvägsanknytningen till Herrljunga och västra stambanan år 1863 samt 
den direkta förbindelsen med Göteborg 1894 gjorde staden mer konkurrensmässig och i takt med 
kommunikationsförbättringarna ökade industrietableringarna. Fabriksanläggningarna uppfördes vid 
eller i nära anslutning till Viskan och utanför själva stadskärnan vid viktiga järnvägslinjer. 

Inflyttningen av ny arbetskraft ledde till att bostadshus började uppföras i anslutning till industrierna, 
ofta utanför stadsplanen. Nya arbetarstadsdelar växte upp i snabb takt och bland annat tillkom 
Norrbygärde, Lundby, Landala, Lidaholm och Daltorp. Verksamheter och bostadsbebyggelse 
blandades här, styrda endast av ägoförhållanden, befintliga vägar och kommunikationer. Bostäderna 
bestod vanligtvis av mindre flerbostadshus i trä, med lägenheter med ett rum och kök. Befolkningen 
hade från 1885 till 1905 tredubblats från 6 000 invånare till drygt 18 000. 
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Stadsplaneringen hade halkat efter den kraftiga befolkningsökningen och det ökade behovet av 
bostäder och samhällsservice. En ny stadsplan fastställdes år 1906 som formmässigt frigjorde sig från 
den strikta rutnätsplanen. Stadsplanen upprättades av stadsplaneraren P.O. Hallman som var 
Sveriges främste på området vid tiden. Hallman var i sin tur inspirerad av den österrikiske arkitekten 
Camillo Sitte, vars ideal utgick från den medeltida staden med vindlande gator, torg och mindre 
platsbildningar. Gatunätet och bebyggelsen skulle anpassas till terrängen, och med hjälp av 
stenmurar och träd skulle gatorna bli tilltalande och trivsamma stadsrum. Resultatet av detta 
nytänkande är tydligt bland annat i tidiga egnahemsområden i Borås som nedre Byttorp, Salängen 
och Erikslund samt delar av Nedre Norrmalm och Villastaden. Även andra stadsdelar, som exempelvis 
Parkstaden, utgör bra exempel på den tidens stadsplaneringsideal. 

Borås var också den första stad som införde utomplansbestämmelser för att få kontroll över 
bebyggelsen utanför det planlagda området. Dessa bestämmelser började gälla 1912 och innebar 
bland annat en maximering av hushöjderna till två våningar för trähus och tre för stenhus. 

 

Offentliga byggnader 
Förutom en mängd industrier och bostäder, uppfördes från slutet av 1800-talet en rad offentliga 
byggnader i Borås såsom sjukhus, skolor, järnvägsstation, nytt rådhus med mera. Dessa förlades i stor 
utsträckning strax utanför den gamla rutnätsstaden. En tydlig årsring i staden utgör det 
institutionsstråk som skapades i stadens östra delar och som ingick i den utvidgade stadsplanen från 
1878. 

Kyrka, skola och rådhus fanns redan på 1680-talet, men dessa ödelades likt alla andra byggnader i 
stadsbränderna. Det nuvarande rådhuset uppfördes som stadens sjätte i ordningen 1908–1910. Det 
ersatte en äldre trähusbebyggelse på den attraktiva platsen invid Stora torget. För ritningarna stod 
arkitektfirman Tengbom & Torulf, och byggmästarna Broberg & Björkqvist fick uppdraget att bygga 
huset. De tunga murarna består enligt tidens ideal av ”äkta material”,  i detta fall handslaget 
Börringetegel och Bohusgranit. Stilmässigt är byggnaden en tidig och mycket bra representant för 
den nationalromantiska arkitekturstilen. Byggnaden inrymde ursprungligen bland annat rådhusrätt, 
polismyndighet samt stadshus med alla därtill hörande funktioner, men används idag enbart som 
tingsrätt. 

Rådhuset uppfördes vid Stora torget, där man vid tiden runt sekelskiftet 1900 hade börjat uppföra 
byggnader av mer monumental karaktär och den äldre trähusbebyggelsen fick ge vika för den mer 
storstadspräglade arkitekturen med hus i tegel och sten. Även andra stadsrum förändrades i takt 
med att staden växte. Längs Västerlånggatan uppfördes ett antal bankbyggnader bland annat för 
Borås Enskilda Bank. Bankens huvudbyggnad ritades år 1894 av arkitekt Adrian C. Peterson och 
innehöll, förutom banklokaler och kontor, även Kungliga Telegrafstyrelsens verksamhet. Byggnaden 
utformades efter en för 1890-talet tidstypisk och representativ tegelarkitektur med maskinslaget 
tegel i olika färger och rundbågiga fönster. Den tillbyggdes kraftigt mot väster år 1915 efter ritningar 
av arkitekt Lars Kellman med en del som innehöll bland annat butiker, bostäder och kontor, samt 
biografen Olympia med 271 platser. Under 1910-talet utökades Västerlånggatans stenhusbebyggelse 
med Svenska Handelsbanken i kvarteret Merkurius och Telegrafstyrelsens byggnad i kvarteret 
Galatea. 

Bland offentliga byggnader ingår även skolorna. I Borås infördes lagstadgad folkskola 1847, endast 
fem år efter folkskolereformen. Tidigare ombesörjdes skolundervisningen av framförallt kyrkan och 
det finns uppgifter om att en så kallad barnskola ska ha funnits i Borås sedan 1630-talet. Den första 
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skolbyggnaden uppfördes 1847 i nuvarande Kv Carolus 4. Byggnaden står idag kraftigt ombyggd och 
används som bostadshus. Den har tidigare inrymt Borås Tidnings redaktion och tryckeri. 
Skolbyggnaden blev dock snart för trång och år 1880 uppfördes i kvarteret Nornan ett gemensamt 
skolhus för både småskola och folkskola, Caroliskolan. Kvarteret Nornan har en lång och händelserik 
byggnadshistoria där två stora skolbyggnader samt en gymnastiksal uppfördes mellan åren 1880 och 
1912. Den första stora slätputsade folkskolebyggnaden ritades av arkitekt A.F. Lignell och ansluter 
stilmässigt till tidens institutionsarkitektur. En andra folkskola uppfördes 1893–1894 efter ritningar av 
arkitekt Lars Kellman. Från 1907 kallades den Gustav Adolfsskolan. Ytterligare ett antal skolor 
uppfördes i Borås i början av 1900-talet, bland annat Norrbyskolan och Daltorpsskolan. 

Perioden vid slutet av 1800-talet samt tiden efter sekelskiftet 1900 utmärktes bland annat av de nya 
landvinningarna inom det tekniska området. För att manifestera den nya tidens tekniska och 
ekonomiska framåtskridande, gavs bland annat vattentorn och elektricitetsverk en särskilt omsorg 
vad gäller det arkitektoniska uttrycket. Borås före detta vattentorn, beläget i Kvarnbergsparken, är 
ett bra exempel på detta. Tornet uppfördes år 1900 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. 
Byggnaden utformades som ett medeltida försvarstorn, som skulle utstråla fasthet, historisk 
förankring och beständighet, vilket skulle associeras till den verksamhet som bedrevs. Idag är 
byggnaden en av stadens bäst bevarade institutionsbyggnader från en mycket expansiv tid. 

En annan företeelse som inrättades efter sekelskiftet 1900 var de så kallade fattiginrättningarna eller 
försörjningshemmen, vilka ersatte de gamla fattigstugorna. I Borås fanns fram till 1903 ett fattighus 
vid nuvarande Krokshallstorget. År 1902–1903 uppfördes den stora anläggningen Ramnalid, vars 
funktion ursprungligen var försörjningshem eller ”fattiginrättning”, men den ändrades senare till 
ålderdomshem. När fastigheten bebyggdes hade den ett helt lantligt läge utanför staden. Byggnaden 
har en tydlig institutionsprägel med monumentala tegelfasader som visar influenser från både 
klassicism och jugendstil. 

Bland de institutionsbyggnader som uppfördes i slutet av 1800-talet strax utanför den gamla 
stadskärnan, finns även den gamla lasarettsanläggningen som idag är fullmäktigehus. Den allra första 
lasarettsbyggnaden togs i bruk redan 1782, men förstördes i branden 1822. Sex år senare invigdes ett 
nytt lasarett på Bäckängen, på den plats där det nuvarande Kulturhuset ligger. Lasarettet blev dock 
snabbt otillräckligt och man beslöt bygga en ny anläggning i det intilliggande kvarteret Idun. 
Sjukhusanläggningen uppfördes år 1891–1893 efter ritningar av arkitekt Axel Kumlien från 
Stockholm. På den lummiga lasarettstomten uppfördes sammanlagt fyra byggnader: 
lasarettsbyggnad, ekonomibyggnad, portvaktsstuga och en isoleringspaviljong. En ny sjukpaviljong 
tillbyggdes mot norr år 1909, även den efter Kumliens ritningar. Trots ett flertal förändringar, både av 
funktioner och byggnader, är anläggningen idag lätt att placera i tid med sina mycket tidstypiska och 
monumentalt utformade fasader. 

 

Folkrörelsens byggnader 
Frikyrkorörelsen i Borås startade i början av 1870-talet, då Lutherska missionsförsamlingen bildades. 
Det första missionshuset uppfördes i Vassmaden söder om Borås, och 1883 byggdes ett missionshus 
på Norrbygärde. I kvarteret Frigga, beläget strax utanför själva stadskärnan, uppfördes två 
frikyrkolokaler: i hörnet mot Kungsgatan uppförde Lutherska missionskyrkan en kyrkobyggnad 1929 
och i det andra hörnet mot Sturegatan uppförde metodistförsamlingen en kyrkobyggnad 1902, ritad 
av Hans Hedlund. Den fick en utformning som präglades av den nygotiska stilen som blev populär på 
1890-talet i samband med de stora kyrkorestaureringar som Helgo Zettervall genomförde.  
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Nykterhetsrörelsen hade sitt genombrott på 1830- och 1840-talen genom Peter Wieselgren. 
Nykterhetsrörelsen i Borås har anor sedan 1880, då den första IOGT-logen bildades. Ett ordenshus 
uppfördes i kvarteret Korsnäbben uppe på Lugnet. Fastigheten bebyggdes 1888 av fyra 
nykterhetsloger, vilka gick samman för att realisera projektet. Den uppförda byggnaden gick senare 
under namnet Godtemplarhuset. Efter 1898 fanns även Borås Arbetarinstitutsförening i huset, som 
bland annat innehöll ett så kallat folkbibliotek och en konsertsal. Byggnaden om- och tillbyggdes år 
1920 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman, då funktionen förändrades till tingshus. Huset är en av 
stadens äldsta bevarade stenbyggnader och en bra representant för tidens tegelarkitektur i Borås. 

Traditionen inom arbetarrörelsen att uppföra egna samlingslokaler startade på 1890-talet i Skåne. 
Fackföreningarnas hus i Kristianstad, inrymt i en ombyggd snickeriverkstad, brukar räknas som den 
första. I Borås bildades en Folkets husförening år 1899, och ett första Folkets hus invigdes 1901. Det 
bestod av en träbyggnad i 1 ½ plan, belägen på Sturegatan. Byggnaden innehöll en stor och två 
mindre möteslokaler samt en vaktmästarbostad på två rum och kök. Man lämnade byggnaden 1939 
då ett nytt Folkets hus stod färdigt. Här huserade sedan bland annat studentkåren innan byggnaden 
på slutet av 2010-talet kraftigt om- och utbyggdes för att inrymma ett kongresscenter. Anläggandet 
av folkparker kom också igång på 1890-talet, men var intensivast åren 1905–1910. Den äldsta 
byggnaden i Folkets park i Borås är folkteatern som uppfördes 1924–1925 efter ritningar av 
Boråsarkitekten Albin Lönnqvist. Intill denna byggnad låg fram till 2019 Rotundan, en danslokal 
uppförd omkring 1960 i funktionalistisk stil. 

 

Egnahems- och villabebyggelsen 
Åren efter sekelskiftet 1900 uppstod i Sverige en egnahemsrörelse. Den syftade bland annat till att 
motverka emigrationen samt att fånga upp de politiskt uppvaknande arbetarna och därmed 
motverka revolutionära strömningar. Den statliga egnahemskommittén skrev bland annat att: ”En 
bofast, självständig arbetarstam bildar alltid ett tryggt och pålitligt element i samhället.” 
Myndigheter och industrins ledare förstod att de var tvungna att erbjuda arbetarna goda 
bostadsförhållanden för att långsiktigt säkra deras tjänster. Man agerade därför gemensamt och 
köpte in markområden utanför stadskärnan och reserverade dessa för framtida 
egnahemsbebyggelse. 

I Borås bildades 1907 föreningen Egna hem i Borås som introducerade egnahemslånen i staden. Det 
gick dock trögt för föreningen att sälja tomter och man inledde därför ett samarbete med järnvägen, 
som medverkade till att tomterna såldes till järnvägspersonal. Exempel på detta finns främst i 
kvarteret Dalbomslyckan på Nedre Norrmalm. År 1914 bildade några industriidkare AB Egna hem i 
Borås, i vilket staden tecknade aktier. Bolagets syfte var att för stadens arbetarfamiljer ”underlätta 
uppförandet av så kallade egnahem”, det vill säga att förmedla lån och även att kostnadsfritt lämna 
ut byggnadsritningar. Dessa var utförda av arkitekt John Åkerlund och kom att omfatta 25 olika 
hustyper. Under och efter första världskriget bebyggdes främst Salängen men även delar av Erikslund 
med dessa hus. 

På 1930-talet kom funktionalismens idéer även att slå igenom i stadsplaneringen. Stadsarkitekt 
Harald Ericson gjorde på 1930-talet typritningar till småhus, som i regi av stiftelsen ”Egna hem för 
barnrika familjer i Borås”, byggdes på Sjöbo, Erikslund och Trandared. I kvarteret Taggsvampen på 
Sjöbo finns ett så kallat småhus från 1935 bevarat. Huset, som ansluter till en enkel funktionalistisk 
stiltradition, har endast genomgått mindre förändringar och är idag ett av mycket få som bibehållit 
sitt ursprungliga uttryck. Vid samma tid uppförde HSB flerfamiljshus av lamelltyp i kvarteret 
Erikslund, ritade av arkitekt Sven Wallander. Husen kallades ”solgårdar” vilket förekommer på ett 
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flertal platser i Sverige. Funktionalismens stadsplaner karaktäriseras av öppna kvarter där husen 
frigör sig från gatulinjen. Man orienterade istället husen för att kunna tillgodose nya krav på soliga 
och luftiga bostäder. 

Stadsdelen Göta planlades också i funktionalistisk anda vid mitten av 1940-talet av stadsarkitekt 
Harald Ericson och stadsingenjör Bärnhard Sandström. Det var den största sammanhängande 
flerfamiljsbebyggelse som dittills planlagts i Borås. Stadsdelen bebyggdes av AB Bostäder och blev 
studieobjekt för besökare från Sverige och övriga Norden. Även den sydvästra delen av Göta 
bebyggdes och planlades i funktionalistisk anda. I kvarteret Poppeln 4 finns idag ett flerbostadshus 
som är ett bra exempel från tiden. Det byggdes 1937–1938 av och för AB Byggnadstjänst efter 
ritningar av arkitekt Nils Sörensen och ansluter stilmässigt till funktionalistiska stilideal med enkla 
slätputsade fasader. Lägenheterna består av 1–3 rum och kök. Byggnaden har endast genomgått 
enstaka förändringar och står idag ovanligt välbevarad, med bland annat originalfönster samt 
entréparti och trapphus i ursprungligt skick. 

Funktionalistiska ideal spreds också till industriområden och industribebyggelse. Vid Centralbrons 
norra fäste, i stadsdelarna Norrby och Parkstaden, planerades och uppfördes ett antal 
fabriksbyggnader helt efter funktionalistiska ideal både vad gäller stadsplaner och byggnadernas 
stildräkt. Idag återfinns här i stort välbevarade anläggningar som uppförts för stora 
konfektionsföretag som till exempel Ahremarks, Bröderna Magnusson, Oscar Jacobson och Elit Trikå. 

Textilindustrin var under 1940- och 1950-talen i ständigt behov av ny arbetskraft och ett sätt att 
locka hit arbetare var att kunna erbjuda bra bostäder. Den stora inflyttningen innebar bland annat att 
delar av stadsdelen Hedvigsborg kunde bebyggas på spekulation av byggmästare Arvid Pelin vilken 
senare sålde husen till textilarbetare som bildade bostadsrättsföreningar. Även företag som Algots 
köpte ett stort antal flerbostadshus i denna stadsdel. Bra exempel finns idag i kvarteret Kostern vilket 
uppfördes 1945–1946, av byggmästare Arvid Pelin. Hyreshusen här innehöll lägenheter om 1 eller 2 
rum och kök. 

I slutet av 1940-talet började nya idéer vinna gehör när det gällde stadsplanering. Man började 
uppföra så kallade grannskapsenheter. Dessa skulle vara självförsörjande med eget centrum med 
affärer, banker, bibliotek och samlingslokaler. Stadsdelen Sjöbo byggdes på 1950-talet ut som en 
grannskapsenhet och runt Sjöbo torg uppfördes butiker, bibliotek och biograf. Det stora punkthuset 
vid Sjöbo torg uppfördes år 1957 av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Som avslutning på 
byggnadsprogrammet kring torget ritade arkitekt E. Gustafsson en byggnad som kan sägas bestå av 
två delar, dels ett högt skivhus i sju våningar innehållande lägenheter om 2–3 rum och kök och dels 
en lägre del innehållande biblioteksfilial, biograf samt studie- och samlingslokaler. Andra välbevarade 
exempel på bostadsbebyggelse i stadsdelen finns i kvarteren Musseronen och Kragskivlingen. 

Under 1940-talet började monteringsfärdiga hus alltmer vinna insteg på villamarknaden. I Borås 
hittar man exempel på detta i stadsdelen Dammsvedjan som är ett typexempel på ett område där 
dessa en- och tvåfamiljsvillor uppfördes. Området planerades efter  samma grannskapsenhetsideal 
som Sjöbo, men i detta fall även med småhus grupperade runt gemensamma ytor. Exempel på 
välbevarade småhus finns i kvarteret Selen och Stigbygeln. 

På 1960-och 1970-talet uppfördes, som i de flesta andra städer i Sverige, bostadsområden i det så 
kallade miljonprogrammets anda. Storskalig bebyggelse med tolvvånings punkthus blandat med 
kedjehus och radhus, uppfördes bland annat på Hässleholmen och Hulta. Samtidigt uppfördes på 
Trandared, Hestraklint och i Brämhult villaområden med enfamiljshus och grupphus.  
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En senare genomförd utbyggnad av bostadsbebyggelse i Borås stod färdig 1994, då området Hestra 
Parkstad färdigställdes. Nordiska arkitekter fick här i uppdrag att utforma fyra bostadskvarter, och ett 
områdescentrum, med individuellt utformade hus med varierande hustyper, former och färger. 
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Inledning
Dessa riktlinjer redogör för hur kulturmiljövårdens intressen ska hanteras i Borås Stad och utpekar 
vilka delar av det byggda kulturarvet som ska tas särskild hänsyn till i samhällsbyggnadsprocessen. 
Utgångspunkt tas i de hänsynstaganden till värdefulla kulturmiljöer som anges i Borås Stads 
Översiktsplan:

• Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt värde mot 
åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 

• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och 
utformning av ny bebyggelse och anläggningar.

• Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och landskapsmiljöer från åtgärder som 
försämrar upplevelsen av, och tillgängligheten till dessa.

• Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till 
bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden ska påverkan 
på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade utredningar genomföras för att 
säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället bevaras och berikas. 

Syfte
Styrdokumentet ska skapa tydligare utrymme för kulturmiljöfrågor inom ramen för 
samhällsbyggnadsprocessen. Utgångspunkten i den kommunala samhällsplaneringen ska 
vara att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ses som förutsättningar och resurser 
vid planering, byggande och förvaltning av den fysiska miljön. Utvecklingen i kommunen 
ska präglas av medvetenhet om de kvaliteter och värden som de befintliga miljöerna besitter. 

Riktlinjernas och kunskapsunderlagets vidare syfte är att sprida kännedom om värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun samt att främja att dessa skyddas, används och utvecklas. 
För att åstadkomma detta behövs ett proaktivt arbete i form av kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsspridning inom den kommunala verksamheten, men även hos allmänheten och 
fastighetsägare.

Riktlinjer för arbete med kulturhistoriska värden i 
samhällsbyggnadsprocessen 
Riktlinjerna ska i första hand användas i kommunens samhällsplanering och för handläggning 
av bl.a. bygglovsärenden, men är även ett viktigt kunskapsunderlag för kommuninvånarna 
i stort. De ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturvärden. 

De värdefulla kulturmiljöer som här utpekas ska inför exploatering betraktas som områden där 
det vid behov ska göras fördjupade studier, i syfte att ta fram vägledande rekommendationer 
för hur kulturvärdena säkras och berikas. Motsvarande ska även gälla för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som inte bildar hela miljöer. Utpekade miljöer och byggnader är skyddade 
mot förvanskning i enlighet med Plan- och bygglagen (8 Kap 13 §).

Vid upprättande eller revidering av detaljplaner och liknande handlingar som innefattar 
utpekade kulturmiljöer, ska skyddet av befintliga kulturhistoriska värden ingå som ett av 
planens uttalade syften. 
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Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun
Med kulturmiljö avses en miljö som genom tiderna formats av människor – alltifrån byggnader, 
broar och murar till odlingslandskap och hela tätorter. Det kulturhistoriska värdet kan baseras 
på exempelvis ålder, byggnadsteknik eller funktion. Kulturmiljöer besitter även estetiska, 
pedagogiska och upplevelsemässiga värden och bidrar till en varierad och god livsmiljö. 
Kulturmiljön är i sin tur en central del av vårt kulturarv. Nedan presenteras 66 kulturmiljöer 
med höga kulturhistoriska värden. I Bilaga 1 ges mer utförliga beskrivningar av respektive 
kulturmiljö (inkl. kartor).

Kulturmiljöerna som här lyfts fram ska ses som goda exempel vid hantering av liknande 
områden som inte ingår i det här underlaget. I urvalet har en mångfald av typer av kulturmiljöer 
eftersträvats. Urvalsgrunderna påverkas även över tid av förändringar i kulturmiljövårdens 
syn på vad en kulturmiljö bör innehålla. Även om en miljö eller byggnad inte upptas i denna 
fördjupning kan den ändå besitta kulturhistoriska värden. 

Utöver hela miljöer finns ca 1 250 enskilda byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla (varav 
många ingår i en kulturmiljö, men långt ifrån alla). Sammanställningen över kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader bygger på ett fortlöpande inventeringsarbete av tjänstepersoner på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med Kulturförvaltningen och ändras i takt med 
att byggnadsbeståndet förändras. 

I Borås kommun finns även tre byggnadsminnen (Borås Centralstation, biografen Röda 
Kvarn och Seglora gamla prästgård) samt två riksintressen för kulturmiljövård (Rydboholms 
industrimiljö och fornlämnings- och odlingslandskapet Fristad-Gingri).

Kulturmiljöer i staden Borås

1. Äldre rutnätsstaden. Området omfattar Borås äldsta delar med den äldre rutnätsstaden 
planerad efter den senaste branden 1827. Gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade från 
den tiden, bl.a. en av landets första genomförda gator av esplanadtyp. Inom området finns 
ett relativt stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1690-tal fram till ca 1960 
bevarade. Bland annat tre av de handelsgårdar som utformades efter 1830 års byggnadsordning 
och som fram till ca 1960 var kännetecknande för Borås. I området finns dessutom ett flertal 
kulturhistoriskt värdefulla broar över Viskan, bl.a. vid Södra torget och Krokshallstorget.

2. Kv. Ålgården och Armbåga. Område vid Viskan som innehåller Borås stads äldsta industrimiljö 
med en f.d. kvarnbyggnad från 1853 samt två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från 
tiden runt sekelskiftet. Industrianläggningarna är båda goda representanter för textilindustrins 
och arkitekten Lars Kellmans typiska och välartikulerade tegelarkitektur.

3. Kv. Tekniska elementarskolan. Miljön omfattar tre skolbyggnader från olika tidsperioder 
som är förknippad med Borås utveckling till ledande textilindustristad. Det kulturhistoriska 
värdet baseras på anläggningens stora centrala betydelse för stadens historia och utveckling 
samt av en som helhet bevarad bebyggelse. Den ursprungliga huvudbyggnaden är sannolikt 
stadens äldsta stenbyggnad förutom Carolikyrkan.

4. Kv. Idun, Nornan, Freja m.fl. Området ingår i den utvidgade rutnätsplan som genomfördes 
1878 som en följd av Borås starka utveckling i slutet av 1800-talet. Kvarteren innehåller 
anläggningar av kulturhistoriskt värde från 1880-tal och framåt som representerar stadens 
historiska utveckling. Området utgör som helhet en tydligt avläsbar ”årsring” i staden och 
innehåller några av Borås bäst bevarade och enhetliga kvarter.
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5. Kv. Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian. Industriområde vid Viskan av högt 
byggnads- och arkitekturhistoriskt värde som bl.a. visar vattnets och järnvägens betydelse 
som lokaliseringsfaktor. I området finns idag industribyggnader som representerar och ger 
en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling från de första 1880-tals fabrikerna 
till 1960-talet. Karaktäristiskt för området är främst gula tegel- eller putsfasader i olika och 
för sin tillkomsttid typiska byggnadsstilar.

6. Gamla Kristineberg, Furuberg. Det f.d. bostadshuset från 1897 är idag ett av mycket få 
bevarade exempel på tidig utomplansbebyggelse som växte upp utanför den äldre stadskärnan 
i samband med stadens starka expansion. Enligt de utomplansbestämmelser som utfärdades 
1912, som Borås var först med i landet, uppfördes i slutet av 1920-talet ett flertal tidstypiska 
och välbevarade hus av egnahemstyp som idag tillmäts stora kulturhistoriska värden.

7. Östra Parkstaden. Parkstadens östra delar är byggda med representativt utformade villor 
och flerfamiljshus från tiden kring sekelskiftet och fram till 1930. Området är planlagt enligt 
den tidens villastadsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. I området dominerar 
de putsade husen från 1910-1920-talen, men det finns också ett flertal byggnader bevarade 
från 1900-talets början som representerar sekelskiftets panelarkitektur. Området besitter stora 
miljöskapande värden genom sin välbevarade karaktär.

8. Västra Parkstaden. Parkstadens västra delar är byggda med en- och tvåfamiljsvillor och 
flerbostadshus från tiden efter sekelskiftet och fram till 1935. Området är planlagt enligt den 
tidens trädgårdsstadsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. De ljusa, putsade 
fasaderna dominerar intrycket vilket bidrar till att karaktären bevarats trots att detalj- och 
fasadförändringar splittrar helheten något.

9. Centrala och nordöstra Villastaden. Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ 
av villastadsdelar som på många håll i landet växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna 
bebyggelse strax efter sekelskiftet. Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen 
en utvidgning av gatunätet till den gamla rutnätsplanen i stadskärnan. I området uppfördes 
vid sekelskiftet ett flertal representativa flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktäristiskt för 
området är framför allt ljusa putsade fasader och relativt stora trädgårdar samt senare tillkomna 
byggnader från 1930-1940-talet, vilka i flera fall är stilmässigt utpräglade och därmed gör 
bebyggelsemiljön läsbar.

10. Västra Villastaden. Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ av ”villastadsdelar” 
som på många håll växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter 
sekelskiftet. Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen en utvidgning av 
gatunätet till den gamla rutnätsplanen i stadskärnan. I området uppfördes vid sekelskiftet ett 
flertal representativa flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktäristiskt för området är framför 
allt förträdgårdarna framför såväl mindre som större byggnader samt bevarade gårdshus vilka 
ger ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen.

11. Kv. Berguven och Örnen. Egnahems- och villaområde stadsplanelagt efter tidens 
trädgårdsstadsideal med svängda gator och platsbildningar. Välbevarade byggnader från 
1910–1920-tal representerar de arkitekturstilar som var rådande vid tiden.

12. Skogsryd och Frufällan. Sommarvillaområde uppfört av välbärgade, naturromantiskt 
influerade boråsare vid sekelskiftet, som en följd av järnvägens framdragande. Villabebyggelsen 
uppfördes efter ritningar av kända Boråsarkitekter och utformades bl.a. med influenser från 
jugend, nationalromantik och engelsk villastil.



13. Kv. Serapis, Vesta m.fl. Området söder om den gamla rutnätsstaden började bebyggas 
med industrier redan i mitten på 1800-talet. Dessa ersattes under främst 1930- och 1940-talet, 
när området utvecklades till en av centralpunkterna i industristaden Borås. Området speglar 
olika expansionsfaser i textilindustrin och postorderverksamheten. Viktiga symbolvärden 
finns bl.a. i kvarteren Uranus 2 och Vulkanus 16, där de två hörntornen förmedlar den tidens 
dynamik och framåtanda.

14. Stadsdelen Göta med Kv. Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg. Villaförort 
bebyggd med representativa villor främst avsett för högre befäl vid det då nyuppförda Älvsborgs 
regemente. Välbevarade byggnader från 1910–1920-tal som representerar de arkitekturstilar 
som var rådande vid tiden.

15. Kvarteren runt Hasselbacksgatan. Området karaktäriseras av äldre gatu- och 
kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och ”organiskt” framvuxen stadsplan. 
Bebyggelsen utgörs av byggnader från 1800-talet fram till 1970 med tyngdpunkten på 1910–
1920-tal.

16. Salängen. Ett av Borås första egnahemsområden byggt från 1915 efter ritningar av bl.a. 
John Åkerlund. I området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar 
tidens ideal med oregelbundna, terränganpassade gator och gröna platsbildningar. De i stort 
sett intakta byggnadsvolymerna i kombination med inhägnader, tomtindelning, uppvuxna 
trädgårdar m.m. ger en bra bild av hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

17. Skogstomtsparken. Egnahemsområde planerat efter trädgårdsstadsideal med svängda 
gator och platsbildningar. Bebyggelsen grupperar sig runt bl.a. Skogstomtsparken där egnahem 
uppfördes mellan åren 1929–1931 med fasader enligt den tidens klassicistiska ideal.

18. Nedre Byttorp. Egnahemsområde stadsplanelagt efter trädgårdsstadsideal med svängda 
gator och platsbildningar. Bebyggelsen uppfördes från 1924 och framåt, bl.a. efter ritningar 
av John Åkerlund, och fick en för staden och tiden typisk utformning.

19. Erikslund. Egnahemsområde uppfört i två perioder åren 1917–1928 och 1934–1940. 
I den norra delen karaktäriseras typhusen av ljusa putsfasader medan de funktionalistiska 
byggnaderna i söder har liggande träpaneler. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- 
och kvarterstruktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade 
gator och mindre platsbildningar.

20. Nedre Norrmalm. Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört i huvudsak på 1920- 
till 1930-talet med inslag av yngre och äldre byggnader. Stilmässigt ansluter egnahemmen 
och hyreshusen till 1920-talsklassicismen, men i området finns även enstaka representativa 
villor. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarterstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och mindre platsbildningar.

21. Kv. Cedern och Vävaren. Område med stora friliggande industribyggnader från 1930-
talet som representerar några av stadens bäst bevarade fabriksbyggnader i funktionalistisk stil. 
Inom området finns också stadens enda kvarvarande fabriksbyggnad i trä samt en skolbyggnad 
från 1955, vars volym och formspråk väl ansluter till industribebyggelsen.

22. Stadsdelen Göta. Område med flerfamiljshus uppförda från mitten på 1930-talet till 
mitten på 1950-talet. Bebyggelsen som består av friliggande lamellhus är placerad enligt den 
tidens funktionalistiska stadsplaneideal med ”hus i park”, vilka orienterats i den kuperade 
terrängen efter tidens tankar om ljus och luft.
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23. Bergdalen. Område med flerfamiljshus och enstaka villor uppförda från mitten på 1930-
talet och ett tiotal år framåt, utformade efter den tiden arkitekturideal. Stadsplanen har utgått 
från tidens funktionalistiska planeideal med ”hus i park”, vilka orienterats i den kuperade 
terrängen efter tidens tankar om ljus och luft.

24. Vendelshöjdsgatan. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås mest sammanhållna miljöer 
i funktionalistisk stil, och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhällshistoriska 
och socialhistoriska värden.

25. Villabergsgatan, Kv. Fjällvråken, Östermalm. Bebyggelsemiljön anses vara en av 
Borås mest sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil, och byggnaderna tillmäts både 
arkitekturhistoriska, samhällshistoriska och socialhistoriska värden.

26. Centrala Norrmalm. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås mest sammanhållna 
miljöer i funktionalistisk stil från 1930- och 1940-talen.

27. Villabebyggelse vid Hybergsvägen, Brämhult. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås bäst 
sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, 
samhällshistoriska och socialhistoriska värden.

28. Kv. Brigantinen, Hedvigsborg. Bostadsområde med flerbostadshus som utgör ett bra 
exempel på de funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid den tiden. 
Bebyggelsemiljön har också samhällshistoriska och socialhistoriska värden då den representerar 
textilarbetarnas boendevillkor under 1940-talet.

29. Kv. Kaggen, Kostern m.fl., Hedvigsborg. Bostadsområde med flerbostadshus som 
utgör ett bra exempel på de funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid 
den tiden. Bebyggelsemiljön har också samhällshistoriska och socialhistoriska värden då den 
representerar textilarbetarnas boendevillkor under 1940-talet.

30. Kv. Ketchen, Kanoten m.fl, Hedvigsborg. Område med villabebyggelse och lamellhus 
från 1940- och 1950-talen. Den välbevarade villabebyggelsen är goda representanter för de 
arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både arkitekturhistoriska 
och byggnadshistoriska värden.

31. Dammsvedjan. Område med villabebyggelse från 1950-talet planerat enligt den tidens 
stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. De välbevarade villabyggnaderna utgör goda 
representanter för de arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både 
arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värden.

32. Tullen. Område med trevånings lamellhus grupperade runt en centrumbildning enligt den 
tidens stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk utformning 
med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer.

33. Sydvästra Sjöbo. Egnahemsområde med småstugor i den västra delen av Sjöbo. Typhus 
uppförda efter funktionalistiska ideal byggdes efter ritningar av förre stadsarkitekten Harald 
Ericson i mitten på 1930-talet. Området besitter samhälls- och socialhistoriska värden som 
en del i egnahemsrörelsen.

34. Sydöstra Sjöbo. Område med trevånings lamellhus och högre punkthus grupperade 
enligt den tidens stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk 
utformning med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer.
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35. Centrala Sjöbo. Område med trevånings lamellhus och högre punkthus samt stadsdelens 
centrumbildning, tidstypiskt gestaltat och planerat enligt tidens ideal med s.k. grannskapsenheter. 
Byggnaderna har en tidstypisk utformning med enkla tegel- och putsfasader och sparsmakade 
detaljer.

36. Sjöbo sommarstad. Området är beläget i nordvästra delen av Sjöbo invid Viskans och 
Öresjös stränder. Totalt 120 stugor uppfördes efter 1944 då föreningen Borås Koloniträdgårdar 
bildades. Området är som helhet välbevarat och står idag som ett dokument över den tid då 
begreppet fritid fick en allt mer central betydelse i vanligt folks liv. Området besitter såväl 
byggnads- som samhälls- och socialhistoriska värden.

37. Industrilandskapet, Norra centrum. Området omedelbart norr om den äldre rutnätsstaden 
innehåller stadens som helhet bäst bevarade industrikvarter. Den i flera fall stilmässigt utpräglade 
bebyggelsen, som är uppförd från 1860-talet och fram till 1960-talet, speglar på ett bra sätt 
textilindustrins expansion och utveckling under perioden. Området utgör ett av de fundament 
som dagens Borås vilar på och dess betydelse för förståelse av staden kan inte nog understrykas.

38. Villabebyggelse kring Tyllgatan, Brokadgatan m.fl., Brämhult. Bebyggelsen utgörs av 
38 välbevarade och tidstypiska enbostadshus uppförda 1969–1974. Villorna grupperar sig på 
ett tidstypiskt sätt utmed Tyllgatan, Brokadgatan, Satingatan, Sammetgatan och Sidengatan. 
Området uppvisar en sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- 
och bostadsideal.

39. Grupphusbebyggelse i kvarteret Hestrahem vid Glimmerplan, Hestra. Småhusområde 
uppfört 1969 i tidstypisk arkitektur. Området har en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur 
som speglar tidens planerings- och bostadsideal. Området är idag ovanligt välbevarat där 
flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på detaljnivå. Bebyggelsen utgörs av 
56 så kallade atriumhus och grupperar sig på ett tidstypiskt sätt invid Glimmerplan.

40. Hestra Parkstad, utställningsområdet för Nordisk Bostadsutställning. Bebyggelsen 
omfattar utställningsområdet för den Nordiska Bostadsutställningen som uppfördes 1991-
1993. I Hestra Parkstad fick naturen bestämma ramförutsättningarna för bebyggelsen, vilket 
resulterat i en arkitektur i samklang med det gamla kulturlandskapet. Odlingsmark omsluter 
idag bebyggelsen och skapar en sammanhållande helhet.

41. Grupphusbebyggelse, Kryddhyllan, Sparsör. Välbevarat småhusområde med ett 60-tal 
friliggande villor, uppfört 1970-1973 med väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som 
speglar tidens planerings- och bostadsideal. Bebyggelsen karaktäriseras av till stora delar 
välbevarade byggnader där ursprungliga mörkt brunröda tegelfasader med ljusa fogar bevarats.

Kulturmiljöer utanför staden
1. Fristad och Gingri socknar, kulturlandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en 
lång kontinuerlig bebyggelsehistoria. Den äldre bebyggelsen är koncentrerad till höjdryggarna 
vilket är typiskt för det sydsvenska höglandet. På en av höjdryggarna ligger Fristads kyrka med 
prästgård och på den andra ligger Gingri gamla by, tillika kyrkplats. Längs Viskans dalgång 
finns bevarat spåren av några av de industriella näringar som uppstod framför allt från slutet 
av 1800-talet, t.ex. Mölarps, Kröklings och Risbro kvarn, Borås Spetsfabrik och Lövås såg. 

2. Rölle, Dannike socken. Ett av kommunens värdefullaste odlingslandskap med välbetade 
hagar, småskalig odling, fornåkrar och hackslått. Området brukas i dag med traditionella 
brukningsformer och här finns idag en värdefull flora knuten till hackslåtten. I miljön finns 
kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer, varav två ligger väl samlade med ekonomibyggnaderna 
runt en gårdsplan.
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3. Finnekumla by och Rångedala by, Rångedala socken. Kulturlandskap med lång 
bebyggelsekontinuitet. Här finns fornlämningar från sten-, brons-, och järnålder. Dessutom 
finns ett flertal odlingsrelaterade spår som t.ex. odlingsrösen och stensträngar i det välhävdade 
landskapet . I Finnekumla by finns en äldre struktur som byn såg ut före 1800-talets omvälvningar. 
I Finnekumla finns flera gårdsanläggningar uppförda i huvudsak efter laga skifte som besitter 
kulturhistoriska värden. Området omfattar även Rångedala kyrka med f.d. prästgård och 
komministerbostad.

4. Bymiljöer i Vänga, Vänga socken. Sockencentrum sedan tidig medeltid. Byarna Vänga, 
Vängtorp och Rubbe ligger på en långsträckt drumlin som till största delen odlats upp. 
Området var troligtvis tidigt bebott, spår efter odling i form av fornåkrar finns i anslutning 
till drumlinen. I byn Vängtorp finns ett tydligt laga skifte-landskap med bebyggelsen belägen 
efter åsens krön med åkrarna omgärdade av vällagda stenmurar.

5. Längjums by, Fristads socken. Medeltida bybildning som tidigare varit egen socken med 
sockenkyrka. Längjums by var en av de större bybildningarna i kommunen på 1540-talet med 
sex hela hemman. Odlingslandskapet innehåller rikligt med naturliga betesmarker där ett 
flertal fornlämningar finns spridda på väl exponerade platser. Fornlämningsbilden visar på 
en lång bebyggelsehistoria sedan åtminstone bronsålder. I betesmarkerna finns även bevarade 
äldre odlingsspår i form av fägator och stenmurar. Ett flertal äldre gårdsanläggningar och 
torpställen finns bevarade där vissa av gårdarna ligger kvar i ett oskiftat läge.

6. Hedared, Sandhults socken. Hedareds samhälle med stavkyrka, som är den enda bevarade i 
landet och årsringsdaterad till början av 1500-talet. Välbevarat skifteslandskap med hagmarker, 
små slåttermarker och vällagda stenmurar. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från tiden 
efter laga skifte.

7. Örlanda by, Borgstena socken. Laga skifte-landskap med bybebyggelsen längs en gammal 
byväg. Byn är känd sedan 1488 och tillhörde tidigare Uddetorps säteri. Norr om byn finns ett 
område med fornlämningar från järnåldern. Variationsrikt odlingslandskap med slåtterängar 
och betesmarker av betydelse för landskapsbilden.

8. Byarna Upptröst och Hunghult, Seglora socken. Variationsrikt odlingslandskap med ett 
rikt urval av odlingsrelaterade spår i form av stenmurar, odlingsrösen, små åkerlappar, fägata, 
hamlade träd etc. Oskiftad bykaraktär i Upptröst med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

9. Arta by och gårdarna Sibbarp, Kvarbo och Svenstorp, Fristads socken. Arta by präglas 
idag av 1800-talets skiftesreformer och här finns ett välbevarat och typiskt skifteslandskap 
med lång agrarhistorisk kontinuitet, troligtvis sedan yngre stenålder. Inom området finns 
dessutom en av de få bevarade ljunghedarna i kommunen. Till Arta by hörde tidigare Sibbarp 
som är den enda oskiftade byn i kommunen. Byn har behållit sin täta bystruktur och ger en 
bra bild av hur byarna såg ut före 1800-talets reformer.

10. Ammarp och Tittebo, Toarps socken. Välbevarad äldre bebyggelsemiljö omgiven av ett 
småbrutet odlingslandskap med åkerterrasser, fägator, röjningsrösen, hamlade träd etc. Två 
av gårdarna ligger på ursprunglig plats och ger ett oskiftat intryck.

11.Värnahults gård, Bredareds socken. F.d. torpställe, skogsgård representativ för den 
spridda torpbebyggelse som funnits i det vidsträckta skogsområdet vid Sandhults sockengräns. 
Bebyggelsemiljön utgörs idag av en sammanhållen gårdsmiljö med flera välbevarade byggnader 
från slutet av 1800-talet. Odlingsmarkerna utgörs av mindre åkrar som utnyttjas för slåtter 
och bete.



12. Kyrkomiljö i Tärby, Tärby socken. Värdefullt odlingslandskap med åkrar och betesmarker 
av landskapsmässigt värde. Området, som är rikt på fornlämningar, har lång bebyggelsehistoria, 
etablerat som jordbruksbygd sannolikt sedan åtminstone järnåldern. Tärby kyrka med anor 
sedan 1100–1200-talet är en tydlig representant för de romanska stenkyrkorna. Gårdsbebyggelse 
i oskiftat läge nära kyrkan. Gårdsanläggning med visst kulturhistoriskt och miljömässigt 
värde finns bevarad strax söder om kyrkan.

13. Brämhults kyrkomiljö, Brämhults socken. Kyrkomiljö och sockencentrum med en av 
landets få bevarade träkyrkor från medeltiden. Kyrkan ersatte en stavkyrka från tidig medeltid. 
Brämhults kyrka har genomgått om- och tillbyggnader under främst 1700-talet. Runt kyrkan 
uppfördes på 1700- och 1800-talet flera sockenkommunala byggnader som kyrkohärbärge, 
sockenmagasin, folkskola m.m.

14. Seglora kyrkby, Seglora socken. Kyrkomiljö som sedan medeltiden utgjort sockencentrum. 
På platsen har funnits två medeltida träkyrkor varav den ena troligtvis var av stavkyrkotyp 
och var föregångare till den träkyrka som flyttades till Skansen 1919. Segloras nuvarande 
kyrka är av nygotisk stil, ritad av Adrian Pettersson. Runt kyrkan uppfördes under 1700- till 
1900-talet flera sockenkommunala byggnader såsom prästgård, komministerbostad och skolor 
samt handelsbod.

15. Ljushults kyrka, Ljushults socken. Kyrkomiljö omgivet av ett värdefullt odlingslandskap 
med hagmarker och betade lövskogar. Träkyrkan från 1658 ligger på en höjd i landskapet och 
har genomgått om- och tillbyggnader som bl.a. speglar den kraftiga befolkningsutvecklingen 
under 1800-talet. Nedanför kyrkan finns två gårdsanläggningar av kulturhistoriskt värde.

16. Borgstena kyrkomiljö, Borgstena socken. Borgstena sockens kyrkliga centrum sedan 
medeltid. Bygravfältet – ett av kommunens största – norr om kyrkan ger kyrkplatsen en 
kontinuitet sedan åtminstone järnålder. Området innehåller ett värdefullt odlingslandskap 
med åkrar och betesmarker, där betesmarken har utmarkskaraktär.

17 A och 17 B. Industrimiljöerna Viskafors och Svaneholm, Kinnarumma och Seglora 
socken. Industrisamhällen som vuxit upp kring Viskaforsfabriken och gummifabriken från 
mitten och slutet av 1800-talet. Bolagets patriarkaliska styre kan idag till viss del avläsas i 
bebyggelsen. Landsvägen som en gång tjänade som bruksgata följer Viskan och bebyggelsen 
placerades längst efter dess slingrande lopp. Närmast fabriken ligger idag rester av de gamla 
arbetarbostäderna och på avstånd från fabriken på höjdlägen ligger tjänstemanna- och 
disponentbostäderna. Egnahems- och villaområden har under 1900-talet vuxit upp på båda 
sidor om Viskan.

18. Rydboholms textilindustrimiljö, Kinnarumma socken. Rydboholm textilindustrimiljö 
är platsen för landets första mekaniska bomullsväveri. Då ingen av de ursprungliga byggnaderna 
finns kvar idag ligger det kulturhistoriska värdet i förhållandet mellan de kvarvarande byggnaderna 
från olika tider med olika arkitektoniska formspråk och deras placering i landskapet kring 
Viskan. Av kulturhistoriskt värde är också egnahemsområdena som speglar 1930-talets 
bostadssociala reformer.

19 A och 19 B. Dalsjöfors textilindustrisamhälle, Toarps socken. Textilindustrisamhälle 
som vuxit upp kring Dalsjöfors Väveri från slutet av 1800-talet. Samhället byggdes ut med 
affärs- och bostadshus längs med Storgatan i början av 1900-talet och expanderade på 1920- 
och 1930-talen norrut med egnahemsområden. När stationen anlades 1917 uppstod en 
mindre centrumbildning runt stationen med bank, affärer och bageri. I Dalsjöfors utpekas två 
kulturmiljöer: A) Fabriksmiljön och bebyggelse längs Storgatan och B) Skolmiljön vid Boråsvägen.
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20. Målsryd textilindustrisamhälle, Toarps socken. Textilindustrisamhälle som vuxit upp 
kring J.A. Petterssons konfektionsfabrik i början av 1900-talet. Bolagets betydelse för samhället 
kan avläsas i den byggda miljön med disponent- och tjänstemannavillor tydligt exponerade längs 
nuvarande riksvägen samt egnahemsvillorna i en krans runt omkring stationen och fabriken.

21 A, 21 B och 21 C. Fristads samhälle, Fristads socken. Stationssamhälle som vuxit 
upp kring järnvägen i början av 1900-talet. Samhället expanderade på 1920-talet, drog bl.a. 
till sig flera industrier och blev så småningom centralort för ett stort omland. Samhällets 
expansion kan avläsas i den byggda miljön runt stationen och längs med landsvägen. De 
senare utbyggnadsskedena med egnahems- och villabebyggelse är belägna i en krans utanför 
detta stråk. I Fristad utpekas tre kulturmiljöer: A) Stationsmiljön och bebyggelse längs Stora 
vägen, B) Fristads Hed och C) Ringvägen.

22. Bråten och Rudorna, Ljushults socken. Välbevarade gårdsmiljöer från tiden efter laga skifte. 
Gårdsmiljöerna bildar tillsammans med den äldre byvägen och det öppna odlingslandskapet 
en värdefull helhet. Bråten representerar sannolikt medeltidens nyodlingar i Boråsområdet.

23. Äskhult och Vedhult, Kinnarumma socken. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
längs en slingrande byväg. Byn har bevarat en äldre bystruktur med några byggnader kvar i 
ett delvis oskiftat läge. Bebyggelsen utgörs av en ryggåsstuga från 1700-talet , ett västsvenskt 
dubbelhus från tiden efter laga skifte samt ett yngre s.k. jordbruksegnahem. Gårdarna omges 
av ett småbrutet odlingslandskap med odlingsrösen och stenmurar.

24. Gåshults gård, Bredareds socken. Odlingslandskapet runt Gåshult innehåller ovanligt 
artrika betesmarker. I odlingslandskapet finns ett stort inslag av varierande hagmarker, små 
åkrar, stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd som ger området en ålderdomlig karaktär. 

25. Kärret och Bokhult, Trubbared, Toarps socken. Området innehåller ett ålderdomligt 
odlingslandskap med öppna betes- och slåttermarker. I markerna finns spår efter tidigare 
odling i form av odlingsrösen, äldre åkrar och hamlade träd. Gårdsanläggningarna omges 
av ett landskap med stora landskapsmässiga värden där äldre brukningsvägar och vällagda 
stenmurar bidrar till helhetsintrycket.
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Kulturmiljöer i Borås stad 
 

1. Äldre rutnätsstaden 
Det stora området omfattar hela den äldre rutnätsstaden som den planerades efter den senaste 
stadsbranden år 1827. Efter branden införde stadens styrande en hårdare reglering av bebyggelsen. 
1827 års regleringsplan samt byggnads- och brandordningen från 1830 syftade främst till att 
förhindra ytterligare bränder. Detta skulle man åstadkomma genom breddning och trädplantering av 
gator samt skapande av öppna platser. Planen blev något av en föregångare till de byggnadsstadgor 
som senare upprättades i andra städer i slutet av 1800-talet. Stadgorna strävade efter att styra 
bebyggelsen främst vad gällde trafik samt hälso- och brandskydd. 

I Borås innebar 1827 års regleringsplan bland annat att Yxhammarsgatan, Lilla Brogatan, 
Västerlånggatan och Allégatan breddades. Dessa gator trädplanterades och Allégatan blev enligt 
uppgift landets första gata av esplanadtyp. Dessutom lades två öppna platser ut på var sida om 
kyrkan varvid nuvarande Hötorget bildades. Samtidigt breddades också Södra Strandgatan och 
försågs med stenkajer samt vattenhämtningsplatser. 

Gatu- och kvartersstrukturen med platsbildningar har idag till stora delar kvar den form som den fick 
efter 1827. Bebyggelsen är dock mycket splittrad och denna stadsbild har blivit karaktäristisk för 
staden efter de stora omdaningarna från främst 1930-talet och framåt. Den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen skapar dock endast i undantagsfall sammanhållna bebyggelsemiljöer. 
Bebyggelsens ålder är starkt varierad med byggnader uppförda från sent 1600-tal fram till 2010-tal. 
Inom området finns ett relativt stort antal utpekade byggnader, bland annat två av Borås äldsta 
byggnader, Brännerigården och Caroli kyrka. Vid platsbildningen Södra torget, i kvarteren Romulus 1, 
Rea 2–4 och Pygmalion 4, finns tre äldre handelsgårdar bevarade. De uppfördes efter stadsbranden 
1827 och utformades i enlighet med byggnadsstadgan från 1830 med strikta riktlinjer vad gällde 
byggnadshöjd, volym, fönsterplacering etc. Handelsgårdarna vid Södra Torget samt trähusen utmed 
Stora Brogatan, i kvarteren Morfeus och Minerva är idag de enda miljöer i staden som kan ge en bild 
av hur den förindustriella staden gestaltades och upplevdes. Även funktionalismen är väl 
representerad med ett flertal byggnadsverk i rutnätsstaden. Miljön vid Österlånggatans möte med 
Södra torget, kvarteren Pygmalion 1–2, Orion 8, Pegasus 3 och Remus 5 framstår som en av de bäst 
sammanhållna. 

Inom området finns dessutom ett flertal kulturhistoriskt värdefulla broar som löper över Viskan bland 
annat vid Södra torget och Krokshallstorget. Särskilt kan här nämnas Västerbro (1908), Teaterbron 
(1900) och Viskabergsbron (1904). 

Motiv för bevarande 
Området omfattar Borås äldsta delar med den äldre rutnätsstaden planerad efter stadsbranden år 
1827. Gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade med bland annat en av landets första genomförda 
gata av esplanadtyp. Inom området finns ett relativt stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
från 1690-tal fram till 1980-tal bevarade. Bland annat tre av de många handelsgårdar som 
utformades efter 1830 års byggnadsordning och som fram till ca 1950 var kännetecknande för Borås 
stad samt ett stort antal byggnader i funktionalistisk stil.  

Uttryck för bevarande 
Modifierad rutnätsplan 1827, gatu- kvartersstrukturer, platsbildningar, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse från 1690 fram till ca 1960. Broar från cirka sekelskiftet 1900 och senare. 
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2. Kvarteren Ålgården och Armbåga 
Området är beläget nordväst om stadskärnan i ett relativt avskilt läge i staden där industribebyggelse 
och idrottsanläggningar ligger fritt placerade bland annat i kvarteren Ålgården 1, 2 och 4 samt 
Armbåga 1 och 2. Viskan utgör en naturlig avgränsning mot väster och söder. 

Redan 1647 lär drottning Kristina ha donerat en kvarn till staden. Den placerades vid nuvarande 
Ålgårdsfallet och här fanns några årtionden senare fyra kvarnhjul samt en vadmalsstamp. År 1853 
återuppfördes kvarnen efter brand. Driften upphörde 1898 och kvarnen byggdes om till vattenverk 
vilket den fungerade som fram till 1932 då ett nytt vattenverk togs i bruk på Sjöbo. På fastigheten 
finns även en före detta transformatorstation från 1918, en vaktmästarbostad från slutet av 1800-
talet samt en mindre filteranläggning. På den västra sidan av Viskan finns även en f.d. 
maskinistbostad.  

Under 1800-talets sista år tillkom de stora textilindustrier som idag dominerar och utgör kärnan i 
området. Strax söder om Ålgårdens kvarn startade Borås Band- och Hängslefabrik sin verksamhet 
1898. Den första fabriksbyggnaden uppfördes samma år, vilken senare kompletterades med en rad 
byggnader. Byggnaderna är utformade efter arkitekt Lars Kellmans ritningar och är goda 
representanter för hans typiska och välartikulerade tegelarkitektur. 

Öster om Band- och Hängslefabriken uppfördes ytterligare en fabriksanläggning när AB Borås 
Klädningstygsfabrik byggde sin första fabrik 1898. Den brann dock 1908 och en delvis ny och större 
fabriksbyggnad uppfördes därför. Lars Kellman var även här arkitekt och ritade senare ett antal om- 
och tillbyggnader vid anläggningen. Stilmässigt hör byggnaden till en för Borås och arkitekten typisk 
tegelarkitektur där byggnaderna har välarbetade fasader i tegel som kontrasteras med våningsband 
och fönstervalv i avvikande tegelkulör. 

För disponenten vid AB Borås Klädningstygsfabrik, Oluf Olsen, uppfördes 1899 en tjänstebostad 
vilken idag har ett läge i anslutning till stadens ishall. Villan, som även den ritades av arkitekt Lars 
Kellman, fick en representativ utformning med ett avskilt läge från fabriken. 1914 byggdes villan om 
och den fick en mer jugendinspirerad karaktär allt efter tidens stilideal. 

De båda fabriksanläggningen utgör idag, trots förändringar på detaljnivå, två av stadens absolut bäst 
bevarade industrianläggningar från tiden runt sekelskiftet 1900. Efter rivningar och nybyggnation är 
dock helhetsintrycket för området något splittrat med byggnader av varierande volym och 
funktioner.  

Motiv för bevarande 
Område vid Viskan som innehåller Borås stads äldsta industrimiljö med en före detta kvarnbyggnad 
återuppbyggd 1853 samt två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från tiden runt 
sekelskiftet 1900. Industrianläggningarna är båda mycket goda representanter för textilindustrins 
anläggningar från tiden samt för arkitekten Lars Kellmans tidstypiska och välartikulerade 
tegelarkitektur. 

Uttryck för bevarande 
Före detta kvarnbyggnad uppförd 1853, vaktmästarbostad 1890-tal, transformatorstation 1918, 
filteranläggning 1923. Före detta fabriksanläggningar för Borås Band- och Hängslefabrik AB, uppförd 
1898–1914, samt AB Borås Klädningstygsfabrik, uppförd 1898–1915, med tillhörande disponentvilla 
från 1899. 
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3. Kvarteret Tekniska elementarskolan 
Området är centralt och mycket exponerat beläget omedelbart väster om den äldre rutnätsstaden. 
Miljön omfattar hela kvarteret Tekniska elementarskolan 2 och ligger likt en ö i stadslandskapet, till 
stora delar omgiven av hårt belastade trafikleder. Tekniska elementarskolans huvudbyggnad utgör 
även fond i avslutningen på Stora Brogatan, en av huvudgatorna i Borås. Skolan stod färdig 1862 på 
en av stadens ägda stadsjordar, Marieberg, och har sedan om- och tillbyggts vid flera tillfällen fram 
till slutet av 2010-talet. 

I takt med 1800-talets industrialisering och samhällsförändring ställdes nya krav på högre utbildning 
och genom 1849 års skolreform upprättades statliga läroverk och gymnasier. I Borås och 
Sjuhäradsbygden hade framväxten av de första textilindustrierna, genom framförallt Sven Erikssons 
försorg, skapat ett behov av ingenjörskunskaper som skulle kunna användas främst inom 
textilindustrin. Borås Tekniska elementarskola uppfördes 1861–1862 av Borås stad efter ritningar av 
E. Eriksson. Byggnaden uppfördes i sten och fick en monumental utformning i klassicerande stil med 
slätputsade fasader enligt den tidens ideal. Den ursprungliga skolbyggnaden har senare på- och 
tillbyggts vid minst tre tillfälle. Inom kvarteret finns även andra skolbyggnader från olika tidsperioder.  

Huvudbyggnaden till Tekniska Väfskolan, grundad 1866 ritades av arkitekt L. Wold från Köpenhamn 
och uppfördes i trä år 1876–1877. Den är idag en av stadens äldsta träbyggnader. Byggnaden för 
Textiltekniska Institutet, som uppfördes i utpräglad funktionalistisk stil år 1934 efter ritningar av 
stadsarkitekt Harald Ericson. Samma arkitekt ritade även en större tillbyggnad i tegel år 1948. År 
1956 gjordes en större tillbyggnad av Tekniska skolan efter ritningar av arkitekt Göran Erro. 
Utbyggnaden bestod av en större tegelbyggnad i tidstypisk stil samt en vidbyggd aula helt klädd i 
mosaik.  

Tillsammans skapar de stilmässigt utpräglade skolbyggnaderna en dynamisk och lättläst 
bebyggelsemiljö, vilken är intimt förknippad med Borås utveckling till en av landets ledande 
industristäder. Miljön karaktäriseras av arkitektoniska stilbrott med olikheter i volymer och 
fasadmaterial och flertalet av byggnaderna har genomgått relativt stora förändringar på detaljnivå.  

Motiv för bevarande 
Miljön omfattar skolbyggnader från olika tidsperioder och den är intimt förknippad med Borås stads 
utveckling till en ledande industristad. Anläggning med central betydelse för stadens historia samt en 
som helhet bevarad bebyggelse. Den ursprungliga huvudbyggnaden är sannolikt stadens äldsta 
stenbyggnad undantaget Carolikyrkan. Vävskolans byggnad från 1877 är en av stadens äldsta 
bevarade träbyggnader.  

Uttryck för bevarande 
Tekniska elementarskolan 1861–1957. Vävskolan 1877–1894. Textiltekniska Institutet 1934–1954.  
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4. Kvarteret Idun, Nornan, Freja m.fl. 
Området är beläget omedelbart öster om den äldre rutnätsstaden i anslutning till stadsdelen Lugnet. 
Bebyggelsen består av institutionsbyggnader och bostadsbebyggelse i huvudsak från tiden kring 
sekelskiftet 1900, samt 1900-talsbyggnader för offentlig verksamhet, i kvarteren Idun, Nornan, 
Korsnäbben, Frigga, Freja, Bifrost, Lommen, Hämplingen, Orren, Gustav Adolfs kyrka samt 
Kattugglan. 

I slutet av 1800-talet omvandlades många svenska städer från agrara köpstäder till industristäder. 
Den nya tiden med stor inflyttning till städerna skapade behov av allmänna byggnader som skolor, 
lasarett, teatrar och nykterhetsloger. Samtidigt fanns krav på att ordna bostäder till de nya 
samhällsklasser som växte fram. Detta gjorde att städerna tvingades utöka sina gränser utanför de 
ursprungliga stadskärnorna. Som en följd av industrialismens starka utveckling i Borås genomfördes 
en utvidgning av den äldre rutnätsplanen år 1878.  

I den nya stadsplanen behöll man stadskärnans rutnätsmönster vid utvidgningen åt öster. I det 
aktuella områdets södra del skapades ett grönt stråk där institutionsbyggnader placerades på stora 
tomter utanför den täta stadsbebyggelsen. En sjukhuspark och väl tilltagna skolgårdar skulle 
motsvara de krav på luftighet och hygien som fanns vid tiden. I områdets norra del uppfördes villor 
och flerbostadshus för den framväxande borgarklassen. Byggnaderna står idag i stort sett 
välbevarade och utgör en av stadens bäst sammanhållna miljöer från tiden runt sekelskiftet 1900. 

Kvarteret Nornan 1 ligger omedelbart utanför den gamla rutnätsstaden utmed Kungsleden, före 
detta Staketgatan/Kungsgatan, som tidigare utgjorde stadsgräns. I kvarteret ligger två stora, fritt 
placerade skolbyggnader från slutet av 1800-talet. Caroliskolan (1880) och Gustav Adolfsskolan 
(1894) utgör båda välbevarade exempel på den puts- och tegelarkitektur som användes för 
institutionsbyggnader vid tiden. Ytterligare ett exempel på detta finns i kvarteret Idun 1 som 
bebyggdes med en lasarettsanläggning 1891–1893 efter ritningar av den riksbekante arkitekten Axel 
Kumlien. Under 1930-talet på- och tillbyggdes anläggningen då den fick ny funktion som flickskola, 
stadsbibliotek och konstmuseum. 1987 flyttade kommunal förvaltning in i byggnaderna. 
Anläggningen är utformad i en för tiden typisk institutionsarkitektur vilket välarbetade tegelfasader 
med bland annat horisontella listverk vittnar om. 

Till kulturmiljön hör också skolbyggnaden som uppfördes 1901, som idag inrymmer 
Bäckängsgymnasiet. 

I kvarteret Korsnäbben 1 uppfördes det så kallade Godtemplarhuset år 1888 av fyra nykterhetsloger. 
År 1898 fanns Borås arbetarinstituts förening i lokalerna och den innehöll då både folkbibliotek och 
konsertsal. Byggnaden byggdes om 1920 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman, då funktionen 
ändrades till tingshus. Idag utgör byggnaden, tillsammans med det välbevarade före detta tingshuset 
i kvarteret Freja 6, ett dominerande inslag vid Sturegatan genom sina tidstypiska och detaljrika 
tegelfasader. 

I kvarteren Frigga, Freja och Bifrost dominerar bostadshus med trä- och putsfasader i huvudsak från 
tiden kring sekelskiftet 1900. Bostadshusen uppfördes troligen för en allt större krets av välbeställda 
borgare och innehåller relativt stora våningar om 3–5 rum och kök. 

Träbyggnaderna utformades med tidstypiska fasader i en rik panelarkitektur, men har i några fall 
reveterats under 1930- och 1940-talet. Puts förekommer även som ursprungligt fasadmaterial på 
byggnader från 1900-talets första årtionde. 
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I området ingår även Gustav Adolfs kyrka och Gustav Adolfs församlingshem (Orren 8) samt de 
modernare offentliga institutionella byggnaderna Stadshuset och Kulturhuset.  

Motiv för bevarande 
Området är en del av den utvidgning av stadens rutnätsplan som genomfördes 1878, som en följd av 
Borås starka expansion vid tiden. De aktuella kvarteren innehåller anläggningar av kulturhistoriskt 
värde från 1880-tal och framåt vilka representerar stadens historiska utveckling. Området utgör som 
helhet en tydligt avläsbar ”årsring” och uppvisar idag några av Borås bäst bevarade och mest 
enhetliga kvarter. 

Uttryck för bevarande 
Rutnätsplan från 1878, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1880-tal till 1970-tal. 
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5. Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian 
Området har ett mycket exponerat läge vid den hårt trafikerade genomfartsleden riksväg 40, söder 
om den äldre rutnätsstaden. Berörda kvarter är Astern 5 och 6, Blåklinten 1, Makrillen 3 samt 
Kamelian 2. Bebyggelsen har huvudsakligen tillkommit under en knappt 100-årig period mellan 1880- 
och 1960-talet. 

Området var till stora delar obebyggt fram till 1870-talet då de första industribyggnaderna började 
uppföras. Närheten till Viskans vatten och järnvägen Kindsbanan, som löpte centralt genom området, 
gjorde det mycket attraktivt för industrietableringar och den äldsta industrin, Annebergs spinneri, 
uppfördes i nuvarande kvarteret Blåklinten 1 redan år 1876. Runt järnvägen och Viskan grupperade 
sig senare industrianläggningar för Borås spinneri (1885 i nuvarande kvarteret Astern 6), Åkerlunds 
spinneri (1898 i kvarteret Kamelian 2) och den nu rivna anläggningen för Borås Tricotfabriks AB i 
kvarteren Venus 2 och Ulysses 6. Under 1900-talets inledande år förtätades området då bland annat 
AB Sveriges Förenade Trikåfabrikers nya huvudkontor uppfördes 1915 i kvarteret Blåklinten 1. Även 
den senaste tillkomna industribyggnaden i området uppfördes i detta kvarter för Eisers avdelning W 
år 1967. 

Bebyggelsestrukturen i området omfattar ett antal stora byggnadsvolymer som representerar och 
ger en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling över tiden från de första 1880-
talsindustrierna till den sista utbyggnadsfasen på 1960-talet. Bebyggelsen kan sägas utgöra ett av de 
fundament som dagens Borås vilar på. Flertalet byggnader står idag i stort välbevarade och anses 
besitta ett stort kulturhistoriskt värde. Nämnas kan fabriksbyggnaden för Borås spinneri som 
återuppfördes efter brand år 1893. Den utgör sannolikt prototyp för den så kallade 
”Kellmanbyggnaden”, det vill säga den senare mycket vanligt förekommande fabriksbyggnadstyp 
som ritades av arkitekt Lars Kellman. Ett annat exempel är Åkerlunds bomullsspinneri som uppfördes 
1898 efter ritningar av den berömde industriarkitekten Philip Sidney Stott. Spinneriet är en så kallad 
typbyggnad som köptes nyckelfärdig från konstruktören vilken lade stor vikt vid att i fasaderna 
redovisa de olika byggnadsdelarnas specialfunktioner. 

Motiv för bevarande 
Industriområde vid Viskan av stort samhälls- och arkitekturhistoriskt värde som bland annat visar 
vattnets och järnvägens betydelse som lokaliseringsfaktorer. I området finns idag industribyggnader 
som representerar och ger en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling från de första 
1880-tals fabrikerna fram till 1960-talet. Karaktäristiskt för området är främst gula tegel- eller 
putsfasader i typiska byggnadsstilar för sin tillkomsttid och funktion. 

Uttryck för bevarande 
Välbevarade industrianläggningar med byggnader från 1880-tal till 1960-tal. 
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6. Gamla Kristineberg/Furuberg 
Området som går under namnet Gamla Kristineberg eller Furuberg består av en splittrad bebyggelse 
från i huvudsak 1890- till 1920-talet, utmed bland annat Furubergsgatan, Fredriksborgsgatan och 
Kristinebergsgatan. Området gränsar i norr mot Viskan och de stora industrianläggningarna i 
kvarteret Forsen 1, Silverpoppeln 4 och Gässlösa 5:11. 

I slutet av 1800-talet började en oreglerad bebyggelse breda ut sig utanför själva stadskärnan. Den 
stora industriella expansionen vid den tiden innebar att nya tomter togs i anspråk, inte bara för 
industrietableringar utan även för bostadsbebyggelse. I området fanns tidigare på stadens utmark en 
gård, Kristineberg, som givit området dess namn. Områdets framväxt har starka kopplingar till 
näraliggande industrier, bland annat Druvefors väveri som startade 1871, Kamgamsspinneriet AB 
Göta från 1890 samt AB N.H. Ljungbergs Läderfabrik från 1916 (senare känt som Wiskania). 

De äldsta bostadshusen uppfördes på fritt liggande tomter i ett då helt lantligt läge. Av dessa 
byggnader är idag endast ett fåtal bevarade, samtidigt är de ofta förvanskade genom till- och 
ombyggnader. Längre söderut uppfördes i slutet av 1920-talet mindre flerbostadshus och 
enbostadshus med influenser från tidens egnahem. Byggnaderna är fritt belägna på stora tomter 
med uppvuxna trädgårdar och har utformning som präglas av 1920-talsklassicismen med brutna 
sadeltak, småspröjsade fönster etc. 

Som första stad i landet införde Borås år 1912 utomplansbestämmelser för att få bukt med den 
växande bebyggelsen utanför det planlagda området. Dessa bestämmelser kom att prägla 
bebyggelsen utanför stadskärnan och i området kan vissa spår av detta skönjas i en mer strukturerad 
bebyggelse från 1920-talet. 

Motiv för bevarande 
Ett av mycket få områden i staden där man ännu kan få en bild av hur den oreglerade bebyggelsen 
växte fram vid tiden kring sekelskiftet 1900 till följd av stadens starka expansion. Det före detta 
bostadshuset i kv. Gässlösa 5:36 från 1897, är idag ett sällsynt exempel på tidig 
utomplansbebyggelse. Enligt de utomplansbestämmelser som utfärdades 1912, och som Borås var 
först med i landet med, uppfördes i slutet av 1920- talet ett flertal tidstypiska och välbevarade 
bostadshus som idag tillmäts ett kulturhistoriskt värde. 

Uttryck för bevarande 
Gatunät och bebyggelsestruktur samt bostadshus med komplementbyggnader, 1890- till 1920-tal. 
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7. Östra Parkstaden 
Området omfattar stadsdelen Parkstadens östra delar. Bebyggelsen utgörs av representativt 
utformade villor samt en- och tvåfamiljshus av villakaraktär och mindre flerbostadshus. Den har i 
huvudsak uppförts under en period från 1890-talets andra hälft fram till tidigt 1930-tal. Berörda 
områden är främst kvarteren Apeln, Aspen, Asken, Akacian och fastigheten Parkstaden 1:5. 

Området är planlagt enligt tidens gällande ideal av den riksbekante stadsplaneraren Per Olof Hallman 
från Stockholm som i sin tur hämtade mycket av sin inspiration från England och Tyskland och deras 
visioner om trädgårdsstäder. Parkstaden började bebyggas med enstaka villor strax före sekelskiftet 
1900, sannolikt med storstädernas villaförstäder som förebilder. Bebyggelsen anslöt till tidens 
villaarkitektur med påkostade och detaljrika fasader i trä och puts. Det första huset i området 
uppfördes av apotekare Hjalmar Lind år 1896 i en stil som ansluter till engelska och amerikanska 
ideal. För ritningarna stod arkitekt Herman Göransson. Apotekare Lind ägde den mesta marken i 
området och sålde av tomter framförallt i början av 1900-talet. I kvarteret Akacian finns flera 
välbevarade byggnader från tiden strax efter 1900, bland annat Villa Furubo som uppfördes för 
konstnären John Hedaeus efter ritningar av arkitekt Herman Göransson. 

En stadsplan utarbetades 1906 för Borås stad och i denna finns stadsdelen Parkstaden med för första 
gången. Stadsplanen tog mer hänsyn till topografi och växtlighet än vad stadens tidigare 
rutnätsplaner hade gjort och i samband med att området byggdes ut på 1910- och 1920-talet kom 
planens ambitioner att förverkligas i hög grad. Byggnaderna som uppfördes låg på stora tomter, 
skyddade och omgivna av grönska, med typiskt indragna lägen enligt främst villaförstadens ideal. 
Ljusa, putsade fasader blev dominerade i området under 1910- och 1920-talet och flera av dåtidens 
lokalt kända arkitekter anlitades för att rita bostadshusen. Under 1930-talet tillkom även enstaka 
byggnader i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 
Parkstadens östra del är bebyggd med representativt utformade villor och mindre flerfamiljshus från 
tiden kring sekelskiftet och fram till 1930-talet. Området är planlagt enligt tidens ideal med främst 
villaförstäder men också trädgårdsstäder som förlagor och hänsyn är tagen till topografi och 
växtlighet. I området dominerar de putsade husen från 1910- och 1920-talet, men här finns också ett 
antal byggnader bevarade från 1900-talets början som representerar panelarkitekturen vid 
sekelskiftet 1900. Området anses besitta stora miljöskapande värden genom sin välbevarade 
karaktär. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan från 1906 av Per Olof Hallman. Villor och flerbostadshus från 1896–1930-tal. 
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8. Västra Parkstaden 
Området omfattar stadsdelen Parkstadens västra delar. Bebyggelsen utgörs främst av en- och 
tvåfamiljshus av villakaraktär samt mindre flerbostadshus. Den har i huvudsak uppförts under en 
period mellan 1905 och 1935. Berörda kvarter är Eken, Furan, Cypressen, Björken, Linden och 
Hasseln. 

Området är planerat efter den tidens gällande stadsplaneideal som hämtade mycket av sin 
inspiration från Tyskland och England och deras tankar om trädgårdsstäder, men området har även 
drag av tidig villaförstad. Parkstadens östra delar började bebyggas med trähus strax före sekelskiftet 
1900. En stadsplan för Borås stad utarbetades 1906 och upphovsman till denna var Per Olof Hallman 
som vid tiden var Sveriges främste stadsplanerare. I denna stadsplan tog man mer hänsyn till 
topografi och växtlighet än vad tidigare rutnätsplaner hade gjort. I samband med att västra 
Parkstaden byggdes ut på 1910- och 1920-talen kom dessa ideal att förverkligas i hög grad. 
Byggnaderna som uppfördes låg på stora tomter omgivna av grönska och hade skyddade lägen med 
indragna byggnader enligt förebilder från villaförstäder. Ljusa och putsade fasader dominerade och 
flera av dåtidens lokalt kända arkitekter anlitades för att rita bostadshusen. 

De äldsta byggnaderna i västra Parkstaden tillkom vid början av 1900-talet. År 1905 byggdes det 
första huset i kvarteret Cypressen och under 1910-talet tillkom något enstaka hus i kvarteren Hasseln 
och Björken. Det var först på 1920-talet som byggandet tog fart på allvar i området och hela 
kvarteren Björken, Linden, Eken samt delar av Hasseln och Furan bebyggdes. Den sista stora 
byggnadsepoken var på 1930-talet då tomterna utmed Lindsgatan bebyggdes. 

I området finns även friluftsmuseet Borås Museum som startade sin verksamhet 1912 genom De sju 
häradernas kulturhistoriska förening. De äldre ditflyttade träbyggnaderna på museet bidrar till att 
skapa den varierade gatubild som finns utmed Parkgatan. Vid Parkgatan ligger också Idrottsplatsen, 
senare kallad Ramnavallen, som anlades 1922 och fram till 1941 var huvudarena för Elfsborgs 
framgångsrika fotbollsverksamhet. 

Motiv för bevarande 
Parkstadens västra del är bebyggd med en- och tvåfamiljsvillor samt mindre flerbostadshus från tiden 
efter sekelskiftet 1900 fram till 1935. Området är planlagt enligt tidens planeringsideal med hänsyn 
tagen till topografi och växtlighet. De ljusa, putsade fasaderna dominerar intrycket vilket tillsammans 
med ursprungliga stora tomter, hägnader och uppvuxen grönska bidrar till att karaktären bevarats, 
trots att detalj- och fasadförändringar på enskilda byggnader splittrar helheten något. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan från 1906 av P.O. Hallman. Bostadshus från 1905–1935. Friluftsmuseum i Ramnaparken. 
Ramnavallen 1922. 
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9. Centrala och nordöstra Villastaden 
Området utgör stadsdelens Villastadens centrala och nordöstra delar. Berörda kvarter är Steglitsen, 
Storken, Strutsen, Tjädern, Kornknarren, Ängsknarren samt Lövsångaren, Talgoxen, Uven och 
Vakteln. De bebyggdes i huvudsak under perioden 1900–1930. 

Villastaden planlades 1906 och gatumönstret ansluter utan större modifikationer till den rutnätsplan 
som den äldre stadskärnan har. Det nya stadsplanetänkandet vid den tiden var annars en reaktion 
mot rutnätsplanen och nya stadsdelar planlades vanligtvis efter helt andra ideal. De först utbyggda 
delarna av Villastaden utgör dock undantag från detta. 

Huvudstråket i den rutnätsliknande stadsplanen är Fjärde Villagatan vilket kan skönjas genom senare 
tillkomna och större byggnadsvolymer och i några fall mer representativt utformad bebyggelse. 
Karaktäristiskt för fastigheterna här, är främst förträdgårdarna som finns mot gatan vid såväl mindre 
som större byggnader. Puts- och tegelfasader dominerar som helhet intrycket i området men enstaka 
träbyggnader finns ännu kvar. 

I det aktuella området byggdes under 1910-talet ett flertal villor och flerbostadshus av villakaraktär 
med relativt stora trädgårdar enligt tidens ideal. Byggnaderna var sannolikt ämnade för en övre 
medelklass och innehöll ofta stora lägenheter. Villorna och de små flerbostadshusen uppfördes 
många gånger efter ritningar av lokalt kända arkitekter som Albin Lönnqvist, Nils Sörensen och Einar 
Lundberg vilka utformade byggnader efter rådande stilideal, ofta med ljusa putsade fasader. 

Utmed Fjärde Villagatan, i kvarteren Uven 1 och Tranan 4, finns byggnader vilka ingår i en välbevarad 
bebyggelsemiljö från 1930-talets slut. De omges av för stadsdelen typiska förträdgårdar mot gatan. I 
området finns i övrigt även senare tillkommen bebyggelse med flerfamiljshus och radhus från 1930- 
till 1970-tal som ersatt äldre bebyggelse. Funkisbebyggelsen i kvarteret Steglitsen 4 utgör här ett 
utmärkt exempel på välbevarad, senare tillkommen bebyggelse. Stadsdelen Villastaden som helhet 
karaktäriseras i dag av denna blandade bebyggelse med både villor och flerfamiljshus från olika 
tidsperioder. 

Motiv för bevarande 
I den aktuella delen av Villastaden kan man idag få en bild av hur influenser från villaförstäder och 
trädgårdsstäder ursprungligen format stadsdelen. Områdets putsade villor och flerfamiljshus av 
villakaraktär på relativt stora uppvuxna trädgårdar, ansluter till den tidens ideal. Enstaka äldre 
träbyggnader samt senare tillägg i form av stilmässigt utpräglade flerbostadshus från 1930-talet gör 
bebyggelseutvecklingen läsbar. Karaktäristiskt för området är ljust putsade fasader och relativt stora 
trädgårdar. 

Uttryck för bevarande 
Utvidgad rutnätsplan från 1906, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1900- till 1930-tal. 
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10. Västra Villastaden 
Det stora området överensstämmer i stort med stadsdelen Villastadens västra del vilken omfattar 
kvarteren Svanen, Tuppen, Trasten, Lärkan, Sparven, Svalan samt Ärlan och Tärnan. Bebyggelsen, 
som består av större hyreshus och mindre flerfamiljshus av villakaraktär, är uppförd under perioden 
1900–2010-talet, dock med tyngdpunkt på de första tre decennierna. 

Villastaden planlades 1906 och gatorna ansluter utan större modifikation till den äldre stadskärnans 
rutnätsplan. Det nya stadsplanetänkandet vid tiden var annars en reaktion mot rutnätsplanerna och 
nya stadsdelar planlades efter helt andra ideal. Stora delar av Villastaden är dock ett undantag från 
detta. 

Den aktuella delen av Villastaden blev en representativ del av staden där enstaka byggnader fick 
närmast monumental karaktär. I området uppfördes vid början av 1900-talet ett flertal 
flerbostadshus av villakaraktär med förträdgårdar enligt engelska ideal. Närheten till stadskärnan har 
dock påverkat exploateringsgraden och många tomter bebyggdes redan från början med relativt 
stora flerfamiljshus. Bebyggelsen var sannolikt ämnad för en övre medelklass och innehöll ofta stora 
lägenheter. Villorna och flerbostadshusen uppfördes många gånger efter ritningar av lokalt kända 
arkitekter som Albin Lönnqvist, Nils Sörensen och Einar Lundberg. 

Västra Villastaden är den först utbyggda och samtidigt hårdast exploaterade delen av Villastaden, där 
flera äldre byggnader ersatts av stora flerbostadshus under perioden 1920–2010-tal, sannolikt 
beroende på närheten till stadskärnan. Samtidigt har många fasader reveterats under 1930- till 1950-
talet vilket påverkat områdets karaktär. Huvudstråken i den rutnätsliknande stadsplanen är Fjärde 
Villagatan och Övre Kvarngatan vilket kan skönjas genom större byggnadsvolymer och i några fall mer 
representativt utformad bebyggelse. Karaktäristiskt för området är främst förträdgårdarna som finns 
mot gatan vid såväl mindre som större byggnader, samt de i relativt stor utsträckning bevarade 
gårdshusen, vilket ger en ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen. Puts- och tegelfasader samt 
tegeltak dominerade ursprunglig intrycket i området. Dessutom finns enstaka träbyggnader ännu 
kvar. 

Motiv för bevarande 
Denna del av Villastaden utgör idag, i vissa delar, exempel på den typ av villastadsdelar som på 
många håll i Sverige växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter 
sekelskiftet 1900. Närheten till stadskärnan har dock påverkat exploateringsgraden och många 
tomter bebyggdes redan från början med relativt stora flerfamiljshus. I området finns ett antal 
välbevarade flerfamiljshus av villakaraktär samt större flerbostadshus från olika tidsperioder. 
Karaktäristiskt för området är framförallt förträdgårdarna som återfinns framför såväl mindre som 
större byggnader samt bevarade gårdshus vilket ger en ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen. 

Uttryck för bevarande 
Utvidgad rutnätsplan från 1906, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1890–1980-tal samt 
trädgårdar från 1890–1950.  
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11. Kvarteret Berguven och Örnen 
Området är beläget i stadsdelen Villastadens sydöstra del och omfattar kvarteren Berguven och 
Örnen. Bebyggelsen är med något undantag uppförd 1900–1930. I området finns ett av stadens 
första egnahemsområden som inköptes redan 1913 av föreningen Hem och härd vilken hade bildats 
1909. Föreningens ändamål var att främja förvärvandet av egnahem i Borås genom förmedlande av 
lån ur den statliga fonden för egnahemslån. Området har en tidstypisk stadsplan som efter främst 
tyska och engelska ideal innebar att man ville ge gaturummet en mer oregelbunden och informell 
karaktär och detta skulle skapas genom oregelbundna gator och små platsbildningar. 

Bebyggelsen i den centrala delen av området består av små putsade typhus, så kallade egnahem, 
som ursprungligen innehöll två lägenheter och var avsedda för stadens växande arbetarbefolkning. 
Byggnaderna är belägna runt platsbildningen Örnslänten och tillsammans med slingrande 
gatusträckningar och uppvuxna trädgårdar ger de en bra bild av tidens stadsbyggnadsideal. I väster 
vid den gröna Annelundsparken finns ett antal stora representativt utformade villor uppförda åren 
1910–1920. De i flera fall ovanligt välbevarade husen är arkitektritade och gestaltades enligt tidens 
ideal i nationalromantisk eller lätt klassicerande stil. De mindre egnahemmen ansluter främst till 
nationalromantiken med putsade fasader, brutna tak med lertegel och småspröjsade fönster. 

Motiv för bevarande 
Ett av stadens första egnahemsområden med tidstypisk stadsplan med svängda gator och små 
platsbildningar. Välbevarade typ- och villabyggnader från 1900-tal till 1920-tal som representerar de 
arkitekturstilar som var rådande vid tiden. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypisk stadsplan, egnahem 1914–1927, villabyggnader från 1910-tal. 
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12. Skogsryd och Frufällan 
Det stora området är beläget norr om staden där det spänner över Skogsryd men även samhället 
Frufällans södra delar. Bebyggelsen utgörs bland annat av före detta sommarvillor från 1900-talets 
första decennier vilka grupperar sig invid eller i närheten av Öresjös östra strand. 

På 1860-talet drogs järnvägen mellan Borås och Herrljunga fram utmed Öresjös östra strand. Utmed 
järnvägen anlades mindre stationer och enkla hållplatser, och dessa påverkade vanligtvis 
samhällsutbyggnaden. Så blev fallet i Frufällan, Sparsör samt vid Skogsryds hållplats där det senare 
på 1900-talet växte upp en omfattande bebyggelse. Anläggandet av järnvägen lockade ut Borås 
borgerskap till utflykter i de natursköna omgivningarna vid Öresjö vilket i förlängningen ledde till att 
sommarvillor började uppföras i området. 

De stora sommarvillorna uppfördes främst av företagsledare och handlare från Borås som påverkats 
av 1890-talets naturvurm, med en längtan bort från den framväxande industristadens osunda miljö. 
Byggnaderna, som ritades av lokalt kända arkitekter som Lars Kellman och Herman Göransson, fick 
en representativ utformning bland annat med influenser från engelsk och amerikansk villaarkitektur 
samt senare även med inslag från både jugendstilen och nationalromantiken. Ett exempel i Skogsryd 
är villan ”Kullen” (Torpa-Sjöbo 2:39) uppförd 1909 och ritad av Herman Göransson. Längs med 
Skogsrydsvägen ligger ytterligare villor med liknande utformning. Fasaderna är ofta klädda med spån 
enligt amerikanskt mönster och har lövsågade snickeridetaljer. Villorna omgavs av stora parkliknande 
trädgårdar och kompletterades med båthus, badhus och hönshus. Byggnaderna, som ofta är 
indragna på tomten, ligger relativt glest i enlighet med villaförstadens ideal. Villorna är idag till 
övervägande del välbevarade vilket förstärker de kulturhistoriska värden de anses besitta. 

Områdets natursköna läge innebar att det även uppfördes sommarhem av olika slag vid Öresjö, bland 
annat för frikyrkorörelsen och scoutrörelsen. Vid Skogsrydsvägen finns till exempel ett sommarhem 
som uppfördes för Frälsningsarmén i början av 1900-talet. 

Där finns även ett område med koloniträdgårdar, kallat Örestrand, vilket sannolikt ursprungligen var 
avsett för invånare i staden som inte hade möjlighet att finansiera ett eget sommarboende eller inte 
hade tillgång till odlingsbar trädgård. 

Under 2000-talets två första decennier har ett flertal  nya byggnader tillkommit i miljön, vilket delvis 
har splittrat den tidigare mer sammanhållna miljön. Enskilda byggnader och läsbarhet är dock ännu 
bevarad. 

Motiv för bevarande 
Område med sommarvillor vilket sannolikt influerats av storstadsföreteelserna med villaförstäder 
samt områden med ”sommarnöjen”. Villorna uppfördes av välbärgade, naturromantiskt influerade 
boråsare kring sekelskiftet 1900, med järnvägen som lokaliseringsfaktor. Villabebyggelsen uppfördes 
efter ritningar av kända Boråsarkitekter och utformades bland annat med influenser från engelsk och 
amerikansk villaarkitektur. I området finns även sommarhem för frikyrkorörelsen och scoutrörelsen 
samt koloniområde från 1920- till 1940-talet. 

Uttryck för bevarande 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1880–1950, sommarhem samt koloniträdgård. 
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13. Kvarteret Serapis, Vesta och Vulkanus m.fl. 
Området omfattar kvarteren Serapis, Vesta, Vulkanus och Uranus. Det är beläget omedelbart söder 
om den äldre rutnätsstaden med en stadsplan som ansluter till denna. Dagens bebyggelse utmed 
Fabriks- och Bryggaregatan samt Mariedals- och Källegatan uppfördes i huvudsak under 1910-talet 
samt under en expansiv period från slutet av 1920-talet till mitten av 1960-talet. 2019 tillfördes ett 
parkeringsgarage i sydöstra hörnet av Kv Vulkanus. 

De kompakta och hårt exploaterade kvarteren var under en period från 1920-talets slut fram till 
1970-talets början en av centralpunkterna i industristaden Borås. Områdets södra del började 
bebyggas med industrier redan vid mitten på 1800-talet och i nuvarande kvarteret Uranus 
etablerades ett av de första mekaniserade väverierna för bomulls- och halvyllevävnader i staden. År 
1895 fortsatte utbyggnaden av området då Borås Mekaniska Gummiväveri AB uppförde en fabriks- 
och kontorsbyggnad i kvarteret Serapis 10. De äldre industrianläggningarna kom senare att byggas ut 
eller successivt ersättas av nya konfektionsfabriker och industrihotell under perioden 1915–1965. 

Området innehåller idag en kompakt, kvartersanspassad bebyggelse som bildar slutna 
industrikvarter. Industrimiljöns tyngd och betydelse förstärks genom två tombyggnader, dels som del 
av Algots före detta anläggning i kvarteret Vulkanus 16 och dels det flankerande tornet i kvarteret 
Uranus 2. Bidragande till områdets karaktär är också den transportgång i fyra våningar som byggdes 
för att förbinda Algots anläggningar i kvarteren Vulkanus 16 och Vesta 12. Transportgången, som är 
helt unik i staden, uppfördes 1961 och fick ett tidstypiskt utseende med stora glasytor och turkosa 
fasadplattor. Området karaktäriseras i övrigt av kompakta byggnader med mörka tegelfasader som 
ligger i liv med gatan. Enstaka stilmässigt utpräglade fabriksbyggnader från 1910- och 1930-talet 
bryter dock mot övriga byggnader och ger området variation samt läsbarhet.  

Parallellt med industrietableringarna uppfördes ett flertal mindre flerbostadshus i området på 1890-
talet. Dessa var ofta kombinerade med verksamhetslokaler på innergårdarna. Samtliga dessa hus, 
utom ett, revs på 1930- till 1950-talet för att ge plats åt de stora moderna industribyggnaderna som 
idag ligger i området. Det kvarvarande huset revs först på 2010-talet.  

Motiv för bevarande 
Området är beläget söder om den gamla rutnätsstaden och började bebyggas med industrier redan 
vid mitten på 1800-talet. Dessa ersattes under perioden 1910–1965 när området utvecklades till en 
av centralpunkterna i industristaden Borås. Området speglar idag olika expansionsfaser inom 
textilindustrin och den framväxande postorderverksamheten med industribyggnader som tydligt 
markerar sin plats i historien. Viktiga symbolbyggnader finns bland annat i kvarteren Uranus 2 och 
Vulkanus 16 där de två hörntornen förmedlar den dynamik och framåtanda som fanns vid den tiden. 

Uttryck för bevarande 
Slutna kvarter med industrianläggningar från åren 1895–1964.  
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14. Stadsdelen Göta med kvarteren Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg 
Området är beläget sydväst om den äldre rutnätsstaden invid den gamla infartsvägen från Varberg 
och Viskadalen. Bebyggelsen uppfördes till övervägande del under 1910- och 1920-talen då större 
en- och tvåfamiljsvillor fick ett exklusivt och avskilt läge utanför stadskärnan i kvarteret Sardellen, 
Rödingen, Piggvaren och Petersberg. Stadsdelen kallades tidigare Petersberg men går idag under 
namnet Göta. 

De representativa villorna var avsedda att bebos av officerare som huserade på det nyligen 
färdigställda (1914) och näraliggande Älvsborgs regemente, vilket också till viss del blev fallet. 
Villorna utformades efter rådande stilideal med i huvudsak putsade fasader och brutna 
lertegelklädda tak. Flera av stadens mest anlitade arkitekter var involverade, bland andra Albin 
Lönnqvist och lektor W. Th. Breikull. Som exempel kan nämnas ett välbevarat bostadshus från 1917 i 
kvarteret Sardellen 1 där Breikull ritat en byggnad med ett formspråk som ansluter till både 
jugendstilen och nationalromantiken. Senare, på 1920-talet, lämnade arkitektkåren dessa stilar och 
övergick till den mer strama 1920-talsklassicismen, vilket bostadshuset i kvarteret Sardellen 6 vittnar 
om med sin putsade, symmetriska fasad och tredelade fönsterbågar. 

Villorna uppfördes på stora, grönskande tomter med huvudbyggnaderna placerade i liv med eller 
nära gatan och området uppvisar därmed tydliga drag av trädgårdsstad. Tankar om ett boende i 
grönskande förorter spreds från England i slutet av 1800-talet och kom att få relativt stort genomslag 
i Sverige främst under 1910- och 1920-talen. 

Området har idag i allt väsentligt bevarat sin ursprungliga karaktär där huvudbyggnaderna utgör 
välbevarade representanter för sin tid. Trots förändringar på detaljnivå kan samspelet mellan den till 
stora delar enhetliga bebyggelsen, trädgårdarna och gatustrukturen förmedla en bra bild av hur 
området ursprungligen planerades och gestaltades. 

Motiv för bevarande 
Det relativt lilla området är planerat efter trädgårdsstadens ideal och bebyggt med representativt 
utformade villor främst avsett för högre befäl vid det då nyligen uppförda Älvsborgs regemente. I 
stort välbevarade byggnader från 1910- och 1920-tal samt uppvuxna trädgårdar representerar de 
arkitekturstilar och planeringsideal som var rådande vid tiden. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan efter trädgårdsstadens ideal, villabebyggelse samt trädgårdar från 1917–1922. 
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15. Kvarteren runt Hasselbacksgatan 
Området utgör stora delar av stadsdelen Östermalm samt Villastadens östra utkant. Det berör ett 
stort antal kvarter, bland annat Gråärlan, Sädesärlan, Mosnäppan, Kärrsnäppan, Skatan, Korpen, 
Gåsen och Villahöjd. Den långa Hasselbacksgatan utgör i någon mån en sammanhållande länk i 
området. 

I området finns äldre gatu- och kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och ”organiskt” 
framvuxen stadsplan. Utmärkande är oregelbundna kvarter vilka avgränsas och genomskärs av 
mindre platsbildningar samt stigar och gångvägar vilka ger ett ålderdomligt intryck. 

I kvarteret Gråärlan 2 i områdets södra del finns en före detta mangårdsbyggnad bevarad. Den 
uppfördes 1865 och är idag en av stadens äldsta bevarade träbyggnader samt ett bra exempel på hur 
äldre, agrara byggnader har integrerats i den växande staden. I kvarteren Mosnäppan och 
Kärrsnäppan där Snäppstigen skiljer kvarteren åt, har gatustrukturen tillsammans med den äldre 
bebyggelsen en ålderdomlig karaktär med oregelbundna kvarter och mindre gångstigar. 

I områdets norra del återfinns den oreglerade stadsbilden i kvarteret Skatan och Villahöjd. Skatan 2 
(från 1915) och Villahöjd 8 (uppfört 1909) utgör exempel på byggnader, som tillsammans med sina 
uthus och omgivande trädgårdar ger en bra bild av den utkantsbebyggelse som fanns här vid 1900-
talets början. Villahöjd 8 är också en av få byggnader i stadsdelen som har bevarat sina träfasader. 

Bebyggelsen i området är relativt splittrad med byggnader från 1800-talets andra hälft fram till 1970-
talet, men tyngdpunkten ligger dock på 1910- och 1920-talen. Ett mindre grönområde i öster samt 
överlag uppvuxna trädgårdar ger ett grönt och lummigt helhetsintryck. 

Motiv för bevarande 
Området karaktäriseras av äldre gatu- och kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och 
”organiskt” framvuxen stadsplan. Bebyggelsen utgörs av byggnader från 1800-talet fram till 1970 
med tyngdpunkten på 1910- och 1920-tal. 

Uttryck för bevarande 
Äldre gatu- och kvartersstrukturer, ”organiskt” framvuxen stadsplan, kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse från 1865–1960. 
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16. Salängen 
Området utgör stadsdelen Salängen som byggdes ut med egnahem under 1910- och 1920-talen. 
Bebyggelsen grupperar sig utmed bland annat Salmeniigatan, Skyttegatan, Borgmästargatan och 
Björkängsgatan samt kring platsbildningen Salängsparken. 

Salängen var ett av Borås första egnahemsområden och började bebyggas 1914–1915. För att 
avhjälpa den svåra bostadsbrist som rådde i Borås vid tiden köpte staden in tomtmark bland annat på 
Salängen år 1913. På initiativ av industriidkare i staden bildades året därpå ett bolag, AB Egna hem i 
Borås, för att ”ekonomiskt underlätta uppförandet af sådana byggnader, som pläga benämnas 
mindre egna hem”. I förmedlingsverksamheten ingick även byggnadsritningar. För ritningarna stod 
arkitekt John Åkerlund som totalt presenterade 25 olika hustyper, fördelade på enfamiljshus, 
tvåfamiljshus och dubbelhus. Husen var i de flesta fall putsade men även träfasader förekom. 
Gemensamt för husen var de brutna taken och 1 ½ vånings höjd. 

Bebyggelsen har idag i de flesta fall genomgått relativt omfattande förändringar, framförallt när det 
gäller fasader och fönster, men i Salängen 5 och Pistolen 12 är exempel på byggnader som är relativt 
intakta sedan byggnadstiden. Byggnaden på fastigheten Pistolen 12 uppfördes år 1923, troligen efter 
typritningar av arkitekt John Åkerlund, Stockholm. Den innehöll ursprungligen två rum och kök och 
kan stilmässigt hänföras till en enkel form av nationalromantik med drag av 1920-talsklassicicm. I 
Skytten 10 finns ett av stadens bäst bevarade typhus från tidens egnahem, detta uppfördes år 1915.  

Bebyggelseområdet har en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och gröna platsbildningar enligt 
trädgårdsstadens idéer. Ett bra och tydligt exempel finns vid kvarteren Skytten och Pilbågen där 
byggnaderna grupperar sig kring den tall- och björkbevuxna Salängsparken. Salängen präglas än idag 
av stora gröna tomter och uppvuxna träd. Utbyggnaden av Salängen fortsatte under en knapp 
tioårsperiod och när stadsplanen fastställdes år 1933 befästes gatusystemet, samtidigt som det 
infördes en bestämmelse om att växande träd ej fick tas bort utan byggnadsnämndens medgivande. 

Motiv för bevarande 
Ett av Borås första och största egnahemsområden bebyggt 1914–1922 efter typritningar av bland 
annat arkitekt John Åkerlund. Inom området finns idag en väl sammanhållen gatu- och 
kvartersstruktur som speglar tidens planeringsideal trädgårdsstaden, med oregelbundna, 
terränganpassade gator och små gröna platsbildningar. Området förmedlar idag, genom de mot 
gatan i stort sett intakta byggnadsvolymerna i kombination med ursprunglig tomtindelning och 
uppvuxna trädgårdar, en bra bild av hur dessa kvarter ursprungligen planerades och gestaltades. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypisk trädgårdsstad med oregelbunden gatu- och kvartersstruktur. Egnahemsbebyggelse från 
1914–1925 med intakta tomter och uppvuxna trädgårdar. 
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17. Skogstomtsparken 
Området är beläget i stadsdelen Villastadens sydöstra del där bebyggelsen, som i huvudsak 
uppfördes under 1920-talet, grupperas utmed Sjunde Villagatan och Nyckelbergsgatan samt runt 
platsbildningen Skogstomtsparken vilken utgör sammanhållande länk i området. Berörda kvarter är 
främst Näktergalen och Pärlugglan. 

Området har en typisk stadsplan med varierande gatubild efter tidens trädgårdsstadsideal. Dessa 
stadsplaneideal innebar att man ville ge gaturummet en mer oregelbunden och informell karaktär 
och detta skulle skapas genom oregelbundna gator och platsbildningar. Runt den relativt stora 
platsbildningen Skogstomtsparken tydliggörs detta. 

Bebyggelsen vid Skogstomtsparken tillkom med få undantag under åren 1929–1931 och utgörs i 
huvudsak av mindre flerfamiljshus av egnahemskaraktär. De reveterade trähusen, som bland annat 
ritades av arkitekterna Eric Holmqvist och Nils Sörensen utformades relativt enhetligt kring den 
samtidigt anlagda parken. Husen ansluter formmässig till de typbyggnader som ritades för stadens 
egnahemsområden redan 1924 och som senare har blivit karaktäristiska för Borås. Byggnaderna hör 
stilmässigt till 1920-talsklassicismen och kännetecknas av två våningar med spritputsade 
symmetriska fasader, lertegeltak och i vissa fall dekorativa element i klassicerande stil. 

Området karaktäriseras idag av 1920-talsbyggnader, i flera fall med ”krattade” putsfasader, samt de 
omgivande uppvuxna tomterna. Flera av husen har idag genomgått förändringar på detaljnivå men 
trots detta ger samspelet mellan byggnader, trädgårdar och tidstypiska tomtavgränsningar en bra 
helhetsbild av tillkomsttidens ideal. 

Motiv för bevarande 
Område stadsplanelagt efter trädgårdsstadsideal med svängda gator och platsbildningar. 
Bebyggelsen grupperar sig runt bland annat Skogstomtsparken, där för staden typiska byggnader av 
egnahemskaraktär uppfördes 1929–1931. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan enligt tidens ideal, park- och platsbildning samt bostadshus från 1920- och 1930-tal. 
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18. Nedre Byttorp 
Det stora området utgör stadsdelen nedre Byttorp, vilken är belägen nordväst om den äldre 
rutnätsstaden invid den gamla infartsvägen från Alingsås. Bebyggelsen uppfördes på obebyggd mark, 
till övervägande del under 1910- till 1930-talet. Ett stort antal kvarter berörs, bland annat 
Byttorpshall, Byttorpsberg, Byttorpslund, Byttorpshed, Byttorpsslätt, Byttorpsvall, Byttorpsbacke, 
Byttorpsdal, Byttorpsgård med flera. 

Nedre Byttorp blev jämte Salängen det största egnahemsområdet i Borås. Från och med 1924 
uppfördes här, med början i de södra kvarteren, bostadshus för två familjer. Lägenheterna varierade 
i storlek, men 2–3 rum och kök var vanligast. I likhet med tidigare egnahemsområden tillhandahölls 
typritningar av staden vilka ritades av Boråsarkitekterna W. Th. Breikull och Albin Lönnqvist. Även 
arkitekterna Nils Sörensen och Eric Holmqvist anlitades för en stor del av byggnaderna. 

Den hustyp som främst karaktäriserar nedre Byttorp är en närmast kubisk tvåvåningsbyggnad i enkel 
1920-talsklassicism med sprit- eller slätputsade fasader samt sadeltak med valmade gavelspetsar. 
Husen, som varierades på ett grundtema med olika entrépartier, fönstersättningar och balkonger, 
har senare blivit karaktäristiska för stora delar av Borås. Bebyggelsen på nedre Byttorp har idag 
genomgått relativt stora förändringar vad gäller fasadmaterial och detaljer, men helhetsintrycket 
med i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med ursprunglig tomtindelning, uppvuxna 
trädgårdar med mera består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av hur området 
ursprungligen planerades och gestaltades. Mot slutet av 1930-talet ökade exploateringsgraden och 
nya något större hustyper i funktionalistisk stil uppfördes, främst i områdets nordvästra del. 

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur med oregelbundna 
terränganpassade gator och mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som ansluter till 
trädgårdsstadens övergripande idéer. Tomterna är ofta terrasserade och mot gatan inhägnade med 
välarbetade smidesstaket. 

Motiv för bevarande 
Ett av stadens större egnahemsområden stadsplanelagt efter tidens trädgårdstadsideal med svängda 
gator och mindre platsbildningar. De bostadshus som uppfördes efter typritningar 1924 av bland 
annat Albin Lönnqvist fick senare stor spridning i staden och har blivit karaktäristiska för nedre 
Byttorp men även för delar av den övriga staden. I dag kan intakta byggnadsvolymer i kombination 
med ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar som helhet förmedla en bra bild av hur 
området ursprungligen planerades och gestaltades. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan enligt tidens trädgårdsstadsideal, typhus för egnahem från 1920- och 1930-tal samt mindre 
flerbostadshus från 1930-tal. 
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19. Erikslund 
Området utgör en stor del av stadsdelen Erikslund, vilken bebyggdes med egnahem åren 1917–1928 
samt 1934–1940. Bebyggelsen grupperar sig utmed bland annat Isabellagatan, Kolonigatan, 
Fristadsvägen och Gabriellagatan. Berörda kvarter är Myggan, Tvestjärten, Fjärilen, Nyckelpigan och 
Skalbaggen samt Syrsan, Ollonborren och Biet. 

Stadens egnahemsområden placerades ofta med tanke på närhet till stora arbetsplatser. Det aktuella 
Erikslund låg i närheten av textilindustrierna vid Armbåga samt Evedal och Kilsund. Området tillhör 
de tidigast utbyggda egnahemsområdena, samtida med bland annat Salängen. De första 
byggnaderna i området uppfördes i slutet av 1910-talet och de fick en utformning som ansluter till de 
typhus som ritades för Salängen med reveterade fasader, brutna lertegeltäckta sadeltak och 
småspröjsade fönster. Byggnaderna planerade som tvåfamiljshus för arbetare och lägre tjänstemän. 

I områdets södra del upprättades en ny stadsplan på 1930-talet. Stadsarkitekt Harald Eriksson gjorde 
här typritningar för kvarteren Syrsan, Biet och Ollonborren. Dessa ritningar, och senare byggnader, 
visar närmast kubiska volymer i funktionalistisk stil där fasaderna försågs med liggande träpanel. 
Området är enhetligt utformat med fristående tvåfamiljshus från 1930-talet. I kvarteret Biet 2 finns 
idag ett av få hus i området som till stor del bevarat den ursprungliga karaktären. 

Områdets karaktär skiftar längs Saltemadsgatan som kan sägas utgöra en skiljelinje mellan den äldre 
typen av egnahem i den norra delen och den yngre i den södra. Den norra delen karaktäriseras av 
ljusa putsfasader medan liggande träpaneler är dominerande på funkishusen i söder. 

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och mindre platsbildningar. Merparten 
av bebyggelsen inom området har genomgått fasadförändringar, men trots detta kan helheten i stort 
förmedla en bra bild av hur området planerades och gestaltades, med intakta byggnadsvolymer i 
kombination med ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar etc.  

Motiv för bevarande 
Egnahemsområde uppfört i två perioder 1917–1928 och 1934–1940. I den norra delen karaktäriseras 
typhusen av ljusa putsfasader medan de funktionalistiska byggnaderna i söder har liggande 
träpaneler. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och mindre platsbildningar. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan med tidstypisk gatu- och kvartersstruktur, egnahem 1917–1928, 1934–1940. 
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20. Nedre Norrmalm 
Området är beläget nordost om den äldre rutnätsstaden i stadsdelen Nedre Norrmalm och omfattar 
kvarteren Bofinken, Uttern, Leoparden, Lejonet, Domherren, Katten, Kameleonten, Entitan, 
Kragbjörnen, Kamelen och Blåmesen. Bebyggelsen består till övervägande del av mindre en- och 
flerbostadshus av egnahemskaraktär vilka i huvudsak är uppförda på 1920- och 1930-talet, men 
inslag av yngre byggnader från olika perioder förekommer. 

När kvarteren på Nedre Norrmalm bebyggdes på 1920- och 1930-talet fanns här bara några enstaka 
enklare bostadshus från 1910-talet. Hustyperna i området varierar från enfamiljsvillor till hyreshus 
för 4–6 familjer. Norr om Baldersplatsen byggdes vid 1920-talets mitt ett antal egnahem enligt Borås 
stads typritningar. 

Söder om Baldersplatsen i kvarteret Lejonet uppfördes 2 ½ vånings hyreshus efter ritningar av bland 
andra Nils Sörensen och Eric Holmqvist. Stilmässigt ansluter dessa hyreshus till 1920-talsklassicismen 
med enkla, strama fasader med klassicerande detaljer och lertegeltäckta tak. I kvarteret Leoparden 
uppfördes 1926 byggnader som även de fick en klassicistisk utformning. I exemplet Leoparden 6 fick 
huset en något avvikande takform och volym, men i övrigt uppvisar byggnaderna stora likheter med 
de typhus för egnahem som uppfördes i stor omfattning i Borås vid tiden. 

Även i kvarteret Bofinken, beläget mellan Vedensgatan och Runebergsgatan, uppfördes under 1920-
talets andra hälft en enhetlig bebyggelse i klassicerande stil. På fastigheten Bofinken 6 finns som 
exempel ett hyreshus där fasaderna har givits en stram prägel med markerat entréparti och 
frontespis. Ritningarna till husen i kvarteret utfördes av bland andra arkitekterna Albin Lönnqvist, Erik 
Holmqvist, Nils Sörensen och Folke Bergh. Dessa var de mest anlitade arkitekterna vid tiden och flera 
bostadsområden i staden har präglats av dem. På 1930- och 1940-talet uppfördes även några 
enfamiljsvillor i området som fick en delvis annan utformning. I ett exponerat läge utmed 
Engelbrektsgatan, i kvarteret Uttern, byggdes villor av mer representativ karaktär. De stilmässigt 
mest utpräglade är den före detta komministerbostaden, Uttern 15, samt en villa i funktionalistisk 
stil, Uttern 6. 

Det relativt stora området utgör ett bra exempel på byggnadskonst och stadsplanering från 1900-
talets första decennier med tidstypiskt svängda gator och terränganpassade gator, platsbildningar 
och uppvuxna trädgårdar. Trots förändringar vad gäller senare tillkommen bebyggelse, fasader och 
detaljer, kan området visa upp en tämligen enhetlig prägel med ursprungliga byggnadsvolymer och 
till stora delar sammanhållet formspråk. Ljusa putsfasader, lertegeltak, förträdgårdar och 
smidesstaket är några av de detaljer som karaktäriserar området. 

Motiv för bevarande 
Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört i huvudsak under 1920- och 1930-talen men med 
inslag av yngre byggnader. Stilmässigt ansluter egnahem och hyreshus till 1920-talsklassicismen. I 
området finns även representativt utformade villor från perioden. Inom området finns en väl 
sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, 
terränganpassade gator och mindre platsbildningar. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypisk gatu- och kvartersstruktur, egnahem, flerbostadshus och villor från 1920- och 1930-tal. 
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21. Kvarteren Cedern, Vävaren 
Området har ett mycket exponerat läge vid infarts- och genomfartsvägarna Göteborgsvägen och 
Alingsåsvägen i kvarteret Cedern och Vävaren. Bebyggelsen är uppförd under 1920- och 1930-tal 
samt 1950- och 1960-tal. 

Området etablerades som industriområde på 1920-talet då den första byggnaden uppfördes i 
kvarteret Cedern 10. Den uppfördes i 2 ½ våning efter ritningar av arkitekt Albin Lönnqvist. 
Träbyggnaden användes ursprungligen som magasin men byggdes om till fabrik på 1930-talet då 
konfektionsföretaget AB Erik Winther flyttade in i byggnaden. Under 1920-talet uppfördes även en 
fabriksbyggnad i kvarteret Vävaren 14. 

Det fördelaktiga läget intill järnvägsstationen vid Borås Central (dåvarande Borås Nedre) och den 
betydelsefulla Göteborgsvägen gjorde att kvarteret Cedern planerades för industribyggnader. Ett 
antal fabriksbyggnader för den framväxande konfektionsindustrin uppfördes här på 1930-talet efter 
funktionalistiska planideal. Trikåfabriken Elit uppförde 1936–1937 en fabriksbyggnad i kvarteret 
Cedern 8, och liksom byggnaderna i kvarteren Cedern 2 och 12 samt Vävaren 9, uppfördes den i en 
renodlad funktionalistisk stil. Karaktäristiskt för dessa fabriksbyggnader är de stora glasytorna samt 
de något indragna vindsvåningarna som blev typiska på större byggnader vid tiden. Ursprungligen var 
fasaderna putsade i en ljus kulör, vanligtvis gul, och fönstren var målade i en grön eller brun kulör. 

År 1955 bebyggdes områdets västra del med en större skolbyggnad kallad Praktiska Realskolan, 
nuvarande Särlaskolan. Den uppfördes efter ritningar av före detta stadsarkitekt Harald Eriksson och 
stadsarkitekt Roland Gandvik. Anläggningens placering gjorde stora ingrepp i området då tre äldre 
gator stängdes av. Byggnaderna är starkt präglade av 1950-talet med tidstypiska detaljer som 
mosaiker, koppardetaljer, betongglas etc. Som helhet är miljön mycket välbevarad och en god 
representant för 1950-talets skolmiljöer och arkitektur. 

Området domineras idag av fyra stora och stilmässigt renodlade byggnadsvolymer i kvarteret Cedern, 
som med sina rationella och modernistiska fasader förmedlar en bra bild av konfektionsindustrins 
framgångar och betydelse för staden vid tiden. 

Motiv för bevarande 
Område med stora friliggande industribyggnader från 1930-talet vilka representerar några av stadens 
bäst bevarade fabriksbyggnader i funktionalistisk stil. Inom området finns också stadens enda 
kvarvarande fabriksbyggnad i trä samt en skolbyggnad från 1955, vars volym och formspråk väl 
ansluter till industribebyggelsen. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan efter funktionalistiska ideal. Industri- och fabriksbyggnader 1920–1938. Skolbyggnad 1955. 
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22. Stadsdelen Göta 
Det stora området består visuellt och historiskt av två delområden på var sin sida av den tidigare 
infartsvägen, Varbergsvägen. Det är beläget i stadsdelen Göta och den aktuella bebyggelsen tillkom 
under en relativt lång period från mitten av 1930-talet och ett tjugotal år framåt. De kvarter som 
innefattas i den västra delen är Porsen, Poppeln, Tallen och Valnötsträdet. Den södra delen 
innefattar kvarteren Oxeln 1, Sälgen 1, Rönnen 1 och Gullregnet 1. Här finns även kvarteret Flädern 
4, 7 och 8 samt Silverpoppeln 7. 

Bebyggelsen i den västra delen av området domineras helt av flerbostadshus av lamelltyp i huvudsak 
uppförda under 1930-talets andra hälft. Området var till en början planerat efter 1910-talets 
stadsplaneideal med svängda gator och platsbildningar, men detta blev inte verkställt. Under 1930-
talet lanserades istället ett nytt stadsplanemönster med friliggande hus, som enligt de 
funktionalistiska idealen skulle placeras så att maximalt med ljus och luft erhölls. Bebyggelsen i det 
aktuella området planerades efter dessa ideal med ”hus i park” vilket resulterade i fritt placerade 
byggnadskroppar i en bevarad, kuperad terräng. 

Under 1930- och 1940-talen ökade inflyttningen till Borås oerhört snabbt tack vare 
konfektionsindustrins framgångar och man behövde bostäder till de nya industriarbetarna. Stora 
delar av stadsdelen Göta kom därför att från 1930-talet och fram till 1960-talet mestadels att bebos 
av industriarbetare. Exempel på välbevarad bebyggelse finns bland annat i kvarteret Tallen 5 där ett 
flerfamiljshus uppfördes 1939 efter ritningar av arkitekt Nils Sörensen. Byggnaden innehöll 18 
lägenheter om 1–3 rum och kök samt en livsmedelsbutik. Samme arkitekt ritade även ett antal andra 
flerfamiljshus i kvarteret, vilka ansluter till en typ av flerfamiljshus som är mycket vanlig i stadsdelen 
samt på flera andra platser i staden. Stilmässigt ansluter dessa byggnader till funktionalismens 
stilideal med enkla slätputsade fasader i ljusa kulörer, lertegeltak och få utsmyckande detaljer. 

Den södra delen av området utgörs av en sammanhållen bebyggelse vilken uppfördes med en 
tidstypisk stadsplan mellan 1943 och 1952 av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Arkitekt 
för samtliga hus var Nils Nordmark. Hustypen är trevåningslamellhus och ett fåtal punkthus, samtliga 
med fasader i tegel där kulörerna varierar mellan gult och rött. Området var ett för tiden mycket 
stort projekt och omfattade totalt över 700 lägenheter. Bostäderna kompletterades med butiker, 
föreningslokaler och mellan husen byggdes lekplatser. Området kan sägas vara ett tidigt exempel på 
den grannskapsplanering som senare blev etablerad i Sverige och Borås.  

Området som helhet karaktäriseras idag av en enhetlig hyreshusbebyggelse vilken som helhet 
bevarat sin karaktär med intakta byggnadsvolymer, tomter, platsbildningar och grönska. Trots att 
merparten av byggnaderna har genomgått förändringar vad gäller fasader och detaljer kan det 
förmedla en bra helhetsbild av tidens planerings- och arkitekturideal. 

Motiv för bevarande 
Område med flerfamiljshus uppförda från mitten av 1930-talet till mitten av 1950-talet. Bebyggelsen 
består av friliggande lamellhus, utplacerade i den kuperade terrängen enligt tidens funktionalistiska 
stadsplaneideal med ”hus i park” och orienterade efter tidens tankar om ljus och luft. 

Uttryck för bevarande 
Funktionalistisk stadsplan, platsbildningar, flerfamiljshus från 1930- till 1950-tal. 
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23. Bergdalen 
Området är beläget i stadsdelen Bergdalens centrala och norra delar. Bebyggelsen, som grupperar sig 
utmed bland annat Kummel- och Tokarpsgatorna, tillkom under en relativt kort period från mitten av 
1930-talet och ett tiotal år framåt. De kvarter som innefattas är Värjan, Sabeln, Bajonetten, Rådjuret 
och Kiden. Sedan sent 2010-tal har det skett en kraftig förtätning i områdets norra del. 

Området består i huvudsak av flerfamiljshus men här finns även exempel på villabebyggelse av 
representativ karaktär. På tvärgator till Gustav Adolfsgatan, som utgör områdets huvudgata, är 
byggnader utlagda efter ett funktionalistiskt stadsplaneideal med ”hus i park”. Befintliga 
terrängförhållanden har varit utgångspunkten när bebyggelsen orienterats enligt tidens tankar om 
ljus och luft. Ett bra exempel på flerfamiljshus med funktionalistiskt formspråk finns bevarat i 
kvarteret Sabeln 5. Det byggdes 1936–1937 och innehöll lägenheter med två rum och kök samt några 
enkelrum. Byggnaden är idag ett av få välbevarade hus från perioden i stadsdelen Bergdalen, och 
bildar tillsammans med tre grannfastigheter i korsningen Kummelgatan–Gustav Adolfsgatan en för 
tiden och området representativ bebyggelsemiljö, med förträdgårdar mot gatan. 

I kvarteret Rådjuret, vid slutet av Gustav Adolfsgatan, ligger ytterligare ett välbevarat flerfamiljshus 
från tiden. Det ritades 1938 av arkitekt Gösta Planck och fick en för staden mycket typisk utformning i 
funktionalistiskt stil med indragen vindsvåning. Av villorna i området utmärker sig byggnaden i 
kvarteret Värjan 1. Den uppfördes 1949 för dåvarande direktören för konfektionsföretaget 
Erlabolaget, efter ritningar av arkitekt Elon Bernard från Göteborg. Villan fick en representativ prägel 
med en för den tiden ovanligt påkostad interiör och exteriör. 

Området karaktäriseras idag av en enhetlig bebyggelse med flerfamiljshus vilken som helhet bevarat 
sin karaktär med intakta byggnadsvolymer, tomter, hägnader och grönska. Trots att merparten av 
byggnaderna i området har genomgått förändringar vad gäller fasader och detaljer kan det förmedla 
en helhetsbild av tidens planerings- och arkitekturideal. Emellertid har områdets läsbarhet påverkats 
negativt den förtätning som skett i områdets norra del i form av nyuppförda flerbostadshus under 
2010- och 2020-talet. 

Motiv för bevarande 
Område med flerfamiljshus och enstaka villor uppförda från mitten av 1930-talet och ett tiotal år 
framåt. Bebyggelsen och stadsplanen har utgått från tidens funktionalistiska arkitektur- och 
stadsplaneideal med ”hus i park” vilka orienterats i den kuperade terrängen efter tidens tankar om 
ljus och luft. 

Uttryck för bevarande 
Funktionalistisk stadsplan, flerfamiljshus och villor från mitten av 1930-talet till 1940-talet. 
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24. Vendelshöjdsgatan 
Området är beläget i stadsdelen Östermalms sydöstra del. Bebyggelsen uppfördes vid 1930-talets 
mitt då större enfamiljsvillor grupperades runt återvändsgatan Vendelshöjdsgatan i kvarteren 
Bergfinken och Rosenfinken. 

Inom området finns ett antal större, representativt utformade enfamiljsvillor vilka uppfördes för 
företagsledare och högre tjänstemän, i en renodlad funktionalistisk stil. När en ny epok med 
bostadsbyggande inleddes på 1930-talet, blev funktionalismen ett begrepp som med övergripande 
tankar om demokrati och rättvisa var tänkt att passa alla i det framväxande svenska folkhemmet. 
Man skulle främst bygga bra bostäder anpassade för de breda folklagrens dagliga liv. I realiteten kom 
dock funktionalismen som arkitekturstil att inledningsvis anammas av en välbärgad och intellektuell 
elit, vilket villorna på Vendelshöjdsgatan är ett exempel på. 

Villorna är i de flesta fall ritade av erkända arkitekter, såsom Gösta Planck, Gunnar Jonsson och Birger 
Jonsson. De utformades enligt ett typiskt funktionalistiskt formspråk med ljusa slätputsade fasader, 
flacka pulpettak och oregelbunden fönstersättning. Villorna omges av stora kuperade tomter och i 
flera fall placerades de indragna från gatan samt på en höjd, vilket är ett tidstypiskt drag. 

De enskilda byggnaderna fick en individuell utformning men smälter väl samman i miljön bland annat 
genom de ljusa putsade fasaderna. Trots förändringar på något enstaka hus utgör bebyggelsemiljön 
en av stadens bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. Den tillmäts 
stora arkitektur-, samhälls- och socialhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
Villabyggnader från 1930-talet, omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 
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25. Villabergsgatan, kvarteret Fjällvråken, Östermalm 
Området är beläget i stadsdelen Östermalms nordöstra del. Bebyggelsen uppfördes till övervägande 
del under 1930-talets andra hälft då större enfamiljsvillor grupperades runt återvändsgatan 
Villabergsgatans avslutning i kvarteret Fjällvråken. 

Inom området finns ett antal större, representativt utformade enfamiljsvillor vilka uppfördes för 
företagsledare och högre tjänstemän, i en renodlad funktionalistisk stil. När en ny epok med 
bostadsbyggande inleddes på 1930-talet, blev funktionalismen ett begrepp som med övergripande 
tankar om demokrati och rättvisa var tänkt att passa alla i det framväxande svenska folkhemmet. 
Man skulle främst bygga bra bostäder anpassade för de breda folklagrens dagliga liv. I realiteten kom 
dock funktionalismen som arkitekturstil att inledningsvis anammas av en välbärgad och intellektuell 
elit, vilket villorna på Villabergsgatan är ett exempel på. 

Villorna i kvarteret Fjällvråken är i de flesta fall ritade av erkända arkitekter som Gösta Planck och 
Hugo Häggström. De utformades i enlighet med ett tidstypiskt funktionalistiskt formspråk med ljusa 
slätputsade fasader, flacka pulpettak och en oregelbunden fönstersättning. Villorna som omges av 
relativt stora, starkt kuperade tomter, ligger grupperade kring en vändplats. Tomterna med vildvuxna 
naturpartier på baksidan av husen speglar väl det funktionalistiska idealet med samspel mellan 
arkitektur och natur. 

De enskilda byggnaderna är individuellt utformade men smälter väl samman i bebyggelsemiljön 
bland annat genom ljusa slätputsade fasader. Trots förändringar på enstaka hus utgör 
bebyggelsemiljön en av stadens bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bäst sammanhållna i funktionalistisk stil, och den 
tillmäts både arkitektur-, samhälls- och socialhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
Villor från 1938–1948 omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 
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26. Centrala Norrmalm 
Området är beläget centralt i stadsdelen Norrmalm där bebyggelsen grupperar sig i kvarteret 
Kanslern som avgränsas av Ynglingagatan och Döbelnsgatan samt grönområdet kring idrottsplatsen 
Sagavallen. 

Inom det relativt lilla området finns ett antal en- och tvåfamiljsvillor i funktionalistisk stil vilka 
uppförts i ett grönt läge i utkanten av staden. I kvarteret Kanslern 5 finns som exempel ett 
bostadshus som uppfördes 1939. Byggnaden innehöll från början två lägenheter men är idag 
enbostadshus. Formspråket redovisar funktionalismens ideal med rena, enkla fasader och fri 
fönstersättning. Byggnaden ingår i en grupp av sju fastigheter som bebyggdes under en kort period 
på 1930- och 1940-talen. 

Bebyggelsemiljön karaktäriseras idag av uppvuxna, kuperade tomter samt byggnader av villakaraktär 
med i flera fall ljusa slätputsade fasader och flacka sadeltak. Byggnaderna ligger något indragna från 
gatulinjen. Områdets stora tomter samspelar med grönområdet i söder och bebyggelsen får 
därigenom en relativt anonym prägel. Ett antal byggnader har genomgått förändringar vad gäller 
fasadmaterial, fönster med mera, men som helhet utgör miljön en av stadens bättre sammanhållna 
från tiden. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bättre sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil från 
tiden. Välbevarade bostadshus med villakaraktär på kuperade och grönskande tomter. 

Uttryck för bevarande 
Bostadshus från 1935–1945 med omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 
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27. Villabebyggelse vid Hybergsvägen, Brämhult 
Området är beläget nordost om stadskärnan i stadsdelen Brämhults västra del. Bebyggelsen består 
av representativt utformade villor i huvudsak uppförda under perioden 1934–1945. De grupperar sig 
främst utmed den relativt hårt trafikerade Hybergsvägens östra sida.  

Brämhult var fram till 1971 egen kommun. Invånarna var relativt få fram till 1930-talet då samhället 
började växa, och på tjugofem år femdubblades befolkningen. Orsakerna till denna utveckling var 
bland annat bilismens intåg som gjorde det möjligt att ha arbetsplats och bostad på längre avstånd 
från varandra. Samtidigt var Brämhults kommun inte lika hårt reglerad som Borås och det var 
förhållandevis lätt att bygga hus här. I Brämhult etablerades så småningom också ett antal industrier 
på 1940- och 1950-talen, främst mindre textilindustrier. 

Utmed Hybergsvägen byggdes i slutet på 1930-talet ett antal villor i funktionalistisk stil. De uppfördes 
främst av högre tjänstemän och företagare och flertalet av dessa ritades av samme arkitekt. 
Bostadshusen ansluter helt till funktionalismens stilideal med en arkitektur som präglas av ett enkelt 
och sakligt uttryck. Karaktäristiskt är ljusa, putsade fasader, flacka tält- eller pulpettak samt fönster 
över hörn. En bra representant för villabebyggelsen finns på fastigheten Svinåsa 1:17 där detaljer 
som fönster, entrétrappa och ursprunglig färgsättning finns bevarad från byggnadstiden. 

Bebyggelsemiljön karaktäriseras av stora uppvuxna tomter. Delar av Hybergsvägen kantas också av 
en låg kallmurad naturstensmur vilken visuellt binder samman flera av fastigheterna. Flertalet 
byggnader står idag ovanligt välbevarade. Som helhet utgör miljön ett av stadens bäst sammanhållna 
villaområden från tiden. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. Den tillmäts 
både arkitektur-, samhälls- och socialhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
Villor från 1935–1948 omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. Stenmurar. 
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28. Kvarteret Brigantinen, Hedvigsborg 
Området är beläget centralt i stadsdelen Hedvigsborg och består av lamellhus från 1940-talet som 
grupperar sig utmed Hedvigsborgsgatan i kvarteret Brigantinen. 

Stadsdelen Hedvigsborg var ursprungligen avsett att enbart bebyggas med villor och den nordvästra 
delen blev också bebyggd med en- och tvåfamiljsvillor vid slutet på 1930-talet. Då det vid tiden rådde 
stor bostadsbrist lät byggmästare Arvid Pelin, som ägde marken, istället uppföra ett stort antal 
flerbostadshus och bröt därmed mot de intentioner som fanns för Hedvigsborg. Under hela denna 
expansiva period på 1940- och 1950-talen planerades och byggdes stadsdelen ut efter en så kallad 
avstyckningsplan, vilket är unikt. Den gällande stadsplanen fastställdes inte förrän 1969. 

Inom det aktuella området finns ett antal lamellhus uppförda 1944–1946 av byggmästare Pelin. De 
ursprungligen identiska flerbostadshusen ritades av arkitekt Gunnar Jonsson och de innehöll fyra 
lägenheter om tre rum och kök vardera. De uppfördes på spekulation och såldes sedan som 
bostadsrätter. Husen kom främst att bebos av arbetare vid de stora textilföretagen i staden. 
Byggnaderna placerades enligt funktionalistiskt planmönster med ”hus i park” och utformades i en 
något uppmjukad funktionalistiskt stil med ljusa putsade fasader. Den breda Hedvigsborgsgatan 
anlades även den av byggmästare Pelin. Byggnaderna i området hålls samman av en enhetlig form 
och skala, samt i viss mån genom val av fasadmaterial. Flera hus har dock genomgått relativt 
omfattande fasadförändringar vilket inverkar negativt på helhetsintrycket. 

Motiv för bevarande 
Område med flerbostadshus som utgör exempel på de funktionalistiska arkitektur- och 
stadsplaneideal som var rådande vid tiden. Bebyggelsemiljön anses även besitta samhälls- och 
socialhistoriska värden då den representerar arbetarnas boendevillkor under 1940- och 1950-talen. 

Uttryck för bevarande 
Flerbostadshus från 1940-talet utlagda enligt funktionalismens planideal. 
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29. Kvarteret Kaggen, Kostern m.fl., Hedvigsborg 
Området är beläget centralt i stadsdelen Hedvigsborg och består av lamellhus från 1940- talet som 
grupperar sig utmed Ulvens gata, Völundsgatan och Fafnesgatan i kvarteren Kaggen, Kostern, 
Korvetten och Klipperskeppet. 

Stadsdelen Hedvigsborg var ursprungligen avsedd att enbart bebyggas med villor. Den nordvästra 
delen blev också bebyggd med en- och tvåfamiljsvillor vid slutet på 1930-talet. Då det vid tiden rådde 
stor bostadsbrist lät byggmästare Pelin, som ägde marken, istället uppföra ett stort antal 
flerbostadshus och bröt därmed mot de intentioner som fanns för Hedvigsborg. Under hela denna 
expansiva period under 1940- och 1950-talet planerades och byggdes stadsdelen ut efter en så kallad 
avstyckningsplan, vilket är unikt. Den gällande stadsplanen fastställdes inte förrän 1969. 

I området ingår ett flertal lamellhus uppförda av byggmästare Arvid Pelin. De ursprungligt identiska 
flerbostadshusen ritades av arkitekt Gunnar Jonsson och innehöll två lägenhetstyper om tre 
respektive ett rum och kök. Bostadshusen uppfördes på spekulation och såldes sedan vidare som 
bostadsrätter. De kom främst att bebos av arbetare vid stora textilföretag såsom Algots och 
Erlabolaget. Byggnaderna placerades enligt funktionalistiskt planmönster med ”hus i park” och 
utformades i en något uppmjukad funktionalistiskt stil med ljusa putsade fasader. De breda gatorna 
samt den centrala platsbildningen anlades även de av byggmästare Pelin. Byggnaderna i området 
hålls samman av en enhetlig form, skala samt i viss mån genom val av fasadmaterial. Flera hus har 
dock genomgått relativt omfattande fasadförändringar vilket inverkar negativt på helhetsintrycket. 

Motiv för bevarande 
Bostadsområde med flerbostadshus av lamelltyp vilket som helhet utgör ett bra exempel på de 
funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid tiden. Bebyggelsemiljön tillmäts även 
samhälls- och socialhistoriska värden då den representerar textilarbetarnas boendevillkor under 
1940- och 1950-talet. 

Uttryck för bevarande 
Flerbostadshus från 1940-talet och platsbildning, utlagda enligt funktionalismens planideal. 
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30. Kvarteret Ketchen, Kanoten m.fl., Hedvigsborg 
Området är beläget i stadsdelen Hedvigsborgs östra del. Bebyggelsen tillkom under 1940- och 1950-
talet då en- och tvåfamiljsvillor samt lamellhus grupperades utmed Skrymegatan, Utgårdsgatan och 
Tursagatan i kvarteren Briggen, Jollen, Ketchen, Kanoten, Karacken och Ekstocken. 

Den nordöstra delen av stadsdelen Hedvigsborg är planerad med drag efter det tidiga 1900-talets 
trädgårdsstadsplaner med svängda, terränganpassade gator och byggnader som grupperar sig kring 
gemensamma grönytor och mindre platsbildningar. Stadsdelen Hedvigsborg var från början tänkt att 
enbart bebyggas med villor men kom på 1940-talet att främst bebyggas med flerbostadshus. Under 
1950-talet kom dock villabyggandet igång igen och ett stort antal tidstypiskt utformade villor 
uppfördes parallellt med flerbostadshusen i det aktuella området. Under hela denna expansiva 
period under 1940- och 1950-talen planerades och byggdes stadsdelen ut efter en så kallad 
avstyckningsplan, vilket är unikt. Den gällande stadsplanen fastställdes inte förrän 1969. 

Villabebyggelsen fick en exklusiv prägel och är uppförd främst för högre tjänstemän och företagare. 
Utmärkande drag för byggnaderna är den sparsmakade arkitekturen med stor omsorg och hög 
kvalitet i detaljer. Fasaderna är putsade och/eller i tegel och de kompletteras ofta av detaljer i smide. 
Välbevarade exempel finns bland annat på fastigheten Karacken 2 där bostadshuset uppfördes 1954–
1955 och fick ett mycket tidstypiskt uttryck med en något förskjuten byggnadskropp. Även på 
fastigheten Kanoten 9 finns en välbevarad villa. Den uppfördes 1955 efter ritningar av arkitekt 
Anders Svänsson för byggmästare F. Gustafsson. Byggnadens detaljer, form och material ansluter 
helt till tidens arkitekturideal. 

Området består idag av en blandad bebyggelse med både flerbostadshus och villor och har bevarat 
mycket av sin karaktär med stora tomter som i samspel med närliggande grönområden ger ett grönt 
och lummigt intryck.  

Motiv för bevarande 
Område med villabebyggelse och lamellhus från 1940- och 1950-talet. Välbevarad bebyggelse som 
representerar de arkitektur- och planeringsideal som var förekommande vid tiden. Bebyggelsemiljön 
som helhet tillmäts bland annat arkitektur- och byggnadshistoriska värden samt även socialhistoriska 
värden. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypiskt planlagt område med flerbostadshus 1940- och 1950-tal samt villor från 1950-tal. 
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31. Dammsvedjan 
Området är beläget i stadsdelen Dammsvedjan. Bebyggelsen tillkom i början av 1950-talet, då en- 
och tvåfamiljsvillor grupperades utmed Landbogatan, Bygatan och Bystigen i kvarteren Sadeln, Selen 
och Stigbygeln. 

Stadsdelen Dammsvedjan började byggas ut vid slutet av 1940-talet i utkanten av Borås södra delar. 
På Dammsvedjan byggdes senare, på 1950-talet, flerbostadshus, skola och affärer i centrum, 
skyddade från genomfartstrafik. Stadsplanen för det aktuella området har sannolikt utgått från 
tidens idéer om att skapa så kallade grannskapsenheter med i huvudsak småhus, vilka skulle 
grupperas kring en egen centralt placerad torgbildning med affärer och samlingslokaler. Området 
visar drag av de stadsbyggnadsideal som växte fram vid sekelskiftet 1900 med svagt svängda, 
terränganpassade gator och mindre platsbildningar. Dessa tankar fick vid den här tiden något av en 
renässans inom stadsplaneringen. 

Bebyggelsen tillkom i huvudsak under perioden 1950–1956 och utformades i en för femtiotalet 
karaktäristisk arkitektur. Den kännetecknas främst av putsade fasader i ljusa eller ljust bruna kulörer 
med detaljer i smide och tegel. Byggnaderna är uppförda i 1 ½ plan och de är, med enstaka undantag, 
ursprungligen tvåfamiljshus med villakaraktär. De har senare i stor utsträckning förändrats till 
enfamiljshus. Husen ritades av lokalt kända arkitekter och ingenjörer som Eric Sjöberg och Erik 
Magnusson. Exempel på välbevarade byggnader finns bland annat i fastigheterna Selen 16 samt  
Stigbygeln 2 och 7. Husen uppfördes främst för tjänstemän och hantverkare, många med anställning 
inom kommunen. 

I området finns idag många byggnader som har bevarat putsade fasader i milda kulörer och sina 
ursprungliga byggnadsvolymer. Bebyggelsen utgör som helhet ett enhetligt område vilket förstärks 
av delvis uppvuxna tomter, som i samspel med ett mindre skogsparti i norr ger området ett grönt och 
lummigt intryck. 

Motiv för bevarande 
Område med bostadsbebyggelse av villakaraktär från 1950-talet. Planerat som en del i tidens 
stadsplaneideal med så kallade grannskapsenheter. Den välbevarade villabebyggelsen är 
representativ för de arkitekturideal som var förekommande vid tiden och helheten tillmäts bland 
annat arkitektur-, byggnads- och samhällshistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
En- och tvåfamiljsvillor från 1950-tal, tidstypisk stadsplan, platsbildning. 
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32. Tullen 
Området utgör en del av stadsdelen Tullen. Bebyggelsen uppfördes under 1950-talets första hälft då 
friliggande lamellhus, centrumbyggnad och skola grupperades utmed Tollstorpsgatan, Vintergatan 
och Karlsbergsgatan i kvarteret Enhörningen, Sjustjärnorna och Antares. 

Tullen började bebyggas under 1950-talet i utkanten av Borås. Stadsplanen har utgått från tidens 
idéer om att skapa så kallade grannskapsenheter där bostadsbebyggelsen planerades kring en 
centralt placerad torgbildning med affärer och samlingslokaler. Denna typ av områden gavs 
medvetet en varierad utformning, ofta med en blandning av höga punkthus och lägre lamellhus. 

Vid Tullatorget skapades en centrumbildning med skola, affärer och servicefunktioner. I anslutning 
till torgbildningen grupperades trevånings lamellhus samt högre punkthus i den kuperade terrängen. 
När Tullen planlades under tidigt 1950-tal hade planförfattarna, dåvarande stadsarkitekt Harald 
Ericson och Bärnhard Sandström, en klar målsättning att bevara så mycket som möjligt av de 
naturliga förutsättningar som området erbjöd. Byggnaderna lades ut enligt funktionalismens ideal 
om ”hus i park” med tanken att erhålla maximalt med ljus i lägenheterna. 

I det aktuella området, som endast utgör en liten del av stadsdelen, blev bebyggelsen enhetligt 
utformad med hus i tegel, trots att flera byggmästare var inblandade. Byggnaderna uppfördes dels av 
det kommunalägda AB Bostäder efter ritningar av arkitekt Nils Nordmark och dels av byggmästare 
Harry Sjögren efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. De innehåller lägenheter om 1–3 rum och 
kök men här finns också några fyrarumslägenheter i etage. I källarplanet på ett av AB Bostäders hus 
inrymdes även vad man kallade ”ungdomslokaler”.  

Stadsdelen Tullen ger idag som helhet ett något splittrat intryck med rester av äldre 
utkantsbebyggelse och ett antal större villor i exklusiva lägen. De välbevarade flerbostadshusen med 
sina enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer dominerar dock intrycket och skapar en relativt 
anonym, men funktionell miljö. 

Motiv för bevarande 
Området, med lamellhus grupperade vid en centrumbildning, ingår som en del i en större 
grannskapsenhet utformad enligt tidens stadsplaneideal. Lamellhusen är välbevarade och har en 
tidstypisk utformning med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan 1950, centrumbildning, lamellhus från 1950-tal. 
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33. Sydvästra Sjöbo 
Området är beläget i den sydvästra delen av stadsdelen Sjöbo. Bebyggelsen tillkom under en relativt 
kort period åren 1936–1940 då ett stort antal egnahem, så kallade småstugor, uppfördes utmed 
Trollgatan, Sjöbogatan och Gyllentorpsgatan i kvarteren Kremlan, Karl Johansvampen, Röksvampen, 
Tickan och Riskan samt i Tofsskivlingen, Trattskivlingen och Taggsvampen. 

Den dåvarande stadsarkitekten Harald Ericson gjorde 1935 typritningar till mindre enbostadshus vilka  
uppfördes med egnahemslån samt i viss utsträckning i regi av stiftelsen ”Egna hem för barnrika 
familjer i Borås”. Ericson var anhängare till funktionalismen och de tankar och idéer om ljus och luft 
som lyftes fram. Det nya bostadsområdet på Sjöbo planerades efter dessa funktionalistiska ideal där 
kraven på soliga och luftiga bostäder för de breda folklagren skulle tillgodoses. 

Småstugorna var förhållandevis billiga att uppföra och delar av insatsen kunde erhållas som lån av AB 
Egna hem i Borås. När det gäller barnrikehusen var bakgrunden till att bebyggelse av detta slag kunde 
uppföras ett riksdagsbeslut från 1935, där socialminister Gustav Möller föreslagit att mindre 
bemedlade, barnrika familjer skulle få bostadshjälp. I Borås uppfördes barnrikehus även på bland 
annat Erikslund, där de fick namnet ”Solgårdar” vilket var benämningen på barnrikehus på flera 
platser i landet. 

Småstugorna innehöll tre rum och kök och det var vanligt att hushållen bestod av 6–8 personer. 
Byggnaderna uppfördes främst av arbetare och hantverkare och fick en enkel utformning i 
funktionalistisk stil. Stugorna placerades så att gavlarna vetter mot gatan och bildar intima gaturum. 
Tomterna är i de flesta fall små och smala. 

Enskilda byggnader i området har idag i stor utsträckning genomgått stora förändringar vad gäller 
fasadmaterial och detaljer. Ett mycket välbevarat exempel är dock Taggsvampen 14. 
Bebyggelsestrukturen i området kan trots detta ge en bra bild av tidens sociala förhållanden samt 
arkitektur- och planeringsideal. 

Motiv för bevarande 
Egnahemsområde med så kallade småstugor i den västra delen av Sjöbo. Ett stort antal typhus 
uppförda i funktionalistisk stil efter ritningar av stadsarkitekt Harald Ericson år 1935. Området anses 
besitta samhälls- och socialhistoriska värden som en del i egnahemsrörelsen. 

Uttryck för bevarande 
Funktionalistisk stadsplan, egnahem 1936–1940. 
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34. Sydöstra Sjöbo 
Området är exponerat beläget i den sydöstra delen av stadsdelen Sjöbo invid Fristadsvägen vilken 
utgör infartsväg till staden från norr. Bebyggelsen, som uppfördes i två etapper dels 1954–1956 och 
dels 1965–1966, grupperar sig utmed Fristadsvägen, Johannelundsgatan och Klintegatan i kvarteren 
Musseronen 1, 6, 7 och 8. 

Stadsdelen Sjöbo började byggas ut under 1920- och 1930-talen, men hade länge en lantlig prägel i 
norra utkanten av Borås. Under slutet av 1930-talet samt under 1940-talet skedde en snabb 
utveckling och grunden till den moderna stadsdelen Sjöbo lades när de så kallade småstugorna och 
ett stort antal lamellhus uppfördes enligt strikt funktionalistiska stadsplaner från 1935 och 1938. De 
grundar sig i sin tur på ett övergripande stadsplaneförslag som lades fram redan 1933. 

Det aktuella området har en stadsplan från 1950 vilken utgått från tidens idéer om att skapa så 
kallade grannskapsenheter där bostadsbebyggelsen planerades i anslutning till en centralt placerad 
centrumbildning med affärer, samlingslokaler och stadsdelskyrka. Bostadshusen gavs medvetet en 
varierad utformning, ofta med en blandning av höga punkthus och lägre lamellhus, vilket kvarteret 
Musseronen är ett bra exempel på. Byggherre för området var det kommunalägda AB Bostäder och 
för ritningar stod arkitekt Nils Nordmark. 

De enskilda byggnaderna utgörs av lamellhus och punkthus i gult tegel som i huvudsak är grupperade 
runt en stor öppen gård med lekplats och grönytor. Lamellhusen, som byggdes 1954–1956, är 
kopplade och huskropparna har förskjutits något. Husen är uppförda i tre och fyra våningar och har 
en tidstypisk utformning med enkla tegelfasader samt avvikande färgsättning på detaljer som 
fönsterkarmar och balkongfronter. De sex punkthusen med fem våningar är uppförda i två etapper, 
dels 1954–1956, dels 1965–1966. De senare tillkomna husen ritades av arkitekt Hugo Häggström och 
de ansluter, vad gäller volym och materialval till de hus som uppfördes på 1950-talet men avviker 
genom bland annat färgsättningen på fönsterkarmarna. 

Områdets karaktär och kvalitet finns idag i de enkla tegelfasaderna med sparsmakade detaljer samt i 
färgsättningen vilket sammantaget skapar en tidstypisk helhet. 

Motiv för bevarande 
Område med lamellhus och punkthus grupperade enligt tidens stadsplaneideal med ”hus i park” som 
en del i en större grannskapsenhet. Samtliga bostadshus har en tidstypisk utformning med enkla 
tegelfasader och sparsmakade detaljer. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan från 1953, lamellhus 1950-tal, punkthus 1950- och 1960-tal. 
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35. Centrala Sjöbo 
Det stora området omfattar de centrala delarna av stadsdelen Sjöbo. Bebyggelsen har i huvudsak 
tillkommit mellan 1956 och 1962. Den grupperar sig runt eller i anslutning till Sjöbo torg i kvarteren 
Skålsvampen, Ringskivlingen, Biskopsmössan, Sjöbohus, Kragskivlingen, Brödkorgssvampen Östra och 
Västra samt Slätskivlingen och Pluggskivlingen. 

Stadsdelen Sjöbo började byggas ut under 1920- och 1930-talet men hade länge en lantlig prägel i 
norra utkanten av Borås. Under slutet av 1930-talet samt under 1940-talet skedde en snabb 
utveckling och grunden till den moderna stadsdelen Sjöbo lades när de så kallade småstugorna och 
ett stort antal lamellhus uppfördes enligt strikt funktionalistiska stadsplaner från 1930-talets andra 
hälft. De i sin tur grundar sig på ett övergripande stadsplaneförslag som lades fram redan 1933. 

Det aktuella området stadsplanerades och är en del i en större plan från 1953. Själva Sjöbo torg med 
kringliggande bebyggelse utformades dock efter en mer detaljerad plan år 1956. Sjöbo planerades 
som en grannskapsenhet ursprungligen avsedd för 12 000 invånare. Vid Sjöbo torg skapades en 
centrumbildning med skola, affärer, stadsdelskyrka samt servicefunktioner som post och bibliotek. I 
anslutning till torget grupperades även flerbostadshus i form av lamellhus samt ett för tiden mycket 
typiskt punkthus. Den höga byggnaden, kallad ”Sjöboskrapan”, stod färdig 1957 och har till uppgift 
att tydligt markera var stadsdelens centrum ligger. Den ritades av arkitekt Nils Nordmark och 
uppfördes av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Lamellhusen uppfördes vid slutet av 
1950-talet och fick en tidstypisk, enkel utformning med tegelfasader samt puts, smides- och 
mosaikdetaljer. På själva torget placerades två mindre, låga byggnader för handelsändamål. Dessa 
två byggnader är i dag ovanligt välbevarade med exempelvis fasadpartier i kakel samt tidstypiska 
skärmtak. 

Som avslutning på byggnadsprogrammet kring Sjöbo torg byggdes 1960 ett komplex bestående av 
två volymer: dels ett sjuvånings skivhus och dels en lägre byggnadsdel med huvudfasad mot torget. 
Byggnaden ritades av arkitekt E. Gustafsson och innehöll bibliotek, biograf samt studie- och 
samlingslokaler. I anslutning till torget ligger också Borås första stadsdelskyrka, Sjöbokyrkan, som 
stod färdig 1962. 

Sjöbo blev stadens enda fungerande exempel på grannskapsenhet och här finns idag kommunala och 
kommersiella inrättningar såsom bibliotek, affärer, skola och kyrka. Det aktuella området ger idag, 
med i stort välbevarad bebyggelse i samspel med bevarade funktioner, en bra bild av en tid då svensk 
stadsplanering rönte internationellt intresse. 

Motiv för bevarande 
Centrumbildning enligt tidens stadsplaneideal med så kallade grannskapsenheter. Kringliggande 
lamellhus samt ett punkthus och skivhus. Envånings handelsbyggnader på torget. Byggnaderna har 
en tidstypisk utformning med bland annat enkla tegel- och putsfasader och sparsmakade detaljer. 

Uttryck för bevarande 
Torgbildning 1956. Bebyggelse 1956–1960. Stadsdelskyrka 1962. 
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36. Sjöbo Sommarstad 
Området är relativt anonymt beläget i nordvästra delen av stadsdelen Sjöbo invid Öresjö och Viskans 
östra strand. Bebyggelsen består av mindre stugor indelade i kvarter som grupperats i anslutning till 
en öppen, centralt placerad allmänning. 

Sjöbo sommarstad började byggas 1944 i samband med att föreningen Borås Koloniträdgårdar 
bildades. Området ersatte Erikslunds koloniområde vilket exploaterades av Folkets park. Totalt 120 
stugor med tillhörande små arrendetomter uppfördes i 18 kvarter. Området fick en tidstypisk 
karaktär som har ett tydligt släktskap med andra stugområden bland annat vid västkusten i Halland. 
De flesta stugorna var ursprungligen på 20 kvm men här fanns även en mindre variant på 16 kvm. 
Husen målades i gult, rött eller vitt. Tomterna eller lotter som de kallas, omfattar i genomsnitt 380 
kvm. Området är organiserat med samlingslokaler kallade ”Storstugan” och ”Lillstugan” samt ett 
antal toalettbyggnader som kan disponeras av stug-ägarna. I stort sett samtliga stugor har under 
åren byggts ut i olika omfattning men de ursprungliga volymerna är ofta lätt läsbara. 

Sjöbo sommarstad är som helhet välbevarat och det står idag som dokument över en tidsperiod då 
begreppet fritid fick en allt mer central betydelse för de breda folklagren i industri- och 
arbetarstaden Borås. 

Motiv för bevarande 
Område med mindre stugor på små, gröna tomter där bebyggelsen representerar de breda 
folklagrens fritidsliv som det gestaltade sig från främst 1930-talet och framåt. Stugor, 
kvartersindelning samt samlingslokaler och ”allmänning” skapar en välbevarad helhet. 

Uttryck för bevarande 
Koloni- och stugområde, 1940-tal. 
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37. Industrilandskapet, Norra Centrum 
Området är beläget omedelbart norr om den äldre rutnätsstaden. Bebyggelsen är uppförd under 
perioden 1866 till 2010-talet och utgörs i huvudsak av före detta industribyggnader. De kvarter som 
berörs är Grävlingen 1, 2, 5, Guldbaggen 35, Viskastrand 2 samt Simonsland 11, 14, 16, Järnvägen 4:2, 
Stinsen 1 och Lokstallet 1. 

Området började bebyggas med anläggningar av industriell karaktär redan på 1860-talet då garveri-, 
färgeri- och tryckeriverksamhet fanns i nuvarande Järnvägen 4:2. Inom området finns stadens första 
järnvägsstation, Borås Övre, vilken ursprungligen uppfördes 1863 med stationshus, lokstall och 
reparationsverkstad. Dagens stationsbyggnad är dock en ”kopia” från 1866, återuppförd efter brand. 
Verksamheten vid Borås Övre kan sägas utgöra ett fundament för dagens Borås och den hade en helt 
avgörande betydelse för stadens utveckling till en av landets ledande industristäder. Det aktuella 
området hade ett gynnsamt läge för industrietableringar med sitt läge vid Viskans vatten och med 
närhet till Borås Övre och järnvägen mot Herrljunga, där stambanan anslöt. Nya textilindustrier växte 
upp i snabb takt, nämnas kan bland annat väverierna Wiskastrands Mekaniska Väfveri i kv. 
Viskastrand 2 (1874) och AB Merinos i kv. Grävlingen 1 (1891) samt färgerierna Appreterings AB 
Norden i kv. Grävlingen 2 (1895) och JF Wennerstens Fabriks AB som expanderade i Järnvägen 4:2 
(1898).  

Området har fram till 1960-talet förtätats kraftigt genom nyetableringar samt genom att befintliga 
anläggningar har byggts till samt kompletterats med nya byggnader. Alla perioder av stark expansion 
för textilindustrin finns representerade genom stilmässigt utpräglade byggnader, vilket innebär att 
området är läsbart och att en stark känsla av kontinuitet infinner sig. Områdets södra del domineras 
av anläggningen som uppfördes av AB Svenskt Konstsilke (SKS) huvudsak mellan 1931–1949 i en 
utpräglad funktionalistiskt stil, och som idag inrymmer bland annat Textile Fashion Center. För 
ritningarna stod det nationellt välkända stockholmsföretaget AB Industribyrån och ingenjör T.A. 
Bergen.  

Områdets norra del domineras främst av arkitekt Lars Kellmans industribyggnader i tegel, med en 
utformning typisk för tiden runt sekelskiftet 1900. Karaktären i området skiftar mellan hårt 
exploaterade kvarter med stora sammanbyggda byggnadsvolymer i den södra delen och mer 
friliggande anläggningar i den norra delen.  

Byggnaderna i området och de verksamheter som har funnits och som fortfarande finns kvar här idag 
vittnar om ett mer än 150-årigt historiskt förlopp från industrialismens genombrott till dagens 
förhållanden då det nya informations- och kunskapssamhället tar form. Bebyggelsen inom området 
utgör stadens bäst sammanhållna industrilandskap och är som helhet en tydlig årsring i staden. Med 
sin närvaro ger bebyggelsemiljöerna invånarna i Borås en tydlig och mycket viktig förankring i 
historien. 

Motiv för bevarande 
Industrianläggningarna inom området utgör stadens bäst sammanhållna industrilandskap. 
Bebyggelsen är uppförd från 1860-tal till 2000-tal. Förutom välbevarade fabriksbyggnader från alla 
textilindustrins starka expansionsperioder finns här huvudbyggnad samt lokstallar ursprungligen 
uppförda för stadens första järnvägslinje på 1860-talet. 

Uttryck för bevarande 
Industrianläggningar samt före detta industrianläggningar 1870-tal till 1970-tal. Före detta 
järnvägsstation med tillhörande bangård samt lokstallar och reparationsverkstad 1860-tal till 1940-
tal. Broar över Viskan samt järnvägsbroar. 
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38. Villabebyggelse kring Tyllgatan, Brokadgatan m.fl., Brämhult  
Området är beläget i stadsdelen Brämhult i Borås östra delar. Bebyggelsen utgörs av 38 
enbostadshus uppförda mellan 1969 och 1974. Villorna grupperar sig på ett tidstypiskt sätt utmed 
Tyllgatan, Brokadgatan, Satingatan, Sammetgatan och Sidengatan.     

Stadsplanen upprättades av företaget Kommunaltekniska Planeringsbyrån AB år 1966 på uppdrag av 
dåvarande Brämhults Kommun. Den speglar på ett bra sätt tidens planeringsideal med bebyggelsen 
grupperad utmed mindre återvändsgator där bostadshusen ligger något indragna från gatan på 
relativt stora tomter. Sammantaget skapar detta ett ljust och luftigt intryck där grönskan är 
framträdande. Bebyggelsemiljön är idag ovanligt väl sammanhållen och välbevarad, med så kallad 
Mexisten, ett kalkcementtegel, som helt dominerande fasadmaterial. Samtliga hus, med något 
enstaka undantag, är ritade och uppförda av företaget AB Ytonghus som 1965 startade tillverkningen 
av en ny typ av fasadsten. År 1968 lanserades den under namnet Mexisten. Området och de enskilda 
husen karaktäriseras främst av sina ljusa tegelfasader med mörka trädetaljer i gavelrösten, vissa 
fönsterpartier samt av de utmärkande fönsterluckorna, ursprungligen var trädetaljerna målade i 
mörkt bruna kulörer. Ett litet antal hus har uppförts med brunröda tegelfasader vilket också var 
vanligt vid tiden. Takformen är sadeltak vilka täcks med svarta betongpannor. Enplanshus med 
källare är den vanligaste hustypen, men även något suterränghus finns representerat. Området är en 
del av det s.k. miljonprogrammet, där även småhus ingick, och speglar på ett mycket bra sätt de 
villabyggnadsideal som var rådande vid tiden då småhusbyggandet var som mest intensivt i Sverige.    

Motiv för bevarande 
Småhusområde uppfört under perioden 1969–1974 i en tidstypisk arkitektur. Inom området finns en 
väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- och bostadsideal. 
Området är idag ovanligt välbevarat där flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på 
detaljnivå.    

Uttryck för bevarande 
Småhus uppförda 1969-74, uppvuxna villaträdgårdar och tidstypisk stadsplan från 1966. 
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39. Grupphusbebyggelse i kvarteret Hestrahem vid Glimmerplan, Hestra 
Området är beläget i stadsdelen Hestra i Borås nordvästra utkant. Bebyggelsen utgörs av 56 så 
kallade atriumhus uppförda år 1969. Bebyggelsen grupperar sig på ett tidstypiskt sätt invid 
Glimmerplan vilken är en förlängning och avslutning på Ryssbyvägen.     

Stadsplanen för området antogs 1966 och utarbetades av Waab White Arkitektkontor i Göteborg, 
ansvarig arkitekt var Christian Ström. Bebyggelsen ritades av Villaavdelningen vid HSB Riksförbund i 
Stockholm. Grupphusbebyggelse med atriumhus blev mycket vanlig under 1960-talets andra hälft 
som en del av det så kallade miljonprogrammet. Grupphusområdet vid Glimmerplan karaktäriseras 
på ett tidstypiskt sätt av en låg, strikt sammanhållen bebyggelse, vilket gör den yteffektiv. I den 
moderna villaarkitekturen började byggnadstypen användas redan på 1920-talet, men 
sammankopplas i Sverige främst med 1950- och 1960-talets omfattande bostadsproduktion.  

Bebyggelsen vid Glimmerplan består i princip av fyra olikformade kvarter där husen bildar längor som 
grupperar sig runt mindre gaturum och tillsammans skapar ett mindre nätverk med smala gränder. 
Inom området finns även relativt stora, öppna gräsytor som kan utnyttjas av de boende. I den 
nordöstra delen samlas parkering kring fyra fristående garagelängor. Byggnaderna karaktäriseras 
främst av vita kalkstensfasader som kombineras med en rödfärgad, liggande träpanel. Även den 
tidstypiska, breda taksargen utgörs av en röd, liggande träpanel.   

Motiv för bevarande 
Småhusområde uppfört under 1969 i en tidstypisk arkitektur. Inom området finns en väl 
sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- och bostadsideal. Området 
är idag ovanligt välbevarat där flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på detaljnivå.    

Uttryck för bevarande 
Atriumhus uppförda 1969, gemensamma grönytor, parkeringsanläggning samt tidstypisk stadsplan 
från 1966. 
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40. Utställningsområdet för Nordisk Bostadsutställning, kv. Nielsen 1, Grieg 1, 2, 
Partituret 1, m.fl. Hestra Parkstad 
Området, kallat Hestra Parkstad, är beläget i stadsdelen Hestra i Borås nordvästra utkant. 
Bebyggelsen omfattar det ursprungliga utställningsområdet för den Nordiska Bostadsutställningen 
som uppfördes mellan 1991 -1993. Området utformades som en motreaktion mot tidigare epokers 
hårdhänta behandling av naturen för att anpassa den till nybyggnationens krav. I utställningsområdet 
Hestra Parkstad fick istället naturen bestämma ramförutsättningarna för bebyggelsen vilket 
resulterat i en arkitektur i samklang med det gamla kulturlandskapet. Gammal hävdad odlingsmark 
med hagar och ängar lämnades till delar orörd och omsluter idag bebyggelsen och skapar en 
sammanhållande helhet i området där husen ligger inflätade mellan ängsmarker, stengärdesgårdar 
och lövskogsklädda kullar.  

Området utgörs av sex kvarter där bebyggelsen har helt olika karaktär och ansluter till respektive 
lands bidrag till bostadsutställningen. Mest uppmärksamhet har de tio flerbostadshusen i det danska 
området fått. Husen, med fasader i svart kompositmaterial, ritades av arkitekt Jens Anfred vid 
Vandkunstens Tegnestue i Köpenhamn och uppförda av AB Bostäder i Borås. De danska husen 
tilldelades Kasper Salin-priset år 1992. Husen i de två norska kvarteren ritades av arkitekt Niels Torp. 
Bebyggelsen består av nio radhuslängor i trä som grupperar sig kring tre mindre gårdsrum.   

Det finska kvarteret Sibelius består av två parallellställda byggnadskroppar i vit slätputs ritade av de 
finska arkitekterna Pekka Helin och Toumo Siitonen. Byggnaderna hade ursprungligen gräsbevuxna 
tak, men har efter tekniska problem numera plåttak. De två byggnader är de som förändrats mest i 
det ursprungliga utställningsområdet. Det svenska kvarteret består av tre vita punkthus med putsade 
fasader. De ritades av arkitekt Staffan Premmert i en stil som ansluter till den nymodernism som blev 
modern vid den här tiden. Till området hör även en tidstypiskt utformad centrumanläggning, kallad 
Hestra Midgård, innehållande en skola, idrottshall och ett äldreboende. 

Motiv för bevarande 
Utställningsområde för den mycket uppmärksammade Nordisk Bostadsutställning som genomfördes 
1994. Tidstypisk arkitektur och nyskapande markbehandling som i allt väsentligt bevarat sin 
ursprungliga karaktär.  

Uttryck för bevarande  
Flerbostadshus, radhus, centrumanläggning från 1992-1994 samt ett delvis bevarat kulturlandskap. 
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41. Grupphusbebyggelse, Kryddhyllan: Åsvägen, Spadvägen, Lievägen och Plogvägen, 
Sparsör 
Det aktuella området är beläget i samhället Sparsör, norr om Borås centralort. Bebyggelsen består av 
ett knappt 60-tal friliggande villor som ligger grupperade i en västersluttning efter en detaljplan från 
år 1969 som speglar tidens planeringsideal. Huvuddelen av bebyggelsen utgör ett grupphusområde 
vilket ritades av den norske arkitekten SAR Jarle Osnes och uppfördes av dåvarande Skånska 
Cementgjuteriet mellan åren 1970-73. Bebyggelsen utgörs av tre olika hustyper, enplans- och 
suterränghus, och har ett sammanhållet uttryck med tidstypiskt karaktär. De relativt smala 
huskropparna är placerade med en långsida i tomtgräns och gaveln mot gatan. Tomtarealen är 
reglerad till minst 600 kvm och området genomgick ett relativt omfattande terrasseringsarbete i 
samband med utbyggnaden. Genom huskropparnas placering och utformningen med låglutande 
pulpettak tillvaratas den vackra utsikten maximalt. Bebyggelsen har i liten utsträckning kompletterats 
under 1980-1990-talet med nya byggnader som inte har anpassats till områdets karaktär.  

Områdets bebyggelse karaktäriseras av sin till stora delar välbevarade byggnader där ursprungliga 
mörkt brunröda tegelfasader med ljusa fogar bevarats. Det gäller även suterräng-våningarnas ljusa, 
stenimiterande fasadskivor. Garageportar och fönstersnickerier var ursprungligen målade i en mörk 
kulör för att inte framträda i fasaderna. Fönstertypen är perspektivfönster med en luft, utan 
indelning med spröjs. Byggnaderna karaktäriseras också av tidstypiska detaljer i liggande träpanel 
som utfackningar samt den taksarg som löper utmed hela takfoten. De fristående garagen i området 
är de kanske mest exponerade byggnaderna när man rör sig i gaturummen. Deras utformning blir 
därför av stor vikt för upplevelsen av Kryddhyllan. Ursprungligen hade de fasader av stående 
lockläktpanel samt garageportar i en mörk kulör som samspelade med bostadshusen. 

Motiv till bevarande 
Småhusområde uppfört under åren 1970-1973 i en tidstypisk arkitektur. Inom området finns en väl 
sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- och bostadsideal. Området 
är idag välbevarat där flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på detaljnivå.    

Uttryck för bevarande 
Grupphusbebyggelse med småhus i tegel och tillhörande garage från 1970-73. Tidstypisk stadsplan 
från 1969. 
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Kulturmiljöer utanför Borås stad 
 

1. Fristad och Gingri socknar, kulturlandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet 
Kulturmiljön omfattar Gingri kyrkplats och Fristads kyrkby med omgivande odlingslandskap. Området 
består av två bebyggelsekoncentrationer belägna på höjdryggar i den öppna breda dalgången mot 
Viskan. Bebyggelsestrukturen är typisk för sydsvenska höglandet med den äldre bebyggelsen 
koncentrerad till höjdryggarnas krönlägen. Den odlingsbara marken är belägen på åskrön eller i 
sluttningarna ner mot Viskan. Området är utpekat i den kommunala planeringen, men är även 
utpekat som riksintresse för kultur- och naturvård av länsstyrelsen på en statlig nivå.  

Kulturlandskapet vid Gingri och Fristads kyrkplatser utgörs av markanta höjdryggar eller drumliner. 
På en av drumlinerna är Gingri by belägen. Odlingslandskapet runt byn består främst av betade och 
brukade åkrar, och är geologiskt intressant då man idag kan se spår av inlandsisens framfart. 
Isavsmältningen bildade tappningsrännor, och dessa rännor är idag täckta med lövskog medan andra 
används som betesmark. 

Området har varit befolkat sedan lång tid tillbaka, därom vittnar de talrika fornlämningarna. Trakten 
kring Öresjö och Viskan har varit ett viktigt befolkningscentrum. Strax sydost om Mölarps ö på 
Viskans östra sida ligger ”Kungagraven” som är en hällkista från stenåldern. Här ligger även ett 
gravfält med ca 15 gravanläggningar. Vid Bredgården i Gingri finns ett stort bronsåldersröse och 
några hundra meter västerut ligger ett gravfält från järnåldern. Invid Gingri kyrkplats och gamla 
byplats finns ytterligare ett gravfält från järnåldern bestående av högar och övertorvade 
stensättningar. De ensamliggande gravarna består av rösen, stensättningar och resta stenar. Utanför 
riksintresseområdet norr om Viskan mot Tärby, finns ett stort område som är rikt på äldre 
röjningsrösen, så kallade hackerör. I området finns dessutom en domarring med 21 stenar och denna 
förekomst kan tyda på att röjningsrösena är upptagna redan under bronsåldern. 

Området runt Fristad kyrka har också varit nyttjat under lång tid. Här finns lämningar från sten-, 
brons- och järnålder. I prästgårdens trädgård och vid gården Ekeberg finns hällkistor och vid kyrkan 
finns bronsåldersrösen och ett järnåldersgravfält. På sluttningen österut från kyrkan sett finns flera 
områden med fossil åkermark. 

Fristad by var ursprungligen en av fem byar i området. Fristads och Längjums byar är belägna på de 
östra sluttningarna ner mot Öresjö. På de västra sluttningarna finns Arta och Sibbarps byar, Komlösa 
skogsby ligger nordost om Fristads kyrka. Bynamnen kan i många fall ge belägg för var de första 
bosättningarna låg, och att ett by- eller gårdsnamn blivit sockennamn, är ett kriterium för hög ålder 
hos bebyggelsen. Fristad omnämns 1343 i skriftliga källor och är ett exempel på hur en kyrkby gett 
namn till socknen. 

På medeltiden uppfördes stenkyrkor i Längjum, Fristad och Gingri. Placeringen vid järnåldersgravar 
tyder på att man lade kyrkorna vid gamla kultplatser. Kyrkorna i Gingri och Fristad hade liknande 
utformning som Tärby kyrka som fortfarande är i bruk. Gingri medeltida kyrka revs 1862 och på 
samma plats påträffades då rester efter en ännu äldre kyrka. Fristads medeltida kyrka revs i mitten 
på 1800-talet och 1850 byggde man en ny gemensam kyrka för de båda socknarna. Kyrkan uppfördes 
i så kallad karljohanstil och blev ovanligt rymlig med över 800 sittplatser. Kyrkan fick tre klockor varav 
en kom från Gingri gamla kyrka. 

Fristads prästgård är belägen intill kyrkan och till prästgården hör även en arrendatorsbostad med 
ekonomibyggnader samt ett församlingshem. Tidigare fanns här en sockenstuga, uppförd 1827, som 
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användes som skollokal fram till 1930-talet då den revs. Nuvarande prästgård är uppförd 1825 som 
en salsbyggnad i två våningar. Byggnaden omges av en drängstuga samt av ett uthus. På 1930-talet 
uppfördes arrendatorsbostaden som placerades mellan kyrkan och prästgården. På fastigheten finns 
idag ekonomibyggnader av olika slag med ladugård, stall, brygghus, stenkällare etc. Dessa är 
uppförda i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. 

Området längs Viskan har sedan förhistorisk tid varit en viktig kommunikationsled. De allra äldsta 
vägarna ser vi idag som så kallade hålvägar. I Längjums by samt norr om Viskan mot Gingri finns 
exempel på hålvägar. I en förordning från 1540 angavs vägar lämpliga för handelsfärder, en sådan var 
från Varberg till Skara längs Viskadalen, via Fristad. Vägen följde Öresjö och korsade Viskan strax norr 
om dess utlopp i Öresjö. Här fanns tidigare ett vad, vid den så kallade Mathulj, eller Jättavadet, som 
övergavs på 1680-talet då där byggdes en bro. År 1829 byggdes en stenvalvbro i tre spann (Öre bro), 
som nu kompletterats med en modernare bro. Den gamla bron finns kvar för gång- och cykeltrafik. 

Längs Viskan har det sedan medeltiden funnits en mängd kvarnar, stampar och sågar. Mölarps kvarn 
har anor sedan 1540-talet och har sedan 1600-talet tillhört kyrkan. Nuvarande kvarn uppfördes 1928 
och var i drift till slutet på 1960-talet. Intill kvarnen ligger Mölarps ö, som är omfluten på bägge sidor 
av Viskan. På ön finns betat och slåtterhävdad mark, enstaka hamlade askar samt en mycket artrik 
flora. Mölarps ö skyddas som ett naturreservat. 

Vid Mölarps kvarn uppstod de första industrierna i Fristad. Viskans fall gav upphov till bland annat 
vadmalsstampar, spånhyvel, sågverk, snickeri, svarveri och mejeri. Ett av Fristads äldsta snickerier 
grundades här 1897 och tillverkade byggnadssnickerier och andra träförädlingar. Norr om kvarnen 
finns ytterligare en såg, uppförd 1927 och renoverad senast 2016 samt även Kröklings kvarn från 
1930.  

Vid ett av Viskans fall i Gingri socken anlades 1893 Borås Spetsfabrik och sydost om denna fanns 
sedan tidigare även Risbo kvarn. Runt spetsfabriken växte det upp ett mindre brukssamhälle, där 
bolaget uppförde bostäder till sina anställda, idag finns bl.a. en tjänstemannavilla från 1945 bevarad. 
På motsatt sida Viskan uppfördes Villa Rydegård, för disponenten vid fabriken. Villan byggdes år 1907 
efter ritningar av den kände arkitekten Lars Israel Wahlman. Villa Rydegård beboddes av familjen 
Rydin som ägde och drev spetsfabriken fram till 1971 då fabriken lades ner och brukssamhälleepoken 
i Gingri tog slut. 

Motiv för bevarande 
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en lång 
kontinuerlig bebyggelsehistoria. Här finns även en lång agrarhistorisk kontinuitet med allt ifrån de 
terrasserade åkrarna vid Fristads kyrka till slåttermarkerna på Mölarps ö. Den äldre bebyggelsen är 
koncentrerad till höjdryggarna vilket är typiskt för det sydsvenska höglandet. På en av höjdryggarna 
ligger Fristads kyrka med prästgård och på den andra ligger Gingri gamla by, tillika kyrkplats. Längs 
Viskans dalgång finns bevarade spår av några av de industriella näringar som uppstod från slutet av 
1800-talet, till exempel Mölarps såg och kvarn och Kröklings kvarn. Området ingår i riksintresse för 
kulturmiljövården och för naturvården. 

Uttryck för bevarande 
Viskans dalgång med fornlämningsmiljöer från sten-, brons- och järnålder. Odlingslandskap med 
agrarhistorisk kontinuitet, Gingri kyrkoruin, Fristads kyrka från 1850, prästgård och 
arrendatorsbostad från 1825–1940. Borås Spetsfabrik från 1893, med disponentbostad från 1907, 
tjänstemannavilla 1945 (Gingri Nygården 4:3). Risbro kvarn 1909, Mölarps kvarn och såg 1927–1928, 
Kröklings kvarn 1930. Mangårdsbyggnader 1880–1950, Öre bro 1829, Risbro spännverksbro. 
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2. Rölle, Dannike socken 
Rölle i Dannike socken är beläget längs en dalgång som leder från sjön Tolken och söderut mot 
Dannike. Gårdarna ligger längs den västra dalsidan, dels nere vid vägen och dels högre upp. I Rölle 
finns vad som bedöms vara ett av Borås Stads mest värdefulla odlingslandskap. Här finns ekhagar, 
sten- och blockrika betesmarker samt välbevarade slåttermarker. En del av området skyddas som 
naturreservat och ingår ett riksintresse för naturvården. Skötseln av området är inriktad på 
traditionella brukningsformer med årlig slåtter, bete och åkerbruk. I miljön finns även kulturhistoriskt 
värdefulla gårdsmiljöer, varav två ligger väl samlade med ekonomibyggnaderna runt en gårdsplan. 
Tillsammans med äldre körvägar bidrar dessa till områdets helhetsintryck. 

Området är relativt fattigt på fornlämningar. I Stålarp, norr om Rölle finns dock en hällkista, och strax 
väster om Rölle i Harekulla har fynd av stenålderskaraktär påträffats. Några lämningar från 
bronsålder är inte kända varför man kan anta att området ej blivit bebott förrän på järnåldern. Fynd 
från den tiden finns bland annat i form av slagg av lågteknisk typ, som har påträffats på impediment i 
åkermarken. Förekomsten av fornåkrar tyder på att man har varit bosatt här sedan järnåldern. 

I Rölle brukas fortfarande många av de gamla ängs- och åkermarkerna och i vissa fall har de kvar sina 
ursprungliga gränser. Vid en jämförelse med en 1700-talskarta framgår att åkern närmast den 
ursprungliga gården på fastigheten Dannike-Rölle 1:3 i stort sett är densamma. Ursprungligen 
odlades korn och råg med ensädesbruk medan man idag odlar vall. I den gamla åkermarken finns 
flera fornåkrar med terrasserade kanter. I anslutning till odlingsytorna finns ett flertal små 
övertorvade odlingsrösen. Särskilt värdefullt i området är förekomsten av gammal hackslåttäng. 
Hackslått är en sällsynt naturtyp men i Rölle är den relativt stor. 

Den odlingsbara marken beskrivs på 1700-talskartan som stenig och mager och att man vid år med 
torka knappt fick igen utsädet. Även ängsmarken var mycket stenbunden men dock mer bärande. 
Från utmarken fick man bränsle och hägnadsvirke. För att klara sig på de förhållandevis magra 
jordarna var biinkomster nödvändiga. På Rölle kompletterades jordbruket med vävning och spinning 
och dessa varor, jämte smör- och ost, för avsalu. 

Gården på fastigheten Rölle 1:3 omnämns i jordeböckerna första gången 1546 som kronohemman. 
Gården upptas på 1700-talet som 3/4 mantal frälse, tillhörande Torpa säteri. Fram till 1914 tillhörde 
hela Dannike socken Torpa säteri, med undantag av fyra gårdar. Rölle by skiftades 1853 i två delar 
och den ena gården flyttades ut. Kvar på ursprunglig plats ligger gårdsanläggning på fastigheten Rölle 
1:3. Gårdsbebyggelsen på fastigheten Rölle 1:3 ligger väl samlad med ekonomibyggnaderna åtskilda 
från mangårdsbyggnaden enligt den västsvenska gårdstypen. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1840 
och tillbyggdes med en glasveranda 1910. I vinkel till den ursprungliga mangårdsbyggnaden 
uppfördes en undantagsstuga omkring 1870, som också den blev tillbyggd med glasveranda 1910. 
Intill undantagsstugan uppfördes ett uthus med bryggstuga, vedbod och hönshus.  

Strax söder om platsen för Rölle by uppfördes 1923 ytterligare en gård. Mangårdsbyggnadens har det 
västsvenska dubbelhusets planlösning och är mycket välbevarad. Till gårdsmiljön hör flera 
ekonomibyggnader, bland annat ladugård och stenkällare. På gården framför huset står en ask som 
bär spår efter lövtäkt. 

Motiv för bevarande 
Ett av kommunens mest värdefulla odlingslandskap med välbetade hagar, småskalig odling, fornåkrar 
och hackslått. Området brukas idag med traditionella brukningsformer. Till miljön hör också två 
kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer. Bebyggelsen tillhörande respektive gård ligger väl samlad 
med en typisk västsvensk gårdsstruktur.  
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Uttryck för bevarande 
Ålderdomligt odlingslandskap, odlingsrelaterade spår i form av fornåkrar, odlingsrösen, stenmurar. 
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse från 1840–1923.   
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3. Finnekumla by och Rångedala by, Rångedala socken 
Finnekumla by är belägen på en tydligt markerad åsrygg eller drumlin som sträcker sig från 
Rångedala och söderut mot Toarp. Odlingslandskapet längs åsen har i stora drag behållit en 
ålderdomlig karaktär och längs vägen från Ekebacken i väster till Finnekumla by finns ek- och 
björkhagar vilka delvis hålls med betande djur och som delvis är försedda med biotopskydd (2018). I 
dessa hagmarker finns rikligt med odlingshistoriska spår, bland annat stenmurar och odlingsrösen. 
Söder om bybildningen ligger ett odlingsröseområde med oregelbundna stenmurar som löper kors 
genom landskapet och som sannolikt är mycket gammalt. 

Det rikliga fornlämningsbeståndet med gravfält från brons- och järnålder, som ligger i täta 
koncentrationer på höjdsträckningen mellan Södra Ving och Rångedala, visar att området har varit 
bebott under lång tid. I området hittades på 1890-talet en hällkista. I området finns också fägator, 
hålvägar etc, vilket tillsammans med fornlämningarna tyder på en gammal kulturbygd. 

I den norra delen av byn finns ett stort område med odlingsrösen som på lagaskifteskartan markeras 
som åkermark. Detta område ligger långt ifrån den gamla byplatsen vilket tyder på att det eventuellt 
kan ha funnits ytterligare en bybildning. Finnekumla omnämns 1486 i skriftliga källor. År 1542 anges 
sex gårdar samt några utjordar och ängar. Dagens bebyggelse har fortfarande kvar den täta 
bystrukturen från tiden före skiftesreformerna vid mitten av 1800-talet, och gårdarna ligger på rad 
efter varandra längs vägen. 

Gårdsbebyggelsen är i huvudsak uppförd efter laga skifte år 1860 och flera av gårdarna anses idag 
besitta kulturhistoriska värden genom sin placering i landskapet. På gårdarna finns ofta en 
funktionsdifferentierad bebyggelse i form av undantagsstuga eller lillstuga, brygghus, ladugård, 
vagnslider, stenkällare etc. 

Jordbruket var huvudnäringen, trots att många åkrar var små och steniga. Det stora 
stenröjningsarbetet, som har resulterat i den mångfald av odlingsrösen och stenmurar som finns i 
området, accelererade i slutet av 1800-talet. Ett sätt att skapa ny jord var att genom sjösänkningar 
omvandla mossar och mader till odlingsbar mark. Mellan Varnumssjöarna och Finnekumla by ligger 
Sörgårdsmaderna som under slutet av 1800- talet blev uppodlade. 

Den utvärderade miljön omfattar även Rångedala by, som har varit sockencentrum sedan tidig 
medeltid. Byn omnämns första gången år 1401. Här låg tidigare, på platsen för nuvarande 
kyrkobyggnad, en medeltida stenkyrka. Den lär ha uppförts på 1100-talet och den hade i sin tur en 
föregångare i form av en stavkyrka. Medeltidskyrkan revs år 1847 och den nuvarande kyrkan i Karl 
Johan-stil uppfördes. Kyrkan uppfördes på Rångedalaåsen som går ända fram till kyrkogården. Strax 
öster om kyrkan uppfördes 1826 en prästgård som beboddes av präster fram till 1918 då en ny 
prästgård uppfördes. Båda prästgårdarna finns idag bevarade.  

På 1800-talet uppfördes vid kyrkan ett flertal byggnader för sockenkommunala verksamheter, bland 
annat en folkskola som byggdes redan 1840, och ett sockenmagasin. Sockenmagasinet övergavs på 
1870-talet för att ersättas av en handelsbod. Socknens centrum kom att flyttas från kyrkan till 
stationen när järnvägen mellan Borås och Ulricehamn anlades 1917. Här växte så småningom ett 
mindre stationssamhälle upp. De förbättrade kommunikationerna tillsammans med en tradition av 
hemindustri, möjliggjorde att ett flertal syfabriker kunde uppföras i Rångedala på 1940-talet. I 
Rångedala förekom, som i så många andra socknar, hemarbete, man vävde bland annat mattor och 
hästtäcken av nöthår. Denna form av hemarbete upphörde under slutet av 1800-talet då den så 
kallade hemsömnaden ersatte vävningen. 
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Motiv för bevarande 
Kulturlandskap med lång bebyggelsekontinuitet. Här finns fornlämningar från sten-, brons- och 
järnålder. Dessutom finns ett flertal odlingsrelaterade spår i form av odlingsrösen och stensträngar i 
det välhävdade landskapet. I Finnekumla by och Rångedala by finns bebyggelselägen som avspeglar 
en äldre struktur från tiden före 1800-talets skiftesreformer. Flera av gårdsanläggningarna är 
uppförda i huvudsak efter laga skifte 1860 och anses besitta kulturhistoriska värden. Området 
omfattar även Rångedala kyrka med före detta prästgård och komministerbostad. 

Uttryck för bevarande 
Fornlämningsmiljöer från sten- brons- och järnålder. Odlingsrelaterade spår i form av odlingsrösen, 
stenmurar och fägator. Rångedala kyrka från 1847, före detta prästgård från 1826 och 
komministerbostad från 1918. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1826 till 1940-tal. 
Stenvalvbro vid Rångedala kyrka. 
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4. Bymiljöer i Vänga, Vänga socken 
Området omfattar de två byarna Vänga och Vängtorp. Dessa byar ligger på en långsträckt drumlin 
som till största delen odlats upp. Dagens landskap är präglat av laga skifte där bebyggelsen fick en 
placering längs åsens krön, och vällagda stenmurar avgränsar de långsmala ägorna. Vid Vänga by 
ligger bebyggelsen utefter den gamla byvägen som här kantas av stenmurar på ömse sidor. I östra 
delen av byn bildar stenmurarna en fägata som under årens lopp fått karaktär av hålväg. 

På drumlinen som sträcker sig från sydväst mot nordost, har man sedan lång tid tillbaka bedrivit 
jordbruk, detta tack vare goda dräneringsförhållanden och lättodlad mark. Bland annat vittnar 
fornåkrar belägna mellan byarna Vänga och Vängtorp om äldre tiders brukande. I Vängtorp finns 
stenåldersboplatser och norr om Vänga damm, intill Vänga skola, finns bland annat ett gravfält 
innehållande lämningar från brons- och järnåldern. 

Vänga by har sedan kristendomens införande varit sockencentrum. Nuvarande kyrka uppfördes år 
1905 och är den fjärde i ordningen av församlingskyrkor. Den röda granit som kyrkan är uppförd av, 
är huggen på gården Tormundsås, strax väster om Vänga mosse. Då man 1905 rev en äldre stenkyrka 
från 1600-talet påträffades rester av vad som efter dendrokronologiska undersökningar visade sig 
vara rester efter två stavkyrkor. Lämningar efter stavkyrkorna, i form av breda utsirade ekplankor 
fraktades till Stockholm, där de dessvärre förstördes i en brand på 1920-talet. Den första uppfördes 
troligen åren 1063–1065 och var i bruk ca 180 år. Den andra stavkyrkan innehöll en del återanvänt 
virke från den första kyrkan och är troligen uppförd cirka 1240–1243, och var i bruk till 1642, då en 
stenkyrka uppfördes. En dendrokronologisk undersökning av det gamla vapenhuset, som idag finns 
bevarat på kyrkogården, visade att det innehåller virke från 1000-talet och 1200-talet. 

Byarna Vänga och Vängtorp omtalas i de äldsta jordeböckerna 1485 respektive 1483. År 1540 fanns 
sex gårdar i Vänga och fyra i Vängtorp. Fram till mitten på 1800-talet låg gårdarna i Vänga samlade i 
en klunga runt kyrkan, men 1830 brann större delen av byn ner. I samband med laga skifte några 
årtionden senare flyttades gårdarna ut till sina nuvarande lägen och varje gård fick sedan 
markremsor som sträckte sig tvärs över åsen. Gårdarna bands ihop av vägar som gick längs åsen, 
varigenom bebyggelsen fick sin karaktär av en radby. 

Även i Vängtorps by ligger idag bebyggelsen i högsta krönläge. Före laga skifte låg dock gårdarna 
nedanför åsen med inägomarken med ängs- och åkermark samlad uppe på krönet. Laga skifte år 
1853 innebar att gårdarna flyttades upp till nuvarande krönläge och att man röjde åkrarna från 
odlingsrösen och sten. All denna sten ser vi idag upplagd i stora dubbla stenmurar som avgränsar 
åkrarna. 

Den radbykaraktär som blev resultatet av skiftet, finns det inga spår av i området norr om kyrkan. 
Här ligger gårdarna samlade på samma sida om landsvägen. Området utgörs bland annat av en 
skolmiljö bestående av småskola, folkskola, lärarbostad samt sockenmagasin. År 1859 uppfördes 
Vängas första folkskola och några år senare uppfördes småskolan. Båda dessa var i bruk till år 1923, 
då ett nytt skolhus stod färdigt. Folkskolan och lärarbostaden ligger i vinkel intill varandra och i 
mitten finns en stor gräsplan samt några hamlade träd som bildar häck runt lärarbostaden och en allé 
framför densamma. Bakom skolan ligger ett långsträckt uthus innehållande bland annat utedass. 
Småskolan är belägen norrut längs vägen och intill denna ligger en gammal stenkällare som tidigare 
använts som sockenmagasin och slöjdlokal. 

Vid sjön Säven och vid Säveån har det sedan lång tid tillbaka funnits en industriell verksamhet. Längs 
med Säveån fanns förr tolv skvaltkvarnar och i slutet av 1850-talet uppfördes Vänga kvarn samt en 
stärkelsefabrik. Stärkelsefabriken revs i slutet av 1950-talet men återuppfördes senare av 
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hembygdsföreningen. Sjön Säven användes som flottningsled och tog emot timret uppifrån de stora 
skogarna i norr och fraktade det vidare till de lokala sågverken. Bland annat fanns en ångsåg vid 
Bergsgården, belägen söder om där Säveån ansluter till Vänga damm, samt sågverket Sävsjövik vid 
Vänga damm. 

Jordbruket har varit den viktigaste näringen i Vänga socken. I början av 1800-talet fanns i socknen 
endast 50 hektar öppen jord, vilket i mitten på 1900-talet ökat till 300. Långt in i modern tid fanns 
många småbruk i drift, exempelvis fanns kring år 2000 i Vängtorps by 14 gårdar som bedrev jordbruk. 
Sedan slutet av 1900-talet har en del nya hus uppförts i området. Den mest omfattande 
exploateringen har gjorts i området Lyckorna där ett antal mindre flerbostadshus uppfördes i början 
av 1990-talet. Byggnaderna ansluter stilmässigt till den äldre bebyggelsen i området.  

 

Motiv för bevarande 
Sockencentrum sedan tidig medeltid. Byarna Vänga och Vängtorp ligger på en långsträckt drumlin 
som till största delen odlats upp. Spår efter odling i form av fornåkrar finns i anslutning till drumlinen. 
I byn Vängtorp finns ett tydligt lagaskiftelandskap med bebyggelsen belägen efter åsens krön med 
åkrarna omgärdade av vällagda stenmurar. 

Uttryck för bevarande 
Fornlämningar i form av stenåldersboplatser, gravfält innehållande lämningar från brons- och 
järnålder, område med fornåkrar. Sockenkyrka från år 1905, vapenhus från tidig medeltid. 
Stenmurar, äldre byväg, fägata. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bland annat skolmiljö norr om 
kyrkan. Välanpassade mindre flerbostadshus från 1990-tal.  
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5. Längjums by, Fristads socken 
Norr om Fristads stationssamhälle ligger den gamla byn Längjum med flera gårdar, bland annat 
Råstorp och Håstorp. Dessa omges idag av ett småkuperat landskap med omväxlande åkrar, 
betesmark och lövskogar med stora miljövärden. Området har nyttjats sedan förhistorisk tid. Ett 
flertal fornlämningar i form av bronsåldersrösen och järnåldersgravar ligger utspridda längs med 
byvägen, från väg 183 upp mot Råstorp. 

Området innehåller dessutom flera spår efter tidigare odling, bland annat stenmurar, odlingsrösen, 
fornåkrar och fägator. Runt torpet Svedjorna och i sluttningen sydväst ut finns hackerörsområden, 
men också stora odlingsrösen från senare svedjor. Betesmarker av skiftande karaktär finns på flera 
ställen i området, bland annat strax bakom Råstorp Västergården, där det finns en för Borås Stad 
ovanlig typ av ädellövhage. Där finns också en fägata från tiden då betet på utmarken var samfällt för 
Råstorpsgårdarna. Vid Ledsgården ligger en kulle med ett ekbestånd som fortfarande 2010 hölls röjt. 
Kullen innehåller flera järnåldersgravar och bronsåldersrösen samt terrasserade fornåkrar med 
stensträngar. Från Ledsgården och österut mot utmarken löper en lång och välbevarad fägata anlagd 
efter laga skiftet. 

Längjum omnämns 1492 i de medeltida källorna och var egen socken med egen kyrka under 
medeltiden och reformationstiden. Bynamnet Längjum har ett ålderdomligt ursprung i betydelsen 
jum/hem som anses betyda gård. Man tror att namntypen varit förekommande sedan åtminstone 
järnåldern. Att bynamnet blivit sockennamn som i Längjums fall är också en indikation på hög ålder. 
Den förhistoriska bebyggelsens placering kan ha gett namn åt byn, då Längjum kan härledas till 
betydelsen ”långsträckt bygd”. 

Längjums socken omfattade förutom själva byn även gårdarna Biskopstorp, Håstorp, Råstorp, Hägnen 
samt troligtvis gården Gärdstorp. En sockenkyrka uppfördes vid gården Stommens ägor i anslutning 
till de förhistoriska gravfälten, troligtvis på 1200- till 1300-talet. Kyrkan betjänade då både Längjums 
och Gärdstorps byar. Kyrkan upphörde att fungera som sockenkyrka 1539, då man slog ihop många 
av de små socknarna. Kyrkan stod länge oanvänd innan den revs i samband med järnvägsbygget på 
1860-talet. Sten från kyrkan kom sedan att användas till järnvägsbygget. Strax väster om järnvägen 
restes 1934 en minnessten över kyrkplatsen. 

Längjums by var en förhållandevis stor by, med sex gårdar år 1545. Byn storskiftades 1807 och 
genomgick laga skifte 1859. Vid skiftet flyttades alla gårdar utom Stommens gård ut – de övriga fem 
gårdarna låg ursprungligen vid nuvarande Storegården. Från en av gårdarna, Frälsegården, 
avstyckades i slutet på 1800-talet hemmansdelen Sparsör. Där hade tidigare ett torp anlagts av det 
forna säteriet Påtorp, senare fanns en krog där. Man ansökte 1855 om att få bedriva gästgiveri men 
detta avslogs. I samband med att järnvägen drogs fram och att en station anlades här, utvecklades 
Sparsör i början på 1900-talet till ett fashionabelt sommarvillaområde. Idag är Sparsör en villaförort 
till Borås med bebyggelse från främst 1940-talet och framåt. 

Norr om byn Längjum ligger Råstorp. En gård omnämns första gången 1545. 1571 omnämns två 
gårdar, Västergården och Östergården. Båda gårdarna var rusthåll under Älvsborgs kompani av 
Västgöta regemente nr 41 och 42. I slutet av 1600-talet och i början av 1700-talet började 
ryttartorpen bildas. Östergårdens ryttartorp hette Vikåsen och låg mellan Frufällans församlingshem 
och Sjöviken och Västergårdens ryttartorp hette Bäckängen och låg på gårdens mark vid den gamla 
landsvägen Stommen–Gärdstorp.  

Byggnaderna på Råstorp Västergården (Råstorp 1:1) ligger väl samlade på en höjd ovanför 
landsvägen. Inägorna skiftades aldrig på 1800-talet, byggnaderna ligger därför kvar på ursprunglig 
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plats. Två bostadshus finns på fastigheten, varav det ena är uppfört 1869 och har det västsvenska 
dubbelhusets planlösning och det andra är uppfört 1924. Framför det äldsta bostadshuset på 
gårdsplanen finns fem knuthamlade träd (2021).  

Nordost om gårdarna i Råstorp ligger de två gårdarna i Håstorp, som flyttades ut och blev delat i två 
delar vid laga skifte 1859. Den södra gården (Håstorp 1:4) är uppförd 1891 med det västsvenska 
dubbelhusets planlösning, men har under senare tid byggts till. På fastigheten finns förutom ladugård 
från 1936 även bl.a. snickarverkstad och vagnbod uppförda i slutet av 1800-talet. 

På vägen mot Komlösa by passerar man ett bostadshus, Kinnekulle, som troligen är uppfört i mitten 
eller slutet på 1800-talet. Norr om Kinnekulle ligger soldattorpet Källeberg, uppfört 1864. 

 

Motiv för bevarande 
Bybildning som tidigare varit egen socken med sockenkyrka. Längjums by var en av de större 
bybildningarna i dagens Borås Stad. Odlingslandskapet innehåller rikligt med betesmarker där ett 
flertal fornlämningar finns spridda på väl exponerade platser. Fornlämningsbilden visar på en 
bebyggelsehistoria sedan åtminstone bronsålder. I betesmarkerna finns äldre odlingsspår i form av 
fägator och stenmurar. Ett flertal äldre gårdsanläggningar och torpställen finns bevarade, där vissa av 
gårdarna ligger kvar i ett oskiftat läge. 

Uttryck för bevarande 
Fornlämningsmiljö med bronsåldersrösen, gravfält innehållande stensättningar, högar etc. Fossil 
åkermark, hålvägar, fägator, områden med odlingsrösen, bebyggelselämningar, Längjums kyrkoruin. 
Gårdsanläggningar från 1860–1924. Välbevarade exempel på bebyggelse från 1930-talet och framåt.  
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6. Hedared, Sandhults socken 
Hedareds samhälle ligger på en höjdplatå i norra delen av Sandhults socken, där vägen mellan 
Alingsås och Borås delar samhället i två delar. Odlingslandskapet runt Hedared hålls öppet och 
landskapsbilden domineras av de många åkrarna. Området är karaktäristiskt för ett laga skiftes-
landskap med stora åkrar som avgränsas av vällagda stenmurar. I byn Risa sydväst om Hedared finns 
hagmarker som ännu betas och ett litet område med rikkärr, som fram tills 1990-talet fungerade som 
slåtterkärr.  

Området är fattigt på fornlämningar och man kan därför anta att området blivit sent utnyttjat. 
Namnet Hedared kan översättas till röjningen eller nyodlingen på heden. Hedared är idag mest känt 
för att här finns den enda bevarade stavkyrkan i landet. En stor del av de tidiga sockenkyrkorna var 
uppförda i stavbyggnadsteknik men det är bara en enda som står kvar. Forskare trodde länge att 
stavkyrkan var från 1200-talet på grund av dess ålderdomliga konstruktion, men en 
dendrokronologisk undersökning visade att kyrkan är från början av 1500-talet. Att man i början av 
1500-talet nyuppförde en kyrka i en så ålderdomlig stil kan ha berott på att det tidigare funnits en 
liknande kyrka. Stavkyrkan innehåller flera inventarier från medeltiden, bland annat en nattvardskalk 
från 1250-talet, altartavla och ett processionskrucifix.  

Hedared nämns första gången 1288 i skriftliga källor. Under medeltiden var gårdarna i Hedared och 
Risa kyrkohemman, ett så kallat prebende. De bildade tillsammans Hedareds kapellförsamling och 
var en egen socken fram till reformationen. 1545 omnämns fem gårdar i Hedared, senare tillkom 
ytterligare en. Till byn hörde även gården Risa. Efter reformationen övergick gårdarna från kyrkan till 
kronan, för att under senare tid friköpas till skattegårdar. Enligt en karta från 1647 låg de sex 
gårdarna samt Risa gård ganska utspritt över ett stort område från Nolån i norr till Älvesjön i söder. 

Hedareds by skiftades 1853 och gårdarna flyttades då ut till nuvarande placering. Gårdarna ligger 
placerade längs med den höjdrygg som sträcker sig genom hela byn. Åkrarna ligger samlade, ofta 
avgränsade med stora vällagda stenmurar. I Hedared finns ett flertal kulturhistoriskt välbevarade 
byggnader från tiden efter laga skifte. Flera av dessa är uppförda med det västsvenska dubbelhusets 
planlösning som var en vanlig byggnadstyp på mindre och medelstora gårdar. 

Gårdarna i Risa är också uppförda i huvudsak efter laga skifte. På Risa 1:19 är dock 
mangårdsbyggnaden uppförd redan omkring år 1800, men byggdes om 1926. En av de större 
gårdarna är Risa 1:10. Den är belägen intill Risavägen och har en allé med hamlade lövträd. 
Mangårdsbyggnaden är av salsbyggnadstyp och pryds av en glasveranda i två våningar. På gården 
finns en snickarverkstad och till fastigheten hör ett sågverk. 

Byns centrum låg tidigare vid Gårdsfogdagården, där Alingsåsvägen idag söderifrån möter den 
moderna villabebyggelsen. Där fanns en gästgivaregård, småskola samt den första kooperativa 
affären. Längre norrut, vid stavkyrkan, fanns också en mindre centrumbildning med folkskola, 
manufaktur-, möbel- och slöjdaffär, samt poststation. Idag har centrum förflyttats 200 meter i 
samband med den nya vägsträckningen genom samhället. Hedared är idag pendlingsort till både 
Borås och Alingsås. 

Större delen av socknen är skogsmark och skogshantering var länge en viktig binäring. Detta skapade 
förutsättningar för att kunna etablera en mängd sågar och kvarnar. Längs Nolån uppfördes ett flertal 
kvarnar och sågar under 1700- och 1800-talen, varav de flesta var gårdssågar. En av dessa är ”Svens 
såg”, en cirkelsåg som uppfördes 1887–1894 och ersatte en äldre såg. Sågen var i bruk in på 1960-
talet. På 1600- och 1700-talet var humleodlingen en viktig tillgång och på gårdarna i byn fanns 300–
800 humlestänger. I början på 1800-talet började man fläta korgar, vilket sedan blev en specialitet 
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för Hedaredsborna. På 1930-talet, då byn elektrifierades, startade man tillverkning av fisklådor i 
Hedared. 

Motiv för bevarande 
Hedareds samhälle med stavkyrka från början av 1500-talet, den enda bevarade i landet. Välbevarat 
laga skiftes-landskap med hagmarker och vällagda stenmurar. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
från tiden efter laga skifte. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap med hagmarker. Stavkyrka från 1500-talet. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
från 1800- och 1900-talet. 
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7. Örlanda by, Borgstena socken 
Örlanda by är belägen utmed väg 183 mellan Borgstena och Fristad. Längs vägen ligger ett stråk med 
omväxlande öppna odlingsmarker och skog. Gårdarna ligger på en låg höjdrygg, med odlingsmarken 
belägen på sluttningarna ner mot Grandalsbäcken och bebyggelsen samlad längs med byvägen. 

Området har varit bebott sedan åtminstone järnåldern, därom vittnar ett gravfält beläget i norra 
delen av byn. Gravfältet innehåller bland annat en domarring och ett röse. Strax öster om gravfältet 
finns ytterligare ett röse. 

Örlanda by omnämns första gången 1488. I jordeboken för år 1540 upptas fem gårdar. Örlanda by 
storskiftades 1782 och byns gårdar låg då samlade i en klunga nedanför säteriet vid Klevaberget. 
Inägomarken var samlad runt byplatsen med åkrarna närmast belägna. Markerna runt ån som var 
relativt sanka bestod av slåttermark. Från byplatsen gick en fägata ut mot den samfällda utmarken. 
Vid laga skifte 1854 flyttades så gott som alla gårdar ut från den ursprungliga bykärnan. Det är endast 
Östergården (Lindsås 1:3) som ligger kvar på ursprunglig plats i byns östra kant. Örlanda by ökade 
kraftigt i storlek och var i slutet på 1800-talet den största byn i Borgstena socken, med 10 gårdar. 

Den nuvarande byvägen var tidigare landsväg mellan Borgstena och Borås, och gårdarna förlades 
längs denna väg. Den dominerande gårdsformen i byn utgörs av den så kallade västsvenska 
gårdstypen. I Örlanda finns exempel på gårdar som har mangård och fägård på var sida av vägen 
samt sådana med ekonomibyggnaden vinkelställd mot bostadshuset. Mangårdsbyggnaderna 
utformades efter de ideal som var vanliga efter laga skifte, och många hus uppfördes med det 
västsvenska dubbelhusets planlösning. 

De flesta gårdsbildningarna i Örlanda by är idag intakta. Mangårdsbyggnaderna har dock genomgått 
förhållandevis stora förändringar genom åren. Relativt intakt är hembygdsstugan Örlanda 4:13, ett 
bostadshus från mitten på 1800-talet. Den är uppförd i timmer och har enkelstugans planlösning. 
Vissa förändringar har gjorts under åren, bland annat har man förlängt köksfarstun på 1960- eller 
1970-talet. På fastigheten finns ett timrat uthus som bland annat har innehållit brygghus, svinhus och 
hönshus. 

 

Motiv för bevarande 
Lagaskiftelandskap med bybebyggelsen placerad längs en gammal byväg. Byn är känd sedan 1488 
och tillhörde förut Uddetorps säteri. Norr om byn finns ett fornvårdsområde med fornlämningar från 
järnåldern. Variationsrikt odlingslandskap med betesmarker, bl.a. en ekhage (som dock 2021 delvis 
planterats med gran i sydväst). 

Uttryck för bevarande 
Gravfält med rösen och domarring. Odlingslandskap. Gårdsbildning från 1850- till 1860-talet. 
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8. Byarna Upptröst och Hunghult, Seglora socken 
Byarna Upptröst och Hunghult är belägna i den nordvästra delen av Seglora socken. Landskapet 
karaktäriseras av vidsträckta barrskogar omväxlande med mossar och skogssjöar. Här och var öppnar 
sig skogen kring mindre gårdar och byar med kulturmarker i god hävd. Bebyggelsen och 
odlingsmarkerna ligger ofta i typiska höjdlägen och områdena runt gårdarna präglas av hagmarker, 
små åkrar, odlingsrösen, stenmurar och gamla körvägar. 

Östra Upptröst präglas idag ett småskaligt landskap med små åkerlappar tillsammans med 
åkerholmar och lövdungar, men på storskifteskartan från 1819 framträder ett jordbrukslandskap av 
än mer småbruten karaktär. Runt byplatsen, som idag är densamma, låg då ett gytter av små 
åkerlappar med idag röjda odlingsrösen. Från byplatsen löpte en fägata norrut mot den samfällda 
utmarken, som bestod av ett stort skogsområde. Från Upptröst sluttar marken ner mot Häljabäcken 
och här låg tidigare stora områden med ängsmark och mossar. 

Gården Upptröst omnämns första gången i jordeboken 1546 som ½ mantal kronohemman. Före 
reduktionen 1680 var gården donerad till general Silfverswärd och åren 1632–1652 tillhörde gården 
Västgöta kavalleriregemente. I slutet av 1600-talet hade hemmanet två åbor och 1768 blev gården 
skatteköpt. En av gårdarna ägdes på 1800-talet av soldaten Anders Nätt som ägde flera gårdar i 
Seglora. Byn storskiftades 1819 och delades då upp i Västra och Östra Upptröst. I Västra Upptröst 
genomfördes laga skifte 1861. 

I Östra Upptröst ligger idag tre gårdar samlade vid ett vägkryss. Byns inägor skiftades inte, så 
gårdarna ligger kvar på ursprunglig plats. Gårdarna besitter höga kulturhistoriska värden genom sin 
ursprungliga utformning och genom sitt läge vid den gamla bykärnan.  

På Upptröst 1:17 uppfördes en mangårdsbyggnad 1913 med det västsvenska dubbelhusets 
planlösning. Byggnaden har tidstypiska och detaljer från tiden, men har på senare tid genomgått en 
del förändringar. På fastigheten finns flera ekonomibyggnader, bl.a. ett brygghus från 1910- eller 
1920-tal. 

På Upptröst 1:21 fanns tidigare en framkammarstuga; nuvarande bostadshus uppfördes 1923 och 
utformades som ett västsvenskt dubbelhus. På tomten finns idag spår efter lövtäkt i form av tre 
hamlade askar. Till gården hör också den timrade ladugård från början av 1800-talet som ligger på 
andra sidan vägen. Till Upptröst 1:21 hör även en smedja från mitten av 1800-talet. 

Hunghult omnämns 1546 och har sedan lång tid tillbaka bestått av två hemman: Östra och Västra. 
Under 1600-talet ägde en betydande hemmansklyvning rum, på varje hemman fanns minst fyra åbor. 
Västra Hunghult skiftades år 1847 och Östra Hunghult 1840. I slutet av 1800-talet fanns 15 
brukningsenheter i båda byarna. Idag finns en mangårdsbyggnad från början av 1900-talet bevarad 
samt ett torp från 1800-talet som numera fungerar som fritidshus. 

 

Motiv för bevarande 
Variationsrikt odlingslandskap med ett rikt urval av odlingsrelaterade spår i form av stenmurar, 
odlingsrösen, små åkerlappar, fägata, hamlade träd etc. Oskiftad bykaraktär i Upptröst med 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1800–1923. 
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9. Arta by och gårdarna Sibbarp, Kvarbo och Svenstorp, Fristads socken 
Väster om Fristads samhälle ligger byn Arta och gårdarna Sibbarp, Kvarbo och Svenstorp. Landskapet 
kännetecknas av höga barr- och lövskogsklädda kullar samt i de lägre liggande partierna ner mot 
Ärtingen av öppna åkrar och betesmarker. 

Området har en lång bebyggelsekontinuitet, troligtvis sedan yngre stenålder. Fynd av stenyxor samt 
flintverktyg upphittade vid Ärtingens stränder kan indikera eventuella boplatslägen. Från bronsåldern 
finns däremot säkrare spår i form av gravar. Flera monumentala rösen från bronsåldern finns i 
området, bland annat ett nordväst om Sibbarp, ovanför den nuvarande bebyggelsen. I anslutning till 
röset finns också ett område med fossil åkermark. Fornlämningsbilden domineras dock av lämningar 
från järnåldern. Ett stort gravfält innehållande ca 15 högar och 15 stensättningar finns i södra delen 
av Arta by, på en plats som sedan gammalt kallas Sankes backe. Sankes backe genomkorsas av en 
hålväg som förr var ”stora vägen” från Vänga genom Arta by. 

Hålvägen korsar även en ljunghed som är belägen i södra delen av området. Ljungheden som förr var 
en vanlig naturtyp är idag en av de få bevarade i regionen. Idag håller dock även denna ljunghed på 
att växa igen med sly, gran och björk. På en karta från 1801 betecknas området mellan Öresjö och 
Fristads Hed som ljunghed och namn på gårdar i närheten som Ljungagården, Ljungaberg, Ljungsäter 
etc. I ett område norr om ljungheden finns betesmarker som på 1890-talskartan anges som ”annan 
öppen mark”. Detta tyder också på en lång kontinuitet i beteshävden. Ljunghedarna är idag artfattiga 
och är beroende av hävdåtgärder som bete eller bränning för sin fortsatta existens. På ljungheden, 
eller Arta tå, fanns tidigare också ett par soldattorp. 

Arta by omnämns i ett medeltida brev från 1420. Namnet är givet efter den bredvidliggande sjön 
Ärtingen. Sedan åtminstone 1540 fanns där fyra gårdar, varav Ljungagården är en av dessa. 
Ljungagården liksom Ödegården och Olofsgården var frälsehemman och tillhörde på 1600-talet 
Påtorps säteri (de två sistnämnda tillhörde Påtorp ända in på 1900-talet). Arta by bestod 1682 av åtta 
brukningsdelar och i samband med laga skiftet 1865 ökades antalet brukningsdelar till 11. Gårdarna i 
Arta flyttades ut i samband med skiftet och förlades på olika impediment i åkerlandskapet. 
Landskapet kring Arta karaktäriseras idag av ett typiskt skifteslandskap med vällagda stenmurar som 
avgränsar åkermarken. Söder om gården Svenstorp finns bland annat vackra betesmarker, som 
innehåller stora odlingsrösen och hassel, omgärdade av vällagda stenmurar. 

Sibbarp som omnämns första gången 1492 i skriftliga källor och tillhörde byn Arta åren 1705–1864. 
Före storskiftet 1812 var ägorna blandade med de övriga gårdarna i Artas byalag. Dessa inägor 
delades sedan upp efter lottning på de Sibbarps fyra brukare. Skogsmarken delades på samma sätt. 
Fägatan som gick från byplatsen ut till den gemensamma betesmarken eller tån, den så kallade 
Hopahagen, förblev dock samfälld. Sibbarp genomgick aldrig något laga skifte och bebyggelsen ligger 
därför idag kvar på sina ursprungliga lägen vid byvägen. Byggnaderna har dock förändrats och byggts 
om, men besitter ändå genom sin oskiftade karaktär stora miljövärden. 

Motiv för bevarande 
Arta by präglas idag av 1800-talets skiftesreformer och här finns idag ett välbevarat och typiskt 
skifteslandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet, troligtvis sedan yngre stenålder. Inom området 
finns dessutom en av de få bevarade ljunghedarna i kommunen, som dock är på väg att växa igen. Till 
Arta by hörde tidigare Sibbarp som har behållit sin täta bystruktur och ger en bra bild av hur byarna 
såg ut före 1800-talets reformer. 
Uttryck för bevarande 
Fornlämningar från brons- och järnålder, hålvägar, fossil åkermark. Odlingslandskap med stenmurar, 
odlingsrösen samt delvis igenvuxen ljunghed. Sibbarps bybildning i ett oskiftat läge. 
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10. Ammarp och Tittebo, Toarps socken 
I den södra delen av Toarps socken, söder om Dalsjöfors ligger byn Ammarp och gården Tittebo. 
Gårdarna i Ammarp ligger på en höjdrygg som sluttar ner mot Ammarpabäcken i söder. Området 
utgörs av ett småskaligt odlingslandskap med ett flertal äldre terrasserade fornåkrar, röjningsrösen 
samt lövdungar och beteshagar med ädellövträd. På flera av lövträden framförallt hos askarna finns 
spår av hamling. I området finns inga kända fornlämningar, varför man kan anta att området blivit 
taget i anspråk under senare tid. 

Ammarp omtalas i jordeböckerna 1540 som ett mantal skattehemman. På 1600-talet köptes gården 
av greve Magnus Brahe och var frälsegård fram till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, då 
den drogs in till kronan. Ammarp skiftades 1859 och var då åter skattehemman. Till byn hörde då nio 
brukningsdelar och ett soldattorp. 

Gårdarna i Ammarp ligger samlade längs vägen och har idag en oskiftad karaktär. Två av gårdarna 
ligger kvar på ursprunglig plats. Mangårdsbyggnaden på Ammarp 1:17 är uppförd 1817 och har 
framkammarstugans planlösning. Gården delades förr av en väg som gick mellan ladugården och 
vagnsboden. På gården intill ligger en mangårdsbyggnad med parstugans planlösning, uppförd även 
den i början av 1800-talet. På hemmanens utmarker uppfördes i slutet av 1800-talet ett torpställe 
som kallades Klangsberg. Norr om torpet finns resterna efter en smedja där smeden Per Persson 
även kallad ”Smea-Pelle” smidde den så kallade Toarpskronan under 1800-talets andra hälft.  

Gården Tittebo upptas 1748 på kronoallmänningen Gälaveden och skattlades 1795 som 1/8 mantal 
kronohemman. Utmarken skiftades 1857 och var då skattelagd som skattehemman. Gården ligger på 
en höjd med utsikt över byn Ammarp och omges av ett öppet landskap i kuperad terräng med många 
odlingsrösen. Stora vällagda stenmurar omgärdar fastigheten och omger sidorna av den 
förbipasserande fägatan. I anslutning till fägatan finns spår efter en hålväg. Bebyggelsen på gården 
har dock genomgått stora förändringar på senare tid. 

I Ammarp bedrev man på 1700- och 1800-talet en omfattande gårdfarihandel. Toarp var en av de 
socknar som hade flest gårdfarihandlare, och i mitten på 1800-talet fanns i Ammarp fyra handlare. På 
gården Tittebo föddes på 1800-talet en framgångsrik gårdfarihandlare som under många år bodde i 
Norge, han återvände dock till hemgården 1902. Bortfallet av inkomster som bland annat 
Norgehandeln hade inbringat, framtvingade den intensiva I början på 1900-talet  var hemsömnad 
vanligt förekommande i Ammarp och Tittebo. Hemsömnaden ersatte den hemvävnad som tidigare 
funnits på gårdarna. På Ammarp 1:18 hade en mindre förläggarverksamhet bedrivits sedan mitten på 
1800-talet, som bland annat sysselsatte ett antal pigor med hemvävnad. Hemsömnad kom att 
bedrivas i så gott som alla gårdar i Toarps socken, och i Ammarp sydde man bland annat åt Ad. 
Larsson i Borås och senare åt Erlabolaget. Hemsömnaden var igång ända fram till 1953. 

 

Motiv för bevarande 
Välbevarad äldre bebyggelsemiljö omgiven av ett småbrutet odlingslandskap med åkerterrasser, 
fägator, röjningsrösen, hamlade träd etc. Två av Ammarps gårdar ligger på ursprunglig plats och ger 
ett oskiftat intryck. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap med röjningsrösen, fägata, hålväg, fornåkrar. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
med några gårdar kvar i ett oskiftat läge. 
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11. Värnahults gård, Bredareds socken 
I västra delen av Bredareds socken, vid sockengränsen till Sandhult, finns ett brett bälte bestående av 
mestadels skogs- och mossmarker. I detta småkuperade skogslandskap invid Värnasjön ligger gården 
Värnahult (Bredareds-Fagerhult 1:6). Gården omges närmast av ett öppet odlingslandskap där 
odlingsmarkerna utgörs av mindre före detta åkrar som utnyttjas för slåtter och bete. Mellan 
åkermarkerna finns en mosaik av små skogsdungar och fragment av hag- och betesmarker. I 
närheten av gården ligger två torp, Värnasjöhult och Myrås. Värnasjöhult ligger strax sydväst om 
gården, alldeles vid sjön, och torpet Myrås ligger norr om gården. 

Området är fornlämningsfattigt och har troligtvis inte bebotts förrän på 1800-talet, då nyetableringar 
av torp på hemmanens utmarker skedde. Värnahult omnämns i jordeböckerna som avstyckad från 
gårdarna Fagerhult, Ingelstorp, Kattryd, Risabo, Segerstorp och Hjälmryd. Troligtvis upptogs torpet 
eller skogsgården på dessa hemmans gemensamma utmarker. Gården benämns Värnasjöhult på 
1890-talet, för att i början på 1900-talet kallas för Värnahult. Namnet Värnasjöhult togs så 
småningom över av torpet vid Värnasjön. 

Bredareds socken är skogsrik och jordbruk kombinerat med skogsbruk har varit de viktigaste 
försörjningsmöjligheterna. Vid gården Värnahult har man även bedrivit kolning och gamla kolbottnar 
har påträffats i skogsmarken.  

Värnahults gård uppfördes på 1880-talet och utgörs av en sammanhållen gårdsmiljö av västsvensk 
typ där mangård och ekonomibyggnader skiljs åt av förbipasserande landsväg. På gårdsplanen finns 
en gammal brunn. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1881 med det västsvenska dubbelhusets 
planlösning. På fastigheten finns flera äldre byggnader bland annat en smedja samt ladugård, 
undantagsstuga och källare. Samtliga byggnader är uppförda i slutet av 1800-talet och början på 
1900-talet. Upp mot skogskanten står dessutom en gammal sommarladugård som förr användes när 
djuren gick på bete i skogen. 

Torpet Värnasjöhult (Ingelstorp 1:49) är även det troligtvis uppfört i slutet av 1800-talet, en 
enkelstuga med köksfarstu. På 1890-talskartan omges torpet av ängs- och åkermark som delvis hålls 
öppna. 

 

Motiv för bevarande 
Före detta torpställe, skogsgård representativ för den spridda torpbebyggelse som funnits i det 
vidsträckta skogsområdet vid Sandhults sockengräns. Bebyggelsemiljön utgörs idag av en 
sammanhållen gårdsmiljö med flera välbevarade byggnader från slutet av 1800-talet. 
Odlingsmarkerna utgörs av mindre före detta åkrar som utnyttjas för bl.a. bete. 

Uttryck för bevarande 
Gårdsmiljö med mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader från slutet av 1800-talet. Torpställe vid 
Värnasjön från slutet av 1800-talet. Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap. 
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12. Kyrkomiljö i Tärby, Tärby socken 
Tärby socken ligger i Ås härad, nordöst om Borås, intill Ulricehamns kommungräns. Socknen utgörs 
av höglänt skogsterräng med Viskan som den sydligaste gränsen. Genom socknen löper en drumlin 
eller åsrygg, och på denna höjdrygg högt över landskapet ligger Tärby medeltida kyrka. Markerna 
runt kyrkan utgörs av ett småkuperat och småskaligt jordbrukslandskap med åkrar, betesmark och 
skogsdungar. I området finns ett antal fornlämningsmiljöer från främst järnålder. Runt kyrkan ligger 
bebyggelsen samlad med åkermarken nedanför. 

Tärby har en lång bebyggelsekontinuitet från åtminstone järnålder. Ca 300 meter från kyrkan har 
man utgrävt 2 000 år gamla fynd från en brandgrav, troligtvis från en storman av fyndens mängd att 
döma. Ett flertal järnåldersgravfält finns i närheten av kyrkan som visar på att Tärby var en rätt 
betydande by redan på järnåldern. Kyrkan är sannolikt uppförd på en gammal kultplats. 

Tärby kyrka byggdes troligen på 1100- eller 1200-talet. De äldsta skriftliga källorna är från 1540. En 
medeltida romansk skulptur föreställande S:t Olof kommer från Tärby kyrka och härrör troligtvis från 
1200-talet. Förutom denna skulptur finns även en märklig ljuskrona av glas som lär ha funnits sedan 
medeltiden samt en dopfunt från 1100-talet och ett solur från 1600-talet. 

Tärby kyrka är uppförd i sten i romansk stil. Stilen karaktäriseras av ett rektangulärt långhus ofta 
sammanbyggt med ett smalare, lägre kor mot öster. Landsbygdskyrkorna saknade normalt torn och 
hade klockorna upphängda i en fristående klockstapel på kyrkogården. Tärby kyrka hade 
ursprungligen kor, men vid en renovering 1748 beslöts att koret skulle rivas ner och byggas om till 
samma vidd som långhuset. I slutet på 1800-talet gjordes en stor renovering då man bland annat 
utvidgade fönstren och sakristian. 

Sockennamnet Tärby är givet efter kyrkbyn, vilket talar för en betydande ålder på bebyggelsen. 
Ortsnamnet skall komma från ordet tjära, i betydelsen att bränna tjära. Tärby socken har sedan 
reformationstiden fram till 1937 varit annex till Rångedala och en komministerbostad fanns i 
Farstorp, norr om kyrkan. 

Tärby låg under medeltiden strategiskt till vid den gamla vägen mellan Viskadalen och Ätradalen. 
Viskan var en viktig färdled från handelsstäderna i Halland. Tärby var under senare delen av 
medeltiden en relativt stor by med sju gårdar upptagna i jordeböckerna. Av de sju gårdar som 
omnämns i 1540 års jordeböcker var fyra gårdar skattehemman, två var kyrkohemman och ett var 
frälse. I slutet på 1600-talet förlänades så gott som alla gårdarna till adeln och blev frälsegårdar eller 
betalade skatt till frälset. Karl XI:s reduktion 1680 gick dock hårt åt adelns förläningar och de tidigare 
frälsegårdarna blev militärboställen. Segerstorp Smedagården blev mönsterskrivarboställe under Ås 
kompani, och gården Väd, öster om kyrkan, var kaptensboställe och regementsväbelboställe. Tärby 
Olofsgården indelades till lönehemman efter reduktionen men blev senare gästgiveri på 1760-talet. 

Så gott som hela Tärby socken skiftades 1860 men gårdarna runt kyrkan har i stort sett behållit sitt 
ursprungliga läge. Byggnaderna har dock genomgått förändringar genom åren. Den bäst bevarade 
gårdsanläggningen ligger strax söder om kyrkan, Tärby Skräddaregården (Tärby 1:3). 
Mangårdsbyggnaden är uppförd 1880 och har det västsvenska dubbelhusets planlösning. På gården 
finns ett flertal ekonomibyggnader, uppförda 1920–1950. Gården ligger väl samlad vid kyrkan och 
utgör en fin miljö tillsammans med den medeltida kyrkan.  

I en vidare krets runt kyrkbyn, till exempel åt norr i Esstorp, finns välbevarad bebyggelse från 1800-
talet. En bit nordost om kyrkan står ett missionshus från 1901 med tidstypisk utformning, som 
speglar sekelskiftets frikyrkorörelse.  
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Motiv för bevarande 
Tärby sockens kyrkliga centrum sedan medeltiden. Värdefullt odlingslandskap med åkrar och 
betesmarker av landskapsmässigt värde. Området är rikt på fornlämningar och har lång 
bebyggelsekontinuitet, etablerat som jordbruksbygd sannolikt sedan åtminstone järnåldern. Tärby 
kyrka med anor sedan 1100- eller 1200-talet är en bra representant för de romanska stenkyrkorna. 
Gårdsbebyggelse i oskiftat läge nära kyrkan. Gårdsanläggning med visst kulturhistoriskt och 
miljömässigt värde finns bevarad strax söder om kyrkan. 

Uttryck för bevarande 
Domarringar, järnåldersgravfält, odlingslandskap. Tärby kyrka från 1100- eller 1200-tal. 
Gårdsanläggning från 1880–1950. 
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13. Brämhults kyrkomiljö, Brämhults socken 
Brämhults socken tillhör Ås härad, gränsande till Borås stad i väster. Socknen ligger inom det 
sydsvenska höglandet och är kuperad med både lövskog och barrskog. Genom socknen sträcker sig 
två åsar på vilkas krön och sidor den ursprungliga bebyggelsen breder ut sig. Brämhults kyrka är högt 
belägen på en av åsarna i socknen och omges delvis av ett öppet odlingslandskap med björk- och 
ekhagar, betesmarker och stenmurar. Utmed landsvägen norr om kyrkan växer en rad med grova 
almar och kring gårdarna står enstaka vårdträd och alléer. 

Namnet Brämhult har ett ovisst ursprung men lär betyda uppodlad mark i lövskog. Brämhults by har 
sedan kristendomens införande och in på 1900-talet utgjort sockencentrum. Fornlämningsbeståndet 
runt kyrkan utgörs bland annat av flera järnframställningsplatser, men även ett antal lösfynd i form 
av stenyxor och flintskäror har påträffats. Vid kyrkan ligger den så kallade gullkällan, en offerkälla. 
Öster om Rossered och Kittlamossen på gården Svinåsas utskifte, flera kilometer nordost om kyrkan, 
har identifierats ett flertal odlingsrösen och hackerör. Fynden från dessa visar att här funnits 
bebyggelse från 800 f.Kr. till 300 e.Kr. 

Brämhults kyrka är byggd av liggande timmer med laxade knutar i typisk nordisk 
timmerbyggnadsteknik och har taket klätt med spån. Den har inget torn utan klockorna hänger i en 
fristående klockstapel. Nuvarande träkyrka ersatte en äldre kyrka, som av ett medeltida 
pergamentbrev från 1479 att döma var en stavkyrka (äldsta skriftliga omnämnandet av kyrkan). 
Kyrkans namn var S:ta Magdalena kapell av Bremholt. Brämhults kyrka är enligt en 
dendrokronologisk undersökning uppförd under 1400-talets slut, men om- och tillbyggd vid ett flertal 
tillfällen. Det finns endast tolv medeltida träkyrkor bevarade i Sverige och de flesta av dessa finns i 
Småland och Västergötland. 

Brämhult var annexförsamling under Rångedala fram till 1650, då man istället blev annex i Borås 
pastorat. Från 1670 och under 1700-talet renoverades kyrkan, som då ansågs så förfallen att den 
stod under rivningshot. Kyrkan fick ett innertak som 1736 målades av Boråsmålaren Detleff Ross, 
som utfört flera kyrkomålningar i regionen. 1796-1798 tillbyggdes kyrkans kor, dessutom uppfördes 
ett nytt vapenhus.  

1925 gjordes nya målningar av Boråskonstnären John Hedaeus. Senaste större renoveringen skedde 
1951–1952 då man bland annat tog fram de gamla målningarna från 1700-talet. 

I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en mindre timrad byggnad, kyrkohärbärget. Det omtalas i 
räkenskaperna 1716 i samband med byggnadsarbeten. Efter hungeråret 1831 beslöt man att 
sockenborna skulle bidra med spannmål till ett reservlager, för att utnyttjas vid återkommande 
kristider. Härbärget byggdes därför om till sockenmagasin 1834 och försågs med stenfot. Detta 
fungerade bara en kort tid på grund av sockenbornas motvilja mot gemensamhetsanläggningar av 
detta slag. Magasinet kom sedan att användas som likbod och förråd. 

Norr om kyrkan ligger den gamla folkskolan som senare även haft funktion som församlingshem och 
idag är förskola. 1872 uppläts en byggnad nära kyrkan som skollokal, innan dess hade man haft 
ambulerande skola. Skolan innehöll en skolsal och lärarbostad och från 1880 hölls här även 
slöjdundervisning. 1883 uppfördes ett ordenshus, det så kallade Godtemplarhuset, där småskolan så 
småningom inrymdes.  

Den gamla folkskolan blev snart för liten och 1905 beslöt man att uppföra en ny skola. Folkskolan 
från 1905 var en av de första i landet med vardagsläsning (dvs att barnen gick i skolan varje dag 
istället för varannan). Den användes fram till 1947 då en ny skola uppfördes i Myrås. 
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Kyrkomiljön i Brämhult innehåller inte så många sockenkommunala verksamheter som tidigare var 
vanligt. Kring kyrkan fanns varken prästgård, kyrkostallar eller klockargård och socknen var troligtvis 
för liten för att dra till sig andra verksamheter som till exempel gästgivaregård, marknadsplats och 
handelsbodar. Närheten till Borås med flitiga handelsförbindelser var troligtvis en hämmande faktor 
liksom socknens ringa folkmängd. 

 

Motiv för bevarande 
Kyrkomiljö som innehåller en av kommunens få bevarade träkyrkor från medeltiden. Brämhults kyrka 
har genomgått om- och tillbyggnader under främst 1700-talet. Runt kyrkan uppfördes på 1700- och 
1800-talet flera sockenkommunala byggnader som kyrkohärbärge, sockenmagasin och folkskola. 

Uttryck för bevarande 
Offerkälla, järnframställningsplatser. Brämhults kyrka från 1400-talet, kyrkohärbärge från 1716, 
folkskola, vagnbod och stall från 1905. 
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14. Seglora kyrkby, Seglora socken 
Seglora kyrka ligger i Viskans dalgång och omges av ett öppet odlingslandskap med betade småkullar 
och strandängar. Seglora har sedan lång tid tillbaka varit ett viktigt sockencentrum och kyrkbyns 
utveckling är idag klart avläsbar med prästgård, kyrka och kyrkogård med arkivbod grupperade längs 
den gamla byvägen. Längre västerut ligger den före detta kyrkskolan, folkskolan och småskolan samt 
en välbevarad gårdsmiljö tillsammans med resterna efter Seglorabergs säteri. Stenvalvbron från 1860 
över Viskan bidrar till den pastorala landskapsbilden i miljön. 

Viskadalen har sedan äldsta tid varit en viktig kommunikationsled och de tidiga bosättarna följde 
denna väg. Området mellan Kinnaström och Rydal var dock svårpasserat på grund av Viskans forsar, 
varför man valde att följa Häggåns dalgång från Örby upp till Kinnarumma och Fritsla vidare till Borås.  

Socknen är jämförelsevis fattig på fornlämningar. I Viskans dalgång vid Seglora har en del 
stenåldersfynd påträffats, men de flesta lämningar härstammar dock från brons- och järnålder. Vid 
Lundsberg finns ett gravfält innehållande ca 20 lämningar, varav en domarring samt tio resta stenar 
som troligtvis härrör från bronsålder. Sydväst om kyrkan finns ett gravfält innehållande resta stenar 
och en stensättning troligtvis från järnåldern. Fynd av järnframställnings- och kolningsplatser visar på 
att man framställt järn och smide här under medeltiden. 

Det äldsta skriftliga omnämnande av Seglora socken är från 1294. Från socknens och kyrkans äldsta 
tid finns fynd från en gravsten samt bitar av en dopfunt. Dessa har kunnat dateras till 1100- till 1200- 
talet. När Segloras träkyrka nedmonterades i början av 1900-talet, hittade man rester efter inte bara 
en, utan två äldre kyrkobyggnader. Dessa kyrkor lär ha varit av stavkyrkotyp. När den första kyrkan är 
byggd vet man inte, men kyrkan därpå är troligen uppförd i slutet på 1500-talet. 

Nästa kyrka uppfördes 1729–1732 och denna träkyrka står idag på Skansen i Stockholm. I slutet av 
1800-talet började den gamla träkyrkan bli otidsenlig och otillräcklig på grund av 
befolkningsökningen och man beslöt 1901 att bygga en ny kyrka. Den gamla kyrkan togs ner och 
direktören på Viskaforsfabriken köpte den för att uppföra den som kapell vid fabriken. Nordiska 
museet visade dock intresse för kyrkan och köpet återgick 1916. Kyrkan flyttades då till Skansen och 
återinvigdes 1918. Den nya kyrkan uppfördes ca 100 meter norr om den gamla kyrkoplatsen. Kyrkan 
uppfördes efter ritningar av arkitekt Adrian Pettersson, och byggdes i tegel i nygotisk stil med 
sidoskepp och sidoaltare. Den inrymde från början 800 sittplatser. 

Kyrkan var en stor jordägare under medeltiden och fram till reformationen. 1540 omfattade Seglora 
by fyra gårdar och alla dessa tillhörde kyrkan, vilket även ungefär hälften av alla gårdar i socknen 
gjorde. Den största och mest betydelsefulla gården var Segloraberg som omnämns redan 1326, då 
den testamenterades till Skara domkyrka. Segloraberg förlänades 1545 till släkten Stenbock som 
ägde gården fram till 1683. Efter reduktionen fick Segloraberg säterifrihet och man köpte in ett flertal 
gårdar i socknen. 1857 köpte Rydahls manufaktur gården tillsammans med underlydande gårdar och 
1901 flyttade man huvudbyggnaden till Rydal där den användes som arbetarbostad. 

Mittemot den gamla kyrkogården och kyrkplatsen uppfördes 1793 en prästgård, som ersatte en äldre 
näraliggande prästgård. Prästgården uppfördes i två våningar efter rådande byggnadsresolutioner för 
prästgårdar. Allmogen var skyldig att uppföra sju hus på prästgården: ladugård, brygghus, bod och 
visthus, får- och svinhus, drängstuga, kölna samt hemlighus. Alla dessa hus har nu försvunnit. 1939 
byggdes en ny bostad till komministern strax norr om kyrkan. Prästgården stod då öde fram till 1949 
då den överläts till stiftelsen Seglora prästgård. 1963 blev byggnaden ett statligt byggnadsminne. 

Väster om prästgården intill Viskan finns en bebyggelsemiljö där mangårdsbyggnaden är uppförd i 
början av 1800-talet och tidigare tillhörde Segloraberg. År 1915 gjordes en ombyggnad och en 
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affärslokal öppnades i byggnaden. På gården finns en ryggåsstuga från 1700-talet, ett f.d. soldattorp, 
som på senare år visat ett förfall. Soldattorpet och den äldre ladugården användes under en tid som 
affärslokaler. Affärsverksamheten lades ner på 1960-talet. 

På andra sidan Viskan ligger tre före detta skolbyggnader. 1862 byggdes den första folkskolan i 
Seglora. Den gamla folkskolan ersattes 1931 av kyrkskolan och användes sedan som SLU-lokal för att 
på senare år byggas om till bygdegård. Kyrkskolan innehöll gymnastiksal, skolkök, lärosalar samt en 
lägenhet för folkskolläraren på fem rum och kök. Den fungerade till 1968. Småskolan, som uppfördes 
1912, är idag ombyggd till bostadshus och ligger intill den före detta kyrkskolan. 

I Seglora socken övertogs sockencentrumets roll så småningom av industrisamhällena längs Viskan: 
Svaneholm, Viskafors och Rydal. Fram till 1960 fanns dock i Seglora kyrkby både skola, två 
handelsbodar, brandkår samt poststation. I samband med kommunsammanslagningen 1961, när 
Seglora och Kinnarumma slogs ihop med Viskafors storkommun, lades handelsboden och skolan ner 
och poststationen flyttade till Viskafors. Den nya sträckningen av riksväg 41, som innebär att vägen 
går ca 6 km öster om byn istället för rakt igenom, bidrog också till att kyrkbyn förlorade sin centrala 
roll. 

 

Motiv för bevarande 
Kyrkomiljö som sedan medeltiden utgjort sockencentrum. På platsen har här funnits två medeltida 
träkyrkor varav den ena troligtvis var av stavkyrkotyp och var föregångare till den träkyrka som 
flyttades till Skansen 1919. Segloras nuvarande kyrka är av nygotisk stil, ritad av Adrian Pettersson. 
Runt kyrkan uppfördes under 1700-, 1800- och 1900-talen flera sockenkommunala byggnader: 
prästgård, komministerbostad, folkskola, kyrkskola, småskola och handelsbod. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap, gravfält från järnålder, järnframställningsplats. Prästgård från 1793, folkskola från 
1862, kyrka från 1909. Kyrkogård med stenmur, stiglucka och bod. Komministerbostad 1939, 
kyrkskola 1931. Gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-talet. Tre stenvalvbroar: en troligen från tidigt 
1800-tal, en från 1860 samt en från 1920-talet. 
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15. Ljushults kyrka, Ljushults socken 
Ljushults socken ligger i Kinds härad, ungefär 1,5 mil sydost om Borås. Genom socknen rinner idag 
flera vattendrag och här finns flera större sjöar. Ljushults kyrka ligger på en höjd i landskapet i 
socknens södra del och omges av ett öppet odlingslandskap med bland annat flera områden 
innehållande röjningsrösen. Kring komministerbostället Backa, cirka en kilometer väster om kyrkan, 
finns ett kulturlandskap med kuperade åkrar och välbetade hagar med spår efter äldre odling. 
Området innehåller även ett flertal gamla ekar och ingår i ett naturreservat. 

Fossil åkermark har påträffats bland annat vid gårdar nordväst och väster om kyrkan. Äldsta skriftliga 
omnämnandet av Ljushults socken är från 1403. Namnet är givet efter gården Ljushult Stommen och 
härrör troligen från sjön Lyssjön som ligger i närheten. 

På en av de högsta punkterna i socknen uppfördes under medeltiden troligtvis en träkyrka. Man vet 
väldigt lite om denna men den omtalas 1540 i Skara stifts jordebok. Enligt sägnen ödelades kyrkan 
genom en mordbrand, men den kan också ha förstörts i samband med de krigshärjningar som rådde 
vid denna tid, eller annan eldsvåda.  

Nuvarande kyrka har historiskt sett tillhört Sexdrega pastorat och uppfördes under 1600-talets andra 
hälft. Enligt ett visitationsprotokoll från 1732 var kyrkan belägen på en utmark, långt från någon gård. 
Den låg utmed den viktiga landsvägen mellan Borås och Svenljunga. Ursprungligen var Ljushults kyrka 
uppförd i trä, klädd med rödmålade ekspån, och kortare än idag. Den bestod av ett rakt långhus med 
ett mindre kor och med ett brantare tak än idag. Taket var liksom fasaden klätt med ekspån. 
Boråskonstnären Detleff Ross, som var verksam i många kyrkor i Sjuhäradsbygden, anlitades 1761 för 
invändig målning. 

Tornet byggdes 1786 varvid den gamla klockstapeln revs. 1826 gjordes en omfattande renovering då 
man bland annat byggde till åt öster. Skillnaden mellan långhuset och koret försvann därmed. Kyrkan 
fick nu ett välvt tak och man tog upp nya fönster, samt ersatte spåntäckningen på fasaden av panel. 
År 1861 vitmålades väggarna utvändigt och tre år senare vitmålades allt även invändigt. De gamla 
målningarna togs senare fram vid en omfattande renovering 1950. Åren 1990–1996 utfördes mindre 
renoveringar. 

Den äldsta bebyggelsen låg vid gården Stommen och enligt storskifteskartan från 1797 låg här två 
gårdar med två brukningsenheter var. Ljushult Stommen var ursprungligen kyrkohemman och 
prästgård, här bodde prästen fram till en bit in på 1600-talet, innan komministerbostaden Backa 
tillkom. Gården flyttades aldrig ut vid skiftena utan ligger idag kvar på ursprunglig plats. 

Kyrkans placering intill vägen mellan Borås och Svenljunga möjliggjorde en omfattande krogrörelse 
på 1700- och 1800-talen, då läget vid den gamla landsvägen med många resande var bra. 
Krogrörelsen levde kvar in på 1860–1880-talen. Nuvarande bostadshus som ersatte den före detta 
kroglokalen är uppfört 1924 och besitter ett kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade utformning 
med tidstypiska drag.  

Vid Kyrkans utvecklades i övrigt aldrig något betydande sockencentrum. Skolhus och sockenstuga 
uppfördes dock väster om kyrkan. Sockenstugan, eller som det också hette donationshuset, var 
socknens fattighus som inköptes av en före detta lantbrukare och gårdfarihandlare. Denne 
gårdfarihandlare åtog sig att svara för socknens fattigvård och därför kom namnet Donationshuset 
till. Komministerbostaden som är uppförd 1849 blev inte placerad vid kyrkan som brukligt var, utan 
förlades längre västerut vid Backa. 
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Sockencentrumet flyttades från kyrkan till stationssamhället Aplared i början av 1900-talet i samband 
med Alvestabanans framdragande 1902. Några år tidigare hade ytterligare en järnväg dragits fram 
genom socknen, ”Kindsbanan”. Längs banan uppfördes ett stationshus i Roppered och mellan åren 
1885 till 1902 inrymdes post- och telegrafstationen här. Redan 1903 avvecklades Kindsbanan och 
post och telegraf liksom andra verksamheter flyttade till det nya stationssamhället Aplared. 

  

Motiv för bevarande 
Kyrkomiljö omgiven av ett värdefullt odlingslandskap med hagmarker och betade lövskogar. 
Träkyrkan från 1658 ligger på en höjd i landskapet och har genomgått om- och tillbyggnader som 
bland annat speglar den kraftiga befolkningsutvecklingen under 1800-talet. Nedanför kyrkan finns 
två gårdsanläggningar av kulturhistoriskt värde. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap med hagmarker och betade lövskogar kring kyrkan, fossil åkermark, röjningsrösen. 
Kyrka från 1600-talets andra hälft, torpanläggning från 1880-talet, bostadshus från 1924. 
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16. Borgstena kyrkomiljö, Borgstena socken 
Borgstena socken ligger i norra delen av Borås kommun och angränsar till Herrljunga kommun. 
Socknen utgörs av vidsträckta skogsbygder med spridd bebyggelse. Den utvärderade miljön ligger på 
en moränrygg som löper i nordsydlig riktning och området har karaktär av gammal betad skog. I 
södra delen av området ligger kyrkan från medeltiden och norr om denna ligger ett öppet 
omväxlande odlingslandskap med åkrar och betesmarker. I området finns kommunens största 
järnåldersgravfält med 45 väl bevarade järnåldersgravar som ligger exponerade i den betade marken. 

Området anses vara tidigt befolkat. Fynd i form av stenåldersverktyg har gjorts i området. Nära 
gränsen till Molla socken lär det ha funnits en hällkista. Även från bronsålder har man hittat lösfynd, 
bland annat bronsknappar. Norr om Borgstena kyrka har man påträffat ett flertal röjningsrösen i 
skogsmarkerna, som pekar på att området varit uppodlat sedan lång tid tillbaka. 

På järnåldern expanderade bebyggelsen. Därom vittnar det stora gravfältet beläget på Östergården, 
på den före detta prästgårdens ägor. Gravfältet innehåller ett röse, tio högar och 24 stensättningar 
samt eventuellt en domarring. Gravfältet är vackert beläget i en skogsbacke, på ett område som ej 
varit begärligt för odling. Denna förkristna begravningsplats vittnar om att här fanns en bebyggelse 
under förhistorisk tid. Gravfältet med sina högar utgjorde det sista skedet i den förhistoriska 
gravbyggartraditionen. 

Borgstena kyrka är vackert belägen på en höjd, strax ovanför sjön Nossekälla. Namnet Borgstena kan 
syfta på en försvunnen fornborg eller på att kyrkan ligger på en kulle (borg i ortnamn kan betyda 
höjd). Kyrkan är troligen uppförd på 1100- eller 1200-talet, och från den perioden kommer bland 
annat den dopfunt som idag finns på Statens historiska museum. Borgstenas kyrka byggdes om 
liksom de flesta medeltida kyrkor på 1600- och 1700-talen. Sin nuvarande form fick den 1753 då den 
breddades och förlängdes. Vid denna tidpunkt togs också de stora fönstren upp, och huvuddelen av 
kyrkans inredning tillkom. Boråsmålaren Detleff Ross målade taket i kyrkan 1763, med frikostiga 
bidrag från köpmän i Borås. Borås bildade på den tiden gemensamt pastorat med bland annat 
Borgstena. Kyrkan har inget klocktorn utan kyrkklockorna, som lär vara från 1500-talet, hänger i en 
fristående klockstapel.  

Tingsplatserna var fram till 1640 ambulerande och i Vedens härad finner man tidiga tingsställen i 
Örlanda, Borgstena och Längjum. På 1680-talet flyttades tingsplatsen till kyrkbyn. Borgstena var 
tingsställe fram till 1835 då det ersattes av Borås. Runt kyrkan fanns i slutet av 1800-talet ett flertal 
sockenkommunala byggnader bland annat småskola, folkskola, sockenmagasin, gästgiveri och 
kyrkstallar. Av dessa byggnader finns inget kvar idag. 

I samband med att Borås–Herrljungabanan drogs fram 1863 så flyttades sockencentrum från 
kyrkplatsen till området runt stationshuset. Det dröjde dock ända in på 1920-talet innan någon 
egentlig tätortsutveckling ägde rum. Detta berodde troligtvis på att det fanns så få industrier här i 
början på 1900-talet. På 1930-talet fanns dock kring stationen två sågverk, en trikåfabrik samt en 
mekanisk verkstad. Under 1940- och 1950-talen ökade antalet småindustrier ganska drastiskt, främst 
inom textilindustrin, och befolkningen växte. 

Motiv för bevarande 
Socknens kyrkliga centrum sedan medeltiden. Gravfältet – ett av kommunens största – norr om 
kyrkan ger kyrkplatsen en kontinuitet sedan åtminstone järnålder. Området innehåller ett värdefullt 
odlingslandskap med åkrar och betesmarker, där betesmarken har utmarkskaraktär. 

Uttryck för bevarande 
Järnåldersgravfält innehållande röse, stensättningar och högar. Fornåkrar, röjningsrösen. Kyrka från 
1100- till 1200-tal. 
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17 A och 17 B. Industrimiljöerna Viskafors och Svaneholm 
Sven Erikson, som var den ledande industripionjären i Sjuhäradsbygden, hade grundat Sveriges första 
mekaniska bomullsväveri i Rydboholm år 1834 samt ett bomullsspinneri i Rydal år 1853. Längs 
Viskans dalgång uppfördes i början av 1850-talet även ett väveri i Svaneholm. Anledningen var en 
omfattande brand år 1847 som i princip avslutade väveriepoken i den ursprungliga anläggningen i 
Rydboholm. Väveriverksamheten flyttades till den nybyggda fabriken i Svaneholm, men efter bara ett 
drygt decennium i Svaneholm lades verksamheten ner år 1864 då det visade sig att lokalerna var för 
mörka. Väveriverksamheten koncentrerades istället till fabriken i Viskafors som blev 
Rydboholmsbolagets största anläggning. I Svaneholm, eller Skrapered som det först hette, ändrades 
inriktningen på 1890-talet då Skandinaviska Gummiaktiebolaget tog över anläggningen. Företaget 
grundades år1890 av Sven Eriksons son Johannes och det blev en av de första gummifabrikerna i 
landet. 

Sven Erikson förvärvade 1849 Viskafors gods och bruk med vattenfall samt en del mindre hemman i 
närheten. År 1854 uppfördes ett stort väveri i Viskafors, beläget vid Viskans norra strand. Efter en 
brand vid Rydals Spinneri 1877, fick en del av väveribyggnaden i Viskafors även funktion som 
spinneri. Kraftförsörjningen i Viskaforsfabriken sköttes med hjälp av ångmaskiner och turbiner som 
med så kallad remdrift drev maskinerna. Belysningsfrågan var viktig särskilt vid spinnerierna och 
redan 1884 installerades elektrisk belysning i Viskafors. År 1901–1902 byggde man en egen 
kraftstation i Viskan. Då vattentillgången inte var helt tillförlitlig byggde man också en 
dammanläggning vid Bålåns utlopp ur Skäggaredssjön vilken tillsammans med ett antal mindre sjöar 
bildade Storsjön. Från denna leddes vattnet sedan genom en tunnel ner till kraftstationen. År 1911 
uppfördes en ny kraftstation varvid man kunde elektrifiera alla maskinerna samt även installera 
elektriskt ljus i arbetarlängorna. År 1919 stod återigen en ny kraftstation färdig för drift. 

Bebyggelsen i Svaneholm och Viskafors är förlagd intill landsvägen mellan Borås och Kinna som går 
parallellt med Viskan. Samhället växte till en början upp kring fabriksanläggningarna som främst 
utformades efter funktionella krav och uppfördes i tegel och sten. I Viskafors och Svaneholm 
uppfördes från 1880-talet till 1920-talet ett flertal arbetarlängor kring landsvägen Borås–Kinna, som 
löper parallellt med Viskan. Runt fabrikerna låg arbetarbostäderna uppförda i två–tre våningar med 
lägenheter med oftast bara ett rum och kök. Byggnaderna utformades enligt lokala traditioner. 

I Svaneholm blev landsvägen en form av bruksgata med disponentbostaden på en höjd vid sidan av 
vägen och tjänstebostäder i form av trädgårdsmästarbostad, chaufförsbostad samt arbetarlängor 
längre ner mot vägen och närmare fabriken. Längs vägen uppfördes senare brandstation och 
tvättinrättning. På en höjd ovanför fabriken uppfördes också ett flertal tjänstemannabostäder.  

Disponent- och tjänstemannabostäderna i Svaneholm utformades däremot enligt de arkitektoniska 
stildrag som var på modet. Kamrers- och direktörsassistentsvillan som uppfördes på 1920-talet, fick 
en klassicistisk utformning med reveterade fasader och valmat tak. Disponentvillan, som 
ursprungligen var uppförd 1895 byggdes om 1946 och fick en funktionalistisk stildräkt med putsade 
fasader, tälttak etc. 

Svaneholm. Nästa utbyggnadsepok i Svaneholm började på 1930-talet när Skandinaviska 
Gummifabriken inköpte mark och förmedlade tomter för egnahem. Expansionen skedde söder om 
fabriksanläggningen och Viskan. Även Gummifabriken uppförde bostäder för sina anställda samt 
skola, affärer etc. När Kooperativa Förbundet tog över gummifabriken 1933, startades sparkassa, 
tvättstuga m.m., och denna sociala utbyggnad fortsatte under 1940-talet. Man förbättrade bland 
annat de gamla arbetarbostäderna, byggde pensionärshem, badhus, tvättinrättning och garage, samt 
installerade vatten och avlopp. Bolaget skaffade sig även brandkår och ambulans. I Svaneholm 
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inrättades en så kallad välfärdsfond på 1940-talet. Fonden bekostade bland annat idrottsplats, 
tennisbana och minigolfbana. År 1945 inleddes ännu en ny epok i gummifabrikens historia då avtal 
ingicks med Firestone och tillverkningen av bildäck blev omfattande. Man uppförde då två nya 
flerfamiljshus och egnahemsbyggandet kom igång på allvar. Egnahemmen uppfördes i ett område 
väster om fabriken utmed landsvägen och kom att kallas Nya Sverige. 

Råvarorna till gummifabriken i Svaneholm kom från början från Brasilien som hade monopol på 
rågummi långt in på 1900-talet. Kunniga yrkesarbetare som kunde gummiindustrin hämtades från 
dåvarande Ryssland som var ett föregångsland. Från dess baltiska och polska områden flyttade 
tretton arbetare med sina familjer till Svaneholm. Dessa arbetare blev läromästare för de arbetare 
som sedan anställdes vid fabriken. Då tillverkningen kommit igång 1891 hade ett femtiotal arbetare 
fått anställning. 1950 hade antalet anställda ökat till 525 personer. 

Gummifabriken i Svaneholm blev efter andra världskriget allt mer inriktad på tillverkning av däck. 
1964 tog dock Firestone över aktiemajoriteten, men fabriken såldes under 1980-talet vidare till nya 
ägare och gick till slut i konkurs 1990. Sedan dess har byggnaderna bland annat använts som 
industrihotell med olika verksamheter och används idag bland annat för magasinering och lager.  

Viskafors. I Viskafors fick den före detta herrgården en från utlandet inspirerad arkitektur med en 
mangårdsbyggnad i klassicistisk stil flankerad av två flyglar. Fram till herrgården leder en allé som 
avslutas framför mangårdsbyggnaden med en grusrundel. Mangårdsbyggnaden kom dock efter 
ombyggnaden 1828 att prydas med den så kallade Boråsdekoren som spreds efter den sista 
stadsbranden i Borås 1827. I samband med att järnvägen mellan Borås och Varberg drogs fram 1880, 
förlades en järnvägsstation till Viskafors. Runt stationen växte en mindre centrumbildning fram, med 
ett flertal affärs- och bostadshus. Viskafors folkskola från 1898 fick en nationalromantisk utformning 
vad gäller bland annat materialval och utsmyckningsdetaljer. 

Livet i Viskafors och Svaneholm präglades av starka band mellan industri och samhälle. 
Rydboholmsbolaget som ägde Viskaforsfabriken uppförde bostäder, kyrka, skola och affär. Sven 
Eriksons dotterson, Edvin Håkanson, tog initiativ till uppförande av en kyrka i Viskafors år 1918. I 
Viskafors liksom i Rydboholm ägde bolaget patronatsrätt, vilket innebar att man tillsatte och stod för 
kostnaden för en så kallad fabrikspredikant. Fabrikspredikanten bebodde från 1940-talet den före 
detta herrgården i Viskafors. Föreningslivet var starkt i samhällena och uppmuntrades av bolagen. De 
flesta fackföreningarna bildades relativt sent, 1917 bildades en avdelning av Svenska 
textilarbetarförbundet i Viskafors och 1916 bildades en avdelning Svaneholm av Svenska grov- och 
fabriksarbetarförbundet. 

På 1930-talet köpte Rydboholmsbolaget in markområden i bland annat Fagersberg och Granhäcken 
öster om landsvägen. Bebyggelsen i dessa områden växte kraftigt i slutet av 1930-talet och början på 
1940-talet. Egnahemsbebyggelse kom att sakna lokal särprägel, då den i stor utsträckning 
utformades efter den tidens funktionalistiska ideal 

Viskaforsfabriken utvecklades kraftigt under 1930- och 1940-talen, då så gott som alla byggnader 
ombyggdes och flera nya tillkom. Rydboholmsbolaget var under en viss tid det enda företaget i 
Skandinavien som tillverkade manchestersammet och liknande produkter. 1984 gick 
Rydboholmsbolaget i konkurs och i Viskaforsfabriken har sedan dess ett antal olika verksamheter 
huserat. Viskafors och Svaneholm är idag utpräglade pendlingsorter, framförallt pendlar man till 
Borås tätort.  
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Motiv för bevarande 
Industrisamhällen som vuxit upp kring Viskaforsfabriken och Gummifabriken från mitten och slutet 
av 1800-talet. Bolagets patriarkaliska styre kan idag till viss del avläsas i bebyggelsen. Landsvägen 
som en gång tjänade som bruksgata följer Viskan och bebyggelsen placerades längs med åns lopp. 
Närmast fabriken i Svaneholm ligger idag rester av de gamla arbetarbostäderna och på avstånd från 
fabriken i höjdlägen finns tjänstemanna- och disponentbostäderna. Egnahems- och villaområden har 
under 1900-talet vuxit upp på båda sidor om Viskan. 

Uttryck för bevarande 
Före detta herrgårdsanläggning från 1790-tal. Fabriksbyggnader från 1853–1937 med kraftstation, 
vattenreservoar etc. Arbetarbostäder 1890-tal och 1910-tal, tjänstemannavillor 1890-tal och 1920-
tal, disponentvilla från 1895 (ombyggd 1945), chaufförsbostad, trädgårdsmästarbostad 1890-tal. Före 
detta pensionat 1892, järnvägsstation 1925, skola 1890-tal, kyrka 1911, missionshus 1940-tal, 
brandstation 1940-tal, egnahem 1930-1940-tal, järnvägsviadukt från 1946. 
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18. Rydboholms textilindustrimiljö 
Textilindustrimiljön i Rydboholm är belägen i Viskans dalgång. Miljön är sedan 1987 utpekad som 
Riksintresse för kulturmiljövården då området utgör centrum för landets första mekaniska 
bomullsindustri. Industrimiljön präglas idag av Viskans flöde centralt i en bruksmiljö som domineras 
av större fabriksbyggnader från främst 1930-1940-talet samt äldre bostadshus och en kyrka.  

Rydboholms mekaniska bomullsväveri grundades år 1834 av den inflytelserike vävnadsförläggaren 
och handelsmannen Sven Erikson på Kinna Rättaregården. I Sjuhäradsbygden fanns sedan lång tid 
tillbaka en textil tradition med hemindustri, näringsslöjd, gårdfarihandel och förläggarverksamhet. 
Kapital från denna verksamhet utgjorde en viktig del i grunden till de tidiga industrietableringarna.  

Rydboholmsfabriken anlades vid Rya Sörgården där tillgången till vattenkraft var en helt avgörande 
förutsättning för lokaliseringen. Vid Viskans östra strand uppfördes år 1834 den första 
väveribyggnaden som senare kompletterades med den blekeri- och appreturbyggnad i natursten, 
vilken idag är den enda kvarvarande bygganden från den första etableringen. Den fick senare en 
påbyggnad i korsvirkesteknik år 1875. 

På den östra sidan av Viskan uppfördes också ett flertal bostads- kontors-, magasins- och 
stallbyggnader från 1852 och framåt, bland annat ett bostadshus åt Sven Erikson själv. Byggnaderna 
har genom åren genomgått mindre förändringar i form av om- och tillbyggnader samt fått nya 
användningar. De utgör dock fortfarande en sammanhållen och läsbar bebyggelsemiljö.  

Efter en brand 1847 avslutades väveriepoken i Rydboholm och väveriverksamheten flyttades till 
Svaneholm, för att senare koncentreras till Viskafors som blev bolagets största anläggning. Kvar i 
Rydboholm blev beredning, tryckeri och färgning samt huvudkontor för bolagets ledning och 
administration. Fabriken i Rydboholm genomgick ständiga utbyggnader och moderniseringar, som 
påskyndades genom ett par stora bränder. Av de äldre fabriksbyggnaderna finns den så kallade 
Manchesterfabriken från 1920 samt en verkstadsbyggnad och en smedja bevarade på Viskans västra 
sida. Efter en stor brand 1934 om- eller tillbyggdes så gott som alla byggnader då ett nytt färgeri, 
blekeri och tryckeri byggdes med fasader som ansluter till ett funktionalistiskt stilideal.  

Rydboholms samhälle styrdes efter patriarkaliskt mönster, där bolaget uppförde bostäder, inrättade 
pensionsförening, sjuk- och begravningskassa samt byggde kyrka, skola och ålderdomshem. År 1852 
uppförde Rydboholmsbolaget en kyrkobyggnad vid Viskans strand, inte långt från 
fabriksbyggnaderna. Kyrkan saknade ursprungligen torn och klockor men i slutet av 1890-talet 
byggdes ett spetsigt torn av trä i vilket två kyrkklockor installerades. År 1934 uppfördes ett nytt torn 
av sten. 

Från 1920-talet ökade behovet av bostäder och egnahem började uppföras. Bolaget hade länge 
vägrat att släppa till mark men 1924 gav man efter och sålde den första tomten på Rya Stamps ägor 
väster om den nuvarande landsvägen. Egnahemsbyggandet tog fart på 1930- och 1940-talen. Under 
andra världskriget var bostadsbristen märkbar och bolaget gick in och subventionerade byggandet 
genom egnahemslån och bidrag. Områdena Ålgården strax norr om fabriksområdet samt Stampen 
och Orrleken väster om landsvägen bebyggdes. Man lät även uppföra flera flerfamiljshus. 
Egnahemsområdet har idag blandats upp med yngre villor från bl.a. 1960- och 1970-talen. 

Rydboholmsbolaget lades ner etappvis under 1970-talets slut fram till 1984. Därefter fortsatte andra 
textilföretag driva verksamhet i lokalerna ända in på 2010-talet. Fabriksområdet får idag sin prägel av 
de kontorsbyggnader som uppfördes på 1850-talet samt av de fabriksbyggnader som i huvudsak är 
uppförda på 1930-talet.  
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Motiv för bevarande 
Rydboholm är en textilindustrimiljö med högt kulturhistoriskt värde sett ur ett riksperspektiv då den 
är platsen för landets första mekaniska bomullsväveri. Miljön utgör riksintresse för 
kulturmiljövården.  

Uttryck för bevarande 
Rydboholms kyrka 1852. Fabriksbyggnader från 1830- till 1970-talet, f.d. huvudkontor/bostad från 
1852. Stall och fd. tjänstemannabostad från 1850-tal, Stenvalvsbroar sydväst och sydost om 
Rydboholms kyrka. Kvarn från 1700- till 1800-tal. 
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19 A och 19 B. Dalsjöfors, textilindustrisamhälle i Toarps socken 
Dalsjöfors samhälle ligger i Toarps socken, 13 kilometer öster om Borås. Samhället ligger på det 
sydsvenska höglandet och omges av kuperad terräng med skogsklädda berg och dalar. Stora Dalsjön, 
som namngivit samhället, har här sin nordligaste spets. 

Dalsjöfors växte upp kring Dalsjöfors Väveri AB som startades av bröderna Wenander och Herman 
Jansson år 1897. Fabriken grundades med hjälp av ärvda och ingifta medel som bland annat 
förvärvats genom gårdfarihandel. Toarps socken var en av de gårdfarihandlartätaste socknarna. 
Antalet anställda var från början ett tjugotal varav de flesta var kvinnor. Redan år 1900 hade antalet 
anställda ökat till ett hundratal och 1923 fanns ca 400 personer anställda. Under 1930- och 1940-
talet upplevde fabriken sin storhetstid och hade som mest 720 anställda. Samhället expanderade 
kraftigt under 1900-talets första decennier, mycket tack vare järnvägens framdragande 1917 då en 
mindre centrumbildning uppstod runt stationen med bank, affärer och bageri. 

Ledningen för Dalsjöfors Väveri AB förordade bostäder av egnahemstyp före traditionella 
arbetarbostäder och köpte därför in mark för detta ändamål. Egendomarna och hemmanen 
Tummarp, Gårda och Kråkhult förvärvades och på Gårda uppfördes 1911 de första bostäderna av 
tvåfamiljstyp. Längs Storgatan hade det dessförinnan uppförts ett flertal affärs- och bostadshus. 
Samhället expanderade snabbt under 1920- och 1930-talen. Söder om fabriken, längs 
Tummarpsvägen, uppfördes på 1940-talet ytterligare egnahemsområden. Under 1950- och 1960-
talet fortsatte samhället att växa, framförallt vid Dalsjöns nordvästra strand men även österut. 
Dalsjöfors hade ända fram till 1950- och 1960-talen en stark så kallad bruksanda, där bolaget skötte 
allt ifrån byggande av bostäder till inrättande av brandkår, daghem, samlingslokaler, bibliotek, 
idrottsplatser, med mera. En tvättinrättning med badhus och brandstation i en och samma lokal 
byggdes år 1947 med medel från företaget. Företaget drev även pensionat där man subventionerade 
maten till sina anställda. Ett markområde i närheten av järnvägsstationen uppläts av bolaget och man 
lät där anlägga idrottsplatsen Gårdavallen. Sporthallen liksom Folkets park uppfördes på privat mark 
som inte tillhörde bolaget, men företaget bidrog med medel när sporthallen skulle byggas ut på 
1940-talet. En badplats vid Dalsjön kunde också anordnas tack vare bidrag från bolaget. I samband 
med kommunsammanslagningarna år 1952 ersatte kommunal förvaltning det tidigare 
brukssamhället.  

Dalsjöfors samhälle får idag främst sin prägel av det stora och centralt placerade fabriksområdet som 
ligger vid korsningen Stationsvägen och Storgatan och de modernare affärsbyggnaderna uppförda på 
1950- och 1960-talet som grupperar sig runt Henning Wenanders Torg. Samhällets 
utbyggnadsskeden är idag klart urskiljbara med egnahemsområden och villaområden i årsringar runt 
den äldre bebyggelsen kring Storgatan.  

A. Fabriksmiljön och bebyggelse längs Storgatan 

Dalsjöfors växte upp kring Dalsjöfors Väveri AB som startades av bröderna Wenander och Herman 
Jansson år 1897. Fabriken grundades med hjälp av ärvda och ingifta medel som bland annat 
förvärvats genom gårdfarihandel. Toarps socken var en av de gårdfarihandlartätaste socknarna.  

Väveriet placerades där landsvägen mellan Borås och Draered gick över Sågebäcken, som var en 
utlöpare från Stora Dalsjön. Där låg sedan tidigare Skenstads kvarnar med tillhörande vattenfall, som 
köptes upp av fabriksledningen. Samhället expanderade kraftigt under 1900-talets första decennier, 
mycket tack vare järnvägens framdragande 1917.  

Fabriksbyggnaderna vid Storgatan är uppförda under olika epoker och bolagets expansion kan 
avläsas i de olika byggnadskropparna. Den äldsta byggnaden, som innehöll väveriet, uppfördes 1896 i 
en våning i natursten. Några år senare påbyggdes en våning och byggnaden kom då även att 
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innehålla spinneri. Ett maskinhus med tillhörande skorsten uppfördes 1906 och samma år byggdes 
ett nytt väveri som fick ett för industribyggnader typiskt sågtandstak. Detta tak tillsammans med den 
höga skorstenen kom att bli symbolen för industriell verksamhet och en viktig exponent för 
samhället. Ytterligare byggnader uppfördes allteftersom fabriken expanderade. 

Längs efter Storgatan, öster om fabriken, uppfördes vid sekelskiftet 1900 ett flertal bostadshus med 
villakaraktär, några med en tidstypisk utformning med lövsågade detaljer och glasverandor. 
Nordvästra delen av Storgatan bebyggdes med en- och tvåfamiljshus av enklare karaktär, de fick en 
traditionell utformning med faluröda fasader och vita knutar.  

Insprängda bland affärs- och bostadshus längs Storgatan och Boråsvägen uppförde bolaget även ett 
flertal tjänstemannavillor. Dessa omgavs av större tomter och blev mer insynsskyddade än 
egnahemmen och fick ofta en mer påkostad utformning med ljusa putsade fasader, frontespis och 
brutet tak.  

Dalsjöfors samhälle får idag främst sin prägel av det stora och centralt placerade fabriksområdet som 
ligger vid korsningen Stationsvägen och Storgatan och de modernare affärsbyggnaderna uppförda på 
1950- och 1960-talet som grupperar sig runt Henning Wenanders Torg.  

Motiv för bevarande 
Fabriksområde som speglar textilindustrins expansiva utveckling från slutet av 1800-talet och flera 
decennier framåt. Bebyggelse som speglar brukssamhällets framväxt kring textilindustrin. 
Centrumbebyggelse som speglar folkhemmets och det moderna Sveriges framväxt. 

Uttryck för bevarande 
Fabriksbyggnader från 1897–1944, tjänstemannavillor, före detta pensionat, affärs- och bostadshus 
samt egna hem längs Storgatan från 1910- 1940-tal, centrumbebyggelse från 1950- och 1960-tal. 

B. Skolmiljön vid Boråsvägen 
Bebyggelsemiljön vid Tummarpskolan har ett exponerat läge vid Boråsvägen, i den västra delen av 
Dalsjöfors samhälle. I samband med kommunsammanslagningen 1952 fick Dalsjöfors rollen som 
kommuncentrum och ett nytt kommunalhus byggdes på samma tomt där folkskola och lärarbostad 
tidigare hade uppförts. Miljön utgörs av ett flertal byggnader. Den äldsta byggnaden är den faluröda 
f.d. folkskolan, belägen på den östra sidan av Boråsvägen och uppförd år 1850. Den användes efter 
1947 som skolbespisning, men fungerar idag som scoutstuga. I miljön ingår också den f.d. folkskolan 
från 1947 i gult tegel, en f.d. lärarbostad från 1917 och det f.d. kommunkontoret i ljus puts från 1953. 
Samtliga byggnader används idag för skolverksamheten och ligger samlade kring den stora 
skolgården.  

Motiv för bevarande 
Textilindustrisamhälle som vuxit upp kring Dalsjöfors väveri från och med 1800-talets sista år. 
Samhället byggdes ut med affärs- och bostadshus längs Storgatan i början av 1900-talet och 
expanderade sedan norrut med egnahem. När järnvägsstationen anlades 1917 uppstod en mindre 
centrumbildning runt stationen med bank, affärer och bageri. Samhällets utbyggnadsskeden kan 
avläsas i bebyggelsen med affärs- och bostadshus i närheten av fabriken, längs Storgatan, i de 
egnahemsområden som tillkom på 1920- och 1930-talen samt i villaområden i en krans utanför. 

Uttryck för bevarande 
Fabriksbyggnader från 1897–1944, tjänstemannavillor, före detta pensionat, affärs- och bostadshus 
längs Storgatan från 1910- och 1920-tal, egnahem från 1910- till 1940-tal. 
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20. Målsryd, textilindustrisamhälle i Toarps socken 
Målsryds samhälle är beläget ca 9 km sydost om Borås, i den södra delen av Toarps socken. 
Bebyggelsen ligger i en dalgång på det sydsvenska höglandet och omges av kuperad terräng. 
Området är barrskogstätt, men runt Målsryd finns ett av Sveriges nordligaste bokbestånd. Samhället 
delas idag av den trafikerade vägen som tidigare gick mellan Borås och Svenljunga. 

I Målsryd fanns i början på 1900-talet endast tre gårdar, en handelsbod, järnvägsstation samt ett 
hantverksmässigt färgeri. Samhället i Målsryd växte senare upp kring Borås–Alvestabanan, som 
anlades 1902. Järnvägen skapade förutsättning för textilindustrins snabba utveckling vilken kom att 
prägla Målsryd under flera decennier, med J.A. Pettersson som största företag. Målsryds utveckling 
och framväxt kan idag utläsas i den bebyggelse som växte upp runt fabriken och stationen. På 1910- 
och 1920-talet uppfördes disponent- och tjänstemannavillor och på 1930-talet fick orten den 
tidstypiska kransen av egnahems- och villabebyggelse kring den äldre bebyggelsekärnan. Målsryds 
samhälle styrdes som så många andra bruksorter vid den tiden av fabriksledningen. Företaget J.A. 
Pettersson uppförde kyrka, skola, idrottsplatser, arbetarbostäder etc. Vid anläggandet av den första 
fabriken uppförde man även ett pensionat med café, tjänstemannamäss och matservering. 
Bolagsledningen satt med i de kommunala nämnderna och kunde därmed styra utvecklingen i önskad 
riktning. 

Likt många andra i Toarps socken började bröderna Martin och Johan Petersson sin yrkesbana som 
gårdfarihandlare, under åren runt 1863–1864. Senare, 1877, startade bröderna 
vävnadsförläggarverksamhet i firman J.A. & M. Petterson på fädernegården i Kulla i Toarp. Firman 
sysselsatte då ungefär 150 hemvävare. Under 1882 flyttades verksamheten till byn Slätthult, där de 
bedrev både jordbruk och hemindustri. I Borås hade man ett kompletteringslager med bland annat 
fabriksvävda bomullstyger. År 1910 ombildades firman till aktiebolag. Förutsättningen för 
anläggandet av en större fabrik var järnvägens framdragande år 1902, men också den yrkeskunskap 
som fanns i de hemvävare som företaget anlitat sedan tidigare.  

Verksamheten vid J.A. Pettersson utvecklades under 1900-talet allt mer från hantverksmässig 
produktion till fabriksdrift. Den ursprungliga fabriksbyggnaden uppfördes 1913 i tre våningar. Den 
fick reveterade fasader och dominerades av relativt stora fönster vilka var viktiga då man inte fick 
elektricitet förrän 1916. Vid fabriken gjordes tillbyggnader av olika slag under åren 1919–1933. 
Nuvarande utseende fick byggnaden efter den senaste tillbyggnaden år 1941. 

I samband med en tillbyggnad 1926 omlades hela produktionen efter engelskt–amerikanskt mönster, 
med ett så kallat löpande band. J.A. Petterson blev genom detta nya system ett föregångsföretag 
inom konfektionsbranschen. På 1950-talet gjordes en rad rationaliseringar och J.A. Petterson blev en 
av landets modernaste konfektionsindustrier. Man koncentrerade sig på herrkonfektion och blev 
med varumärket Stadion välkänt i hela landet. J.A. Pettersons fabrik var den enda större 
arbetsplatsen i Målsryd långt in på 1900-talet. På 1950-talet hade Målsryd cirka 600 personer och av 
dessa var 200 anställda vid J A Pettersson. Företaget bedrev också en omfattande 
sömnadsförläggarverksamhet och på 1950-talet fanns det fortfarande ett femtiotal hemsömmerskor 
kvar i bygden.  

På 1920-talet började företaget att förvärva fastigheter i anslutning till den befintliga bebyggelsen. 
En av disponenterna på J.A. Pettersson köpte 1928 upp mark i Bråthult, öster om fabriken, och sålde 
sedan tomter till både enskilda personer och till företaget. J.A. Petterssons förmedlade egnahemslån, 
men lånade även ut av egna medel till bostadsbyggande. De första egnahemmen uppfördes närmast 
järnvägsstationen på 1910-talet, för att på 1920- och 1930-talen uppföras i större skala öster om 
järnvägen. På Bråthults, Målsryds och Germundareds ägor hade det 1938 uppförts sammanlagt 27 
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egnahem. På 1940- och 1950-talet byggdes flera hyreshus på Hasselbacken, vilka innehöll mindre 
lägenheter, upp till två rum och kök.  

Disponent- och tjänstemannavillorna som uppfördes på 1910- och 1920-talen fick en medveten 
utformning efter de rådande stilidealen. Villa Löfstaholm byggdes för disponent Martin Pettersson 
1913 och fick en ståndsmässig utformning med influenser från jugendstilen med rundade hörntorn, 
varierande takformer och burspråk. Även de egnahem som byggdes på 1920-talet fick en 
internationell prägel med stildrag från både jugend och 1920-talsklassicism, med reveterade fasader, 
utsmyckade gavelrösten, burspråk etc. Egnahemmen från 1930- och 1940-talen fick däremot en 
funktionalistisk stil. Målsryds skola från 1932 uppfördes med drag både från funktionalism och 1920-
talsklassicism. På 1950-talet började typritningsverksamheten att sprida ut sig och i Målsryd 
uppfördes flera villor efter de typritningar som gavs ut av Bostadsstyrelsen. Dessa uppfördes främst i 
Ekås söder om samhället. 

Målsryds kyrka tillkom på initiativ från en av direktörerna vid J.A. Pettersson. Kyrkan stod färdig 
1915, mitt i brinnande världskrig, vilket innebar svårigheter att uppbringa bland annat koppar till 
kyrkklockorna. Man gick då ut i samhället och tiggde ihop kopparkärl som så småningom kunde 
gjutas ihop till en kyrkklocka. 

Folkrörelser i form av nykterhets- och fackföreningar bildades sent i Målsryd. Den första NTO-
föreningen startades 1926 och året därpå bildades den första arbetarkommunen. En idrottsförening 
bildades 1922 och man fick hjälp av bolaget att uppföra både fotbollsplan, danspaviljong och 
badplats. På 1950-talet fanns i Målsryd fyra livsmedelsaffärer, en möbelaffär, en cykelhandlare, ett 
sågverk, skomakare, kvarn etc.  

1970 lade fabriken ner sin verksamhet. Likt de flesta andra företag i konfektionsbranschen drabbades 
man av den ökade utlandskonkurrensen. Målsryd drabbades hårt av fabriksnedläggningen då de 
flesta hade sin utkomst här. Samhället Målsryd ingår idag i samma tätortsbildning som Gånghester 
och har många invånare som pendlar till Borås.  

 

Motiv för bevarande 
Textilindustrisamhälle som vuxit upp kring konfektionsfabriken J.A. Pettersson under första halvan av 
1900-talet. Fabrikens betydelse för Målsryd kan avläsas i bebyggelsemiljön med disponent- och 
tjänstemannavillor tydligt exponerade längs nuvarande riksvägen samt egnahemsvillorna i en krans 
runt omkring stationen och fabriken. 

Uttryck för bevarande 
Fabriksbyggnader från 1913–1941, järnvägsstation från 1902, Målsryd kyrka från 1915, 
komministerboställe från 1916, folkskola från 1932. Disponent- och tjänstemannavillor från 1910- till 
1920-tal, egnahemsbebyggelse från 1920- till 1940-tal. Personalbostäder/flerfamiljshus från 1940-tal.  
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21 A, 21 B och 21 C. Fristads samhälle, Fristads socken 
Fristads samhälle är beläget ca 13 kilometer norr om Borås i en förlängning av Öresjös dalgång. Sjön 
är en sprickdalssjö med branta och till största delen barrskogsklädda höjder. På Öresjös östra sida 
drogs Borås–Herrljungabanan 1863, och en järnvägsstation anlades i Fristad. 

Socknens centrum, som tidigare legat vid kyrkan, kom så småningom att flyttas till området kring 
järnvägsstationen, en kilometer nordväst om kyrkplatsen. Där utvecklades ett samhälle som så 
småningom drog till sig industrier och blev centralort i trakten. 

I Fristad finns ett flertal fasta fornlämningar, bland annat från stenåldern. Viskan och Öresjö var 
viktiga transportleder och dessa trakter befolkades tidigt. Sockennamnet Fristad nämns i medeltida 
källor 1343 medan kyrkbyn omnämns 1540. På medeltiden uppfördes stenkyrkor, bland annat i 
Längjum samt vid nuvarande Fristads kyrka. Vägarna mot dessa kyrkor gick igenom järnåldersgravfält 
och troligen byggdes kyrkorna i närheten eller i anslutning till gamla kultplatser. Nuvarande kyrka 
invigdes 1850 och ersatte den äldre stenkyrkan. Sydväst om kyrkan uppfördes prästgård, 
sockenstuga med mera. 

När järnvägen mellan Borås och Herrljunga anlades 1863 förlade man stationen norr om Ljungheden, 
trots att marken där var vattensjuk och sank (området kallades ”Sumpera”). Orsaken till placeringen 
av stationen var sannolikt att Älvsborgs regemente hade sina byggnader strax väster om 
stationsområdet, i det området som kallas Fristads Hed. Älvsborgs regemente som sedan 1797 
disponerade Fristads Hed flyttade till Borås 1914. Kronan sålde en del av marken till landstinget och 
1923 flyttade Älvsborgs läns folkhögskola dit. Verksamheten finns ännu kvar på platsen.  

Fristads stationssamhälle expanderade relativt långsamt fram till 1920-talet då bl.a. 
egnahemsområdet vid Hedevägen började byggas. Byggnaderna fick en klassicistisk utformning med 
reveterade fasader, brutna tak, frontespis etc. Detta formspråk ersattes av det funktionalistiska, när 
1940-talsegnahemmen började uppföras.  

Vid Viskan, söder om Fristads stationssamhälle, uppfördes det tidigt mindre snickerier och kvarnar, 
bland annat Fristads snickerifabrik år 1896 samt även Borås Spetsfabrik. En högspänningsledning 
drogs från Borås Spetsfabriks kraftverk till en transformator i närheten av stationen år 1917. Detta 
medförde att ett flertal industrier förlade sin verksamhet till Fristad, bland annat AB Fristad 
Skyddskläder som startade sin verksamhet 1925. År 1928 byggde företaget nya lokaler strax söder 
om stationsbyggnaden, och i slutet på 1940-talet hade fabriken över 100 anställda och var den 
största arbetsplatsen i samhället. Bland övriga industrier som fanns då, kan nämnas en möbelfabrik, 
flera syfabriker, en armaturfabrik och en mekanisk verkstad. Dessutom fanns här flera speceriaffärer, 
möbelaffär, sportaffär samt biograf och hotell. 

Fristad blev centralort för den nya storkommunen 1952 och då fortsatte den byggnadsverksamhet 
som hade startat i blygsam skala redan i mitten på 1940-talet. En bostadsstiftelse bildades och man 
köpte in mark för uppförande av flera hyreshus. I slutet av 1950-talet och början på 1960-talet 
drabbades Fristad liksom så många andra orter av en saneringsvåg. Fristad gick upp i Borås kommun i 
och med kommunreformen 1974. Före sammanslagningen satte man igång en omfattande 
byggnation av kommunala nyttigheter, till exempel ålderdomshem, daghem, idrottshall, 
högstadieskola med mera. 

Näringslivet i Fristad består idag av småindustrier och småföretag av olika slag, med också större 
fabriker med tillverkning av bl.a. plaströr och bakugnar. Närheten till Borås gör Fristad till en viktig 
pendlingsort.  
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A. Stationsmiljön och bebyggelse längs Stora vägen, Fristad 
Fristads samhälle präglas idag främst av riksväg 42, som går igenom samhället. Vägen kantas av både 
äldre bebyggelse från 1900-talets början och yngre från ca 1950 och framåt. Vid korsningen mellan 
Tämta- och Borgstenavägen ligger idag en modem centrumbildning. 

På 1700- och 1800-talen uppstod ett litet centrum eller marknadsplats vid nuvarande Musikens hus, 
strax norr om där allfartsvägarna Borås–Skara och Bredared–Ås möttes. Denna plats kallades 
Ljungheden eller Skalle hed. Platsen kom också att kallas ”lellemarten” (=lillmarknaden), troligtvis för 
att bönderna från trakten stannade till här för att göra affärer. På Ljungheden låg fattighuset, ett 
sockenmagasin samt några torp, bland annat de två högloftsstugorna Ekalyckan och Klockarbolet, 
som ännu är bevarade. Klockarbolet var klockarens boställe medan Ekalyckan lär ha inrymt Fristads 
första handelsbod. 

Det första stationshuset uppfördes på 1860-talet, men i samband med att järnvägsspåren breddades 
i slutet av 1800-talet fick man flytta detta stationshus. Ett nytt stationshus i tegel uppfördes år 1900 
och det gamla stationshuset flyttades till Skogsryd 1901. Den nya stationsbyggnaden i Fristad 
uppfördes sannolikt efter typritningar och blev den enda längs banan som uppfördes i tegel. På 
området fanns godsmagasin, uthus innehållande brygghus och vedbod. 

I det område där stationssamhället senare kom att breda ut sig, fanns 1866 endast ett fåtal hus, 
varav ett var gästgivaregården. Gästgivaregården uppfördes strax efter järnvägens tillkomst och var 
skjutsstation ända fram till på 1920-talet, då bilismen mer och mer tog över.  

1861 uppfördes den första folkskolan i Fristad. Den placerades på socknens samfällda mark, 
Klockarbolet, vid det forna sockencentrumet Ljungheden. Folkskolan användes fram till 1939 då den 
nya centralskolan uppfördes. Byggnaden kom senare att användas som småskola, kommunalkontor 
och musikskola. Under 1900-talets första tre decennier började bebyggelsen att breda ut sig längs 
vägen, och mellan skolområdet och järnvägsstationen uppfördes ett flertal bostadshus som idag har 
bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär. 

De bostadshus som uppfördes i början på 1900-talet längs Stora vägen eller Fristadsvägen, fick en för 
den tiden tidstypisk utformning med dekorerade gavelrösten, ljusa oljefärgade fasader och 
frontespiser. Byggnaderna omgavs av stora trädgårdar inramade av staket. Av alla de byggnader som 
uppfördes kring sekelskiftet, på båda sidor av vägen, finns det idag endast ett fåtal bevarade. 

När linbanan från Lantmossen till Fristad startade 1917, drogs en högspänningsledning från Borås 
Spetsfabriks kraftverk till en transformator i närheten av stationen. Detta medförde att ett flertal 
industrier förlade sin verksamhet till Fristad, bland annat AB Fristad Skyddskläder som startade sin 
verksamhet 1925. År 1928 byggde företaget nya lokaler strax söder om stationsbyggnaden, och i 
slutet på 1940-talet hade fabriken över 100 anställda och var den största arbetsplatsen i samhället.  

Motiv för bevarande 
Centralt stråk i stationssamhället Fristad som vuxit fram i samband med järnvägens tillkomst. 
Bebyggelse med olika funktioner och uttryck utmed Stora vägen (riksväg 42) speglar Fristads 
framväxt som samhälle. 

Uttryck för bevarande 
Järnvägsstation 1900, folkskola 1861, centralskola 1939. Hembygdsstugorna Ekalyckan och 
Klockarbolet från 1700-talet. Villabebyggelse 1900–1930, affärshus 1936, brandstation 1954. 
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B. Fristads Hed, Fristad 
Älvsborgs regemente som sedan 1797 disponerade Fristads hed flyttade till Borås 1914. Kronan sålde 
en del av marken till landstinget och 1923 flyttade Älvsborgs läns folkhögskola dit. Några av 
byggnaderna från regementstiden byggdes om och nya byggnader tillkom. En del av marken som 
kronan ägt såldes vidare till kommunen. På den marken upplät kommunen tomter för 
egnahemsbebyggelse. Området omfattade från början ett tiotal byggnader belägna på Hedevägen. 
Dessa byggdes på 1920- till 1930-talet. På 1940- och 1950-talen utökades området med bland annat 
flerfamiljshus. 

Motiv för bevarande 
En tydligt avgränsad bebyggelsemiljö med byggnader som har koppling till både den ursprungliga 
funktionen som Älvsborgs regemente och till den senare funktionen som folkhögskola.  

Uttryck för bevarande 
Folkhögskolan med ett stort antal byggnader från 1860 och framåt.  

 

C. Ringvägen, Fristad 
På Prästgårdsområdet vid Ringvägen uppfördes 1957–1958 ett egnahemsområde innefattande cirka 
20 fristående villor. Dessa kom att få en likartad utformning med fasadtegel, indragna altaner, källare 
etc. Villorna uppfördes av Fristads Bygg mellan åren 1957-58.  Bostadshusen är troligtvis uppförda 
efter bostadsstyrelsens typritningar som dominerade husbyggandet under 1940-50-talet. Samtliga 
hus är byggda i plank och klädda med fasadtegel och i ett plan förutom fyra hus på Ringvägen 2,4 8 
och 10 som är i 1 1/2 plan. Flera av husen har byggts till med altan eller inglasad veranda.  

Motiv för bevarande 
En tydlig avgränsad bebyggelsemiljö som utgörs av en tidstypiskt utformad villabebyggelse vilken till 
stora delar har bevarat sin ursprungliga karaktär. Området speglar tidens villaideal och det 
framväxande folkhemmet.  

Uttryck för bevarande 
Villabebyggelse med tillhörande trädgårdar 1957–1958. 
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22. Bråten och Rudorna, Ljushults socken 
I norra delen av Ljushults socken ligger byn Bråten och Rudorna. Området är skogsrikt och mycket 
kuperat. Norr om gårdarna löper Kovraån och Lindåsabäcken, den senare längs med sockengränsen 
mot Toarp. Söder om gårdarna, mellan de höga branterna går Skansabäcken. I södra delen av 
området gick förr järnvägen mot Svenljunga, den så kallade Kindsbanan. Järnvägen ledde över 
Kovraån på en hög vägbank och passerade sedan flera bergsskärningar. Idag är järnvägen nedlagd 
och den gamla banvallen används nu som enskild väg. 

Bråten, vars namn härleds från ordet bråte i betydelsen ”svedjefall”, betyder en uthuggning i skog. 
Namnet Ruderna kommer från ordet ruhda, röjning. Då det saknas fornlämningar runt byn kan man 
anta att den inte har äldre än senmedeltida anor. Gårdarna kan därför ses som ett exempel på den 
nyodlingsverksamhet på allmänningar som uppmuntrades av kronan på 1500-talet.På en karta från 
mitten av 1600-talet visas Bråtens odlingsmarker. Jorden brukades med ensäde och bestod av både 
sandmylla och lerjord. Inägorna som var hägnade ut mot utmarken, bestod av små åkerlappar med 
odlingsrösen, en hårdvallsäng med gräs och björkskog samt en oduglig mosse. På gården fanns även 
en humlegård för 100 stänger. 

På 1750-talet delades gården Bråten två brukningsenheter om vardera 1/8 mantal. I samband med 
laga skifte som stod klart 1862 delades hemmanen ytterligare två gånger så att det nu fanns fyra 
1/16 hemman i byn. Dessa flyttade ut från bykärnan och förlades utmed byvägen, ett läge som 
bebyggelsen uppvisar än idag. Eventuellt kan den gamla bykärnan ligga där Bråten 1:3 är belägen 
idag.  

Trots att gårdarna flyttade ut i samband med laga skifte har byn ändå kvar lite av sin täta bykaraktär. 
En välbevarad gårdsmiljö hör till gården Rudorna och är belägen i början av byn. Gården ligger på en 
höjd med ett öppet odlingslandskap runt om. Nuvarande mangårdsbyggnad är troligtvis uppförd på 
1860-talet efter laga skifte som genomfördes 1867. Gården, som är av västsvensk typ, har 
ekonomibyggnaderna åtskilda med ladugården placerad i vinkel och vagnslider/brygghus intill – båda 
uppförda i slutet av 1800-talet. På gårdsplanen finns ett vårdträd i form av en stor lönn. Under 2000-
talet har mangårdsbyggnaden genomgått om-/tillbyggnader, framförallt har en tillbyggnad har 
tillkommit väster om den ursprungliga byggnadskroppen som i stort sett utgör en egen 
byggnadskropp. Det har även tillkommit ett komplementhus i två våningar.  

Landskapet hålls idag öppet och hävdas genom bete och åkerbruk.  

Motiv för bevarande 
Relativt välbevarade gårdsmiljöer från tiden efter laga skifte. Gårdsmiljöerna bildar tillsammans med 
den äldre byvägen och det öppna odlingslandskapet en värdefull helhet.  

Uttryck för bevarande 
Gårdsmiljöer uppförda efter laga skifte på 1860- till 1870-talet, äldre brukningsvägar, öppet 
odlingslandskap. 
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23. Äskhult och Vedhult, Kinnarumma socken 
Gårdarna Äskhult och Vedhult ligger i mellersta delen av Kinnarumma socken, strax öster om Lillån. 
Äskhult, som ursprungligen bara omfattade en gård, hör idag visuellt ihop med gården Vedhult och 
dessa utgör idag en relativt sammanhållen bymiljö. Gårdarna omges av ett stort skogsområde, men 
längs med byvägen öppnar sig ett småbrutet öppet odlingslandskap. Att skogsmarkerna tidigare 
utgjordes av lövskog kan avläsas i namnet Äskhults förled, som betyder ask. Gårdsnamnet Vedhult 
betyder också ved i den gamla beteckningen skog. 

Äskhult omnämns i jordeboken från 1540. Avsaknad av forntida fornlämningar gör det troligt att 
platsen koloniserats först under medeltiden. På 1700-talet skatteköptes gården. Gården skiftades 
1829 och man delade då gården mitt itu, och en av brukningsenheter flyttade ut. På 1890-talet hade 
hemmanet ökat till tre delar. På laga skifteskartan ligger åker- och ängsgärdena centralt i byn, med 
den gemensamma utmarken utanför. Att åkermarken var relativt stenbunden kan man se på det 
stora antalet odlingsrösen som är inprickade på kartan. Strax norr om byn fanns ett torp som på 
lagaskifteskartan omgärdas av små åker- och ängsgärden. På kartan benämns torpet Svenshult, men 
bytte på 1900-talet namn till Ormagården. 

Även Vedhult omnämns 1540 men upptog då två gårdar: Västergården och Östergården. På 
Västergården storskiftades skogsmarken 1814, medan Östergårdens inägor och utmark genomgick  
laga skifte 1875. Östergården delades och i slutet på 1800-talet fanns två brukningsenheter med 1/8 
mantal skattehemman vardera. Den nuvarande bebyggelsen har till viss del en utskiftad karaktär 
med gårdar utspridda längs vägen och upp mot sluttningarna i norra delen av byn. Längst norrut 
ligger en gårdsanläggning som är uppförd 1904 (Äskhult 1:7). Mangårdsbyggnaden är ett västsvenskt 
dubbelhus som tillbyggdes 1940. På gården finns en ladugård från 1930 samt en vagnbod och en 
stenkällare från slutet av 1800-talet. Längre söderut i byn (Äskhult 1:8) ligger den äldsta 
anläggningen, där mangårdsbyggnaden utgörs av en ryggåsstuga från 1700-talet. Denna ryggåsstuga 
har tidigare varit en högloftsstuga med enbart ett häbbare. Detta bakre häbbaret revs på 1870-talet. 
På gården finns dessutom ett magasinsbyggnad uppfört på 1870-talet, fram tills relativt nyligen fanns 
även stenkällare och ladugård. Genom den gamla ryggåsstugans placering intill vägen kan en äldre 
bystruktur anas. Längst söderut i bymiljön ligger den yngsta gården som är uppförd 1932 (Vedhult 
3:1). På fastigheten finns en ladugård från 1911 samt en stenkällare. 

Motiv för bevarande 
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse belägen längs en slingrande byväg. Byn har bevarat en äldre 
bystruktur med några byggnader kvar i ett delvis oskiftat läge. Bebyggelsen utgörs av en före detta 
högloftsstuga från 1700-talet, ett västsvenskt dubbelhus från tiden efter laga skifte samt ett yngre så 
kallat jordbruksegnahem. Gårdarna omges av ett småbrutet odlingslandskap med odlingsrösen och 
stenmurar.  

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap. Ryggåsstuga från 1700-talet, västsvenskt dubbelhus från 1904, jordbruksfastighet 
från 1932. 
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24. Gåshults gård, Bredareds socken 
Gården Gåshult ligger som en liten enklav bland mossar och barrskog i höjdområdena norr om 
Kulsjön, i Bredareds sockens nordligaste del. Denna karga del mellan Alingsås och Borås kallades av 
Linné på 1700-talet för ”Västgöta fjällar”.  

Gården Gåshult odlades upp på Vedens härads kronoallmänning och den omnämns första gången i 
jordeböckerna 1773. Efter ett antal skattefria år skattlades gården 1793 som 1/8 skattehemman. 
Lantmätaren beskriver på 1700-talet gården som mager och stenbunden, där endast 1,3 hektar var 
åkermark och ängen till större delen var ”fylld av blinda berg”. Troligtvis fanns det mycket 
impediment i slåttermarken. Intill gården finns en bäck som rinner ner till Gåsesjön och där hade 
man en egen skvaltkvarn. Söder om gården fanns ytterligare en kvarn. Gåshult skiftades 1875 och 
delades då upp i tre brukningsenheter. Trots uppodling av ängsmarker till åker förblev åkerarealen i 
Gåshult jämförelsevis liten. 

Idag brukas Gåshult delvis med traditionella metoder. Markerna betas av kor och slåtter och 
efterbete är ännu aktuell. Området är 2021 föremål för att bli naturreservat. I markerna finns idag 
också gott om odlingshistoriska spår i form av stenmurar, hamlade träd och odlingsrösen. I Gåshults 
betesmarker och hackslåttäng återfinns en stor mängd ovanliga arter. Området klassas som 
riksintresse för naturvården. 

Motiv för bevarande 
Odlingslandskapet runt Gåshult innehåller betesmarker med mycket stor artrikedom. I 
odlingslandskapet finns ett stort inslag av varierande hagmarker, små åkrar, stenmurar, odlingsrösen 
och hamlade träd som ger området en ålderdomlig karaktär. Marken brukas på traditionellt sätt med 
slåtter och efterbete. 

Uttryck för bevarande 
Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer, förekomst av ovanliga arter. 
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25. Kärret och Bokhult, Tubbared, Toarps socken 
Gården Kärret är belägen sydost om Målsryd i södra delen av Toarps socken, vid den gamla vägen 
mellan Målsryd och Stackhult. Landskapet är av sprickdalstyp med höga kullar och dalgångar klädda 
med skog. Runt gårdarna öppnar sig landskapet och här finns öppna betes- och kulturmarker. 

Inklämt mellan två åkrar ligger ett kärr som använts till slåtter och i den torrare delen finns även 
inslag av ljunghed. I markerna kan man idag se spår efter tidigare odling i form av odlingsrösen och 
stenmurar och i närheten av gården finns hamlade askar. 

På 1890-talskartan omnämns Kärret som torp och hela området anges som äng förutom de små 
åkerlapparna närmast gården. Kärret låg tidigare under gården Tubbared som nämns i jordeböckerna 
1542 som kronohemman. Inägorna till gården Tubbared skiftades redan 1834 och utmarkerna 1872. 
Hemmanet omfattade då en brukningsdel samt tre övriga lägenheter, varav Kärret var en. 

Strax söder om gården Kärret ligger Bokhult 1:5 som är en gårdsanläggning av västsvensk typ. 
Gårdstypen kännetecknas av att ekonomibyggnader och mangårdsbyggnader är åtskilda, i det här 
fallet av en mindre körväg. Bokhult omnämns som ett 1/4 mantal kronohemman 1567, köptes till 
frälsehemman på 1600-talet av Gustaf Stenbock, indrogs till kronan efter reduktionen för att sedan 
skatteköpas 1795. Gården genomgick laga skifte 1881 och hade då tre brukningsdelar. 
Mangårdsbyggnaden är uppförd efter laga skifte 1894 som ett västsvenskt dubbelhus och fick en 
tidstypisk utformning. Ekonomibyggnader som ligger samlade på motsatta sidan av vägen utgörs av 
ladugård, uthus, stenkällare samt en verkstad eller smedja.   

Motiv för bevarande 
Området innehåller ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betesmarker och tidigare även 
slåttermarker. I markerna finns spår efter tidigare odling i form av odlingsrösen, äldre åkrar och 
hamlade träd. Gårdsanläggningarna, varav Bokhult 1:5 är av kulturhistoriskt värde, omges av ett 
landskap med stora landskapsmässiga värden där äldre brukningsvägar och vällagda stenmurar 
bidrar till helhetsintrycket. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap innehållande öppna betesmarker, stenmurar, odlingsrösen. Gårdsanläggning från 
1880-tal. 
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Remiss: Motion: Byggnader påverkar både människor 
och miljö 
 

Remissinstanser 
1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. AB Bostäder i Borås 

3. Fristadbostäder AB 

4. Viskaforshem AB 

5. AB Toarpshus 

6. AB Sandhultsbostäder 

7. Industribyggnader i Borås AB 

8. Borås kommuns Parkerings AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2022-09-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2022-00208 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Rasmus Lundqvist 
Handläggare 
033 357405



Motion till Kommunfullmäktige:

Byggnader påverkar både människor och miljö

Det vi bygger i dag ska stå under många år, kanske 100 år eller mer – och byggnader påverkar 
människor och miljö under hela sin livstid. För en stad är det viktigt att den tar hand om sina 
byggnader och miljöer; bevarar och förädlar staden så att en helhet som ger en god livsmiljö skapas. 
Invånare och besökande ska uppleva en levande och trivsam stad. Ett bidrag till detta är att det som 
byggs i staden är byggnader som är hållbara ur olika perspektiv.

Från den 1 januari 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har genom en 
klimatdeklaration under uppförandet. Nu när byggsektorn är ålagd att ta ett större ansvar och är det 
även dags för Borås Stad att vässa sina verktyg.

Under hela byggprocessen genomförs ett flertal upphandlingar där det är viktigt att klimatkrav ställs 
om hela byggprocessen och men även drift av byggnaden på längre sikt. Om den färdiga byggnaden 
ska kunna vara en klimatmässigt hållbar byggnad är det viktigt med ett livscykelperspektiv från 
planering till färdig byggnad men även av driften. 

Det finns önskemål från olika aktörer om att införa krav om klimatdeklaration under både 
uppförande och drift av byggnad. Krav kommer säkert ställas i framtiden när klimatförändringar 
medför att samhällsplaneringen behöver ställa om.

Varför vänta på att det kommer lagkrav på omställning som ändå måste ske? 

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att vara aktiv i klimatfrågor och vara med och driva på 
utvecklingen för att minska klimatavtryck och skapa en hållbar utveckling. Det är en förutsättning för 
att bromsa konsekvenser av klimatförändringar att de byggnader som uppförs nu och i framtiden är 
klimatsmarta både när det gäller material och drift. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi därför att kommunfullmäktige beslutar

- Att Borås Stad säkerställer att upphandlingsenheten förbereder rutiner att ställa krav på 
miljö/klimatdeklararion under både plan bygg och drift alltså livscykelperspektiv

- Att Borås Stad ställer krav vid marktilldelning om byggnadens klimatavtryck i 
livscykelperspektiv

Borås, 2022-02-22

Anne Rapinoja (V)

Tommy Josefsson (V)
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DDatum Diarienummer
2022-09-15 KUN 2022-00055 3.6.4.0

Yttrande remiss – Riktlinjer för kulturmiljövården
 
Beslut
Bostäder i Borås tillstyrker riktlinjerna.

Beslutsunderlag:
Borås Stads miljöprogram

Sammanfattning:
Bostäder i Borås är positiva och tillstryker riktlinjerna. Som medlem i Sveriges
Allmännytta tar bolaget ett större samhällsansvar för att bygga en stad för alla 
Boråsare. Bostäder i Borås uppmuntrar till ett inkluderande samhälle med 
kulturmiljön som gemenensam källa till kunskap, bildning och upplevelser och ser 
positivt på att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen.

Det är dock viktigt att Borås Stad fortsätter med att förtäta i stadskärnan för att få 
en levande stadskärna med liv, handel och aktiviteter. Ett bra exempel på att 
kombinera detta är tex området Viskaholm, på andra sidan Viskan från 
rutnätsstaden. Där har kontorsbyggnaden från tidigt 1900-tal restaurerats till 
kontor, medan lagerbyggnaden från 1960 planeras att rivas för att ge hem åt flera 
hundra medborgare. 

Eftersom förslaget är format som riktlinjer så läser Bostäder i Borås in att det finns 
utrymme till att göra undantag för att kunna förtäta vissa av de nämna områden 
genom smakfulla och anpassade ny- eller ombyggnationer, vilket Bostäder i Borås 
ser mycket positivt på.

Beslutet expedieras till:
Kulturnämnden

Bostäder i Borås

Roland Andersson Mikael Hansson

Styrelseordförande VD
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 
Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 
Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 
medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 
samt lokalkontor i Mariestad och Borås.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 
varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Förvaltningsberättelse
Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 
förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 
verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 
verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 
Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 
verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. 

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 
möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022. 

Figur 2 Organisationsschema
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 
 
Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun  
Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
  
Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 
plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Tolkar och översättare 
Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 
hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 
dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 
översättare. 
 
I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 
översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 
arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 
samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 
förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 
Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 
har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 
”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 
tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 
 
Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 
Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 
tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 
under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 
 
Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 
ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 
internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 
förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 
invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 
 
 
 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 
Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 
uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 
av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  
 
Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 
Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 
verksamhetssystem pågår. 
 
Ökat behov av ukrainska tolkar 
Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 
tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 
balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 
öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 
inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 
 
Händelser efter räkenskapsperiodens slut 
Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 
implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 
 
Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 
vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 
förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 
i alla led.   
 
Tolkförmedling Väst ska 

 ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  
 hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  
 ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  
 arbeta hållbart och miljömedvetet  
 verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 
Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 65 %. 67,6 % ≥65 %  

 
Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 
Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 
genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 
och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 
prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 
stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 
Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 
med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 
tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 
utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 
distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 
de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 
allt högre kompetens. 
 
Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 
Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 
uppnås. 
 
Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 
målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 
förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 
i år visar på fint utfall. 
 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 
av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  
 
God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  
 Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 
Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 
 
Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 
Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 
tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 
efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 
av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 
lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 
 
Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 
Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 
verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 
 
Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 
fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 
Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 
mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 
attraktiv arbetsgivare.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 
Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 
kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 
föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 
 
Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 
3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 
varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 
tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 
personal motsvarar 1,7 åa.  
 

 
Delår 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 
2021 38,9 2,6 0,7 42,2 
2020 34,5 6,3 0,8 41,6 
2019 36,6 6,6 1,4 44,6 
2018 40,1 3,6 1,1 44,8 

Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 
förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro
Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 
för årets första sju månader var 5 %
vilket är en ökning med 0,8
procentenheter jämfört med samma 
period föregående år. Ökningen bedöms 
ha en koppling till att förbundets 
medarbetare nu i betydligt mindre
omfattning arbetar hemifrån och därmed 
sjukskriver sig vid sjukdomssymptom.
Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel
nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 
eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaderna för företagshälsovård är i 
princip obefintliga.
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022
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Förväntad utveckling 
Omvärld 
I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 
miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 
Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 
 
Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  
14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 
massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 
förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 
massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 
 
Nuläge 
Under januari – augusti 2022 har förbundet 
utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 
översättningsuppdrag. Förbundet har 
förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 
mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 
och somaliska. Förbundet har dock under 
året utfört färre uppdrag på de två största 
språken jämfört med föregående år. Av de 
tio mest efterfrågade språken har förbundet 
utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 
kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 
jämfört med samma period föregående år. 
Gruppen med övriga språk har ökat med tre 
procentenheter jämfört med samma period 
2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 
drygt hälften av ökningen men det har också 
skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 
språk.  
 
Förväntad utveckling 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 
Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 
fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 
resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 
se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 
en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 
ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 
sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 
tar över ansvaret. 
 
Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 
innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 
uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 
distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 
tolkning på distans.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 
samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 
leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 
befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 
kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 
tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 
del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 
därmed bli en digital utbildning. 
 
Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 
Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 
genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 
förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 
och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 
förlängningen främja tolksituationen. 
 
Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 
 
Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 
finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 
av andelskapitalet. 
  
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      
Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  
Verksamhetens kostnader 2 -133 690 -125 963 -207 209 -202 290 
Avskrivningar 3 -4 154 -1 111 -6 168 -6 168 

      
Verksamhetens nettokostnader 4 436 4 413  2 183  -4 458 

      
Finansiella intäkter 4 2 2 5 5 
Finansiella kostnader 5 -44 -33 -47 -47 

      
Resultat före extraordinära poster 4 394 4 382 2 141  -4 500 

      
Extraordinära poster      

      
Redovisat resultat  4 394 4 382 0 -4 500 
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Balansräkning 
Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 
TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  
Inventarier 7 143  215  
Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 30 176  27 500  
Likvida medel 9 21 893  22 641  
Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    
Summa tillgångar  56 833  61 121  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 26 769  31 333  
Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  
Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  
Summa eget kapital  34 298  38 712  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  
Summa skulder  22 535  22 409  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     
 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  
Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     
Medel från verksamheten     
före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     
Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  
Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 0 0 138  
Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     
Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  
Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     
Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 
1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  
 Summa 142 280 131 487 206 925 

     
     

2 Verksamhetens kostnader    
 Direktionskostnader 313 249 395  
 Sociala avgifter direktion 117 100 159  
 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  
 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  
 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  
 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  
 Tolkutbildning 249 239 365  
 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  
 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  
 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  
 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  
 Summa 133 560 125 890 198 084 

     
 Ersättning för revisorer    
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  
 Övriga tjänster 0 0 0  
 Summa 130 73 185 

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  
 Summa 4 154 1 111 3 173 

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  
 Summa 2 2 2 

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  
 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  
 Summa 44 33 43 

     

 
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  
 Omklassificering 0 0 0  
 Summa 0 0 0  

     
 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  
 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  
 Årets investering  0  0  0  
 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  
 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  
 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     
7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  
 Årets försäljning -161   
 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  
 Årets investering 0 0 0  
 Årets avskrivning -48 -48 -72  
 Summa 143 215 192 

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  
 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  
 Summa 30 176 27 500 41 418 

     
9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  
 Summa 21 893 22 641 20 331 

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  
 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  
 Summa 34 298 38 712 39 910 

     
11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  
 Moms 5 565 5 580 8 051  
 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  
 Skulder till anställda -5 -6 0  

Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  
 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  
 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  
 Summa 22 535 22 409 30 758 

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 
     
     

12 Andelskapital    
 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  
 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     
 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 
Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 
uppdrag. 
 
Utfall och prognos 
Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 
beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 
förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 
som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 
 
Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 
genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 
distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  
 
Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 
tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 
planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 
personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  
 
Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 
nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 
höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 
helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  
 
Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 
helåret följer därmed budget.  
 
Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 
haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 
verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 
implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 
därmed högre än budgeterat.  
 
Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 
Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 
Övriga Intäkter 34  0 0 
Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 
KOSTNADER         
Direktionskostnader 431 800 800 1 200 
Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 
Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 
Tolkutbildning 249 533 400 800 
Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 
Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 
Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 
Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 
Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 
Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 
RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 

Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 
Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  
 
 
 
 
 
 
Åke Björk     Christina Abrahamsson   
Ordförande     Vice ordförande 


