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Sammanfattning 
Under Kretsloppsveckans tisdag och torsdag 
genomförde projektledaren för "Norrby växer"  
en dialog mellan kommunala tjänstemän och 
Norrbybor. "Norrby växer" är projektnamnet  
för ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi 
och Miljö, SP, Högskolan Borås som finansieras av  
Vinnova.  

Vinnova är en statlig myndighet under Närings-
departementet. Deras uppgift är att främja hållbar 
tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för 
innovation och att finansiera forskning. 

Under dialogen fick förbipasserande stanna och 
prata med tjänstemän som jobbar med stads-
planering och projektledaren för "Norrby växer". 
Människor på väg mellan Norrby och centrum till-
frågades om de ville prata stadsplanering samtidigt 
som det bjöds på kaffe och kaka. 

Syftet med dagarna var att informera om stads-
utvecklingsprojektet som är på gång, samt att samla 
in information och göra norrbyborna i den  
befintliga stadsdelen delaktiga av utbyggnaden. 
Sammanställningen är gjort utifrån de förslag som 
inkom på den tillfälliga mötesplatsen. 
Vi har sammanställt förslagen utifrån de fem teman 
som vi arbetar efter när vi planerar den nya 
bebyggelsen: "en hållbar stadsdel", "länka samman 

Stadsbyggnadsvision 
Nedre Norrby  
- en ny stadsdel med hållbarhetsfokus i centrala Borås

Norrby och centrum", "en blandad stadsdel", 
"varierande boendemiljö och arkitektur" samt 
"levande utomhusmiljö".

Vi frågade: Vad vill du ha i det nya utbyggnads-
området? Vad tycker du om att göra i Borås? Vad 
vill du se mer av i Borås? Vad vill du se här?

Tjänstemännen och norrbyborna är överrens om 
att det obebyggda området är en del av Norrby. 
Flera av förslagen gäller därför både det obebyggda 
området och det befintliga.

Förslagen som inkom är skrivna i en punktlista 
som inleder varje tema och tjänstemännens svar är 
markerad med ». Syftet med denna samman-
ställning är att vi enklare ska komma ihåg vad som 
sades under dialogen och ge en återkoppling till 
dem vi pratat med. 

Inom stadsplanering strävar vi efter att bygga 
hållbart. Med det menas att människor ska kunna 
bo och leva på ett sätt som inte tär på jordens 
resurser. Hållbarhet brukar delas in i tre delar: 
social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. Ett mått på social håll-
barhet kan exempelvis vara att man som boende 
eller besökare i området känner sig trygg och inte 
är rädd för att möta främmande människor på 
gatan och att det finns blandade sätt att bo på som 
lockar människor i olika skeden i livet.

Deltagare:
Axelsson, Kristina  - Planarkitekt
Hallberg, Jonas  - Planarkitekt
Hjelm, Fredrik  - Stadsantikvarie
Moraeus, Veronica - Projektledare för "Norrby Växer"
Nordström, Katarina - Kommunikatör
Söderberg, Josefina - Planarkitekt och projektledare för den tillfälliga mötesplatsen
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Inkomna förslag:
•	 Billiga lägenheter, 3:a för 6000 kr, billigt boende
•	 Hållbar vardag för alla
•	 Bikupor, getter, grisar

Billigt boende
En vanligt förekommande synpunkt som besökare 
lämnade var att de vill ha råd att bo i den utbyggda 
stadsdelen. Norrbyborna menar att det är lång kö 
för en lägenhet på Norrby och att det finns en stor 
efterfrågan på lägenheter. 

»Detta är en viktig fråga som kommunen arbetar 
med för att skapa möjligheter att bygga billigt men 
med god kvalitet. Det är inte helt enkelt och det är 
en stor utmaning som det inte finns några enkla 
lösningar på. Kommunen kan inte avgöra bygg-
kostnaden och nybyggnation är dyrt.  
Det kommunen kan göra är att försöka underlätta 
för byggbolagen så att de kan bygga billigt. 
Politikerna i Borås Stad kan också vara med och 
påverka vilken typ av lägenheter som byggs, t.ex. 
bestämma att det ska vara gott om hyresrätter.  

Hållbar vardag för alla
»Önskemålet om en hållbar vardag för alla är en 
av kommunens målsättningar och något vi vill 
uppnå. En hållbar vardag skulle t.ex. kunna vara att 
norrbyborna även i fortsättningen kan gå och cykla 
dit de ska och göra sina ärenden i vardagen utan att 
behöva resa med bil. Då krävs det att stadsdelen har 
nära till service, så som handel, dagis, resor, vård-
central med mera. Norrbyborna ska ha platser att 
mötas på och de ska känna sig trygga i området.

Bikupor, getter, grisar
»När det gäller förslagen om bikupor, getter och 
grisar så är det roliga idéer som kan finnas i 
området om fastighetsägarna vill. Det är lättare att 
sätta bikupor på tak än vad det är att ha getter på 

den gemensamma gården. För att hålla betande 
djur, till exempel getter, i staden krävs tillstånd från 
miljö- och konsumentnämnden. Det är inte alltid 
lämpligt med djur i staden. Om framtida boende 
eller boende i befintliga Norrby och deras
fastighetsägare vill, kan de söka tillstånd för 
djurhållning och får sin idé prövad. Det finns 
exempel från Stockholm där man valt att ha höns 
på gemensamma gårdar. I Göteborg finns exempel 
från Högsbo där det finns grisar nära ett område 
med bostäder som har blivit väldigt uppskattat. 

» TEMA: EN HÅLLBAR STADSDEL
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Inkomna förslag:
•	 Bygg snart
•	 Norrby ska bli större
•	 Bro över Viskan

Bygg snart
De flesta besökarna var helt eniga om att det blir 
bättre om området utmed Magasinsgatan blir be-
byggt. Alla dessa synpunkter har vi tolkat som att 
norrbyborna vill att det ska byggas snart. En vanlig 
kommentar var: men varför tar det sådan tid? 

»En av anledningarna till att det tar tid är att delar 
av marken är förorenad och att den därför måste 
saneras, en annan anledning är att det är ett stort 
byggprojekt med många svåra frågor som 
kommunen måste lösa innan vi börjar bygga. 
Hur ska trafiken se ut? Kommer Götalandsbanan? 
Hur ska vi bygga så att det inte bullrar för mycket i 
lägenheterna? Hur ska vi bygga för att norrbyborna 
som inte bor i det nya området ska känna att det 
kommande området tillhör dem också? 

» TEMA: LÄNKA SAMMAN  
   NORRBY OCH CENTRUM

Norrby ska bli större
Frågan om hur områdena på båda sidor om 
Norrby Långgata kan kopplas samman bättre var 
också en vanlig fråga. Norrbyborna ansåg att det 
är bra att man uppmärksammar vilken fantastiskt 
plats Norrby är, men att det inte får leda till att 
hyrorna höjs då det är så nära centrum.  En annan 
vanlig synpunkt i samtalen var att man ville att 
området bebyggs och att även det befintliga Norrby 
borde kompletteras med mer bebyggelse och mer 
funktioner. 

»Kommunen jobbar med dessa frågor och vill 
försöka påverka till exempel på trafiken för att 
lättare kunna bygga nya bostäder nära de gamla 
så att bebyggelsen hänger ihop. 

Bro över Viskan
»Att anlägga fler broar över Viskan t.ex. för bättre 
kopplingar mot Simonsland skulle göra att det blev 
lättare att röra sig i staden vilket är mycket positivt.
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•	 Hyrbara villor
•	 Fritidsgård för äldre
•	 Fritidsgård med pedagoger
•	 Gym
•	 Fler aktiviteter för kids
•	 Tennisbana
•	 Trådlöst internet
•	 Återvinningsstation
•	 Park
•	 Stadsodling
•	 Stor park
•	 Studentlägenheter
•	 Swopping
•	 Food stalls
•	 Hundpark
•	 Internationellt restaurangutbud
•	 KFC (Kentucky fried chicken)
•	 Konsertscen
•	 Lokaler för pizzerior
•	 Liseberg
•	 Loppis 
•	 Moské och moské med dagis
•	 Mötesplatser för kvinnor
•	 Night Market
•	 Odlingar
•	 Mötesplatser och lekplatser
•	 Gemensamt julfirande

» TEMA: EN BLANDAD STADSDEL

Inkomna förslag:
•	 Utomhusgym
•	 After Dark
•	 Vandrarhem
•	 Bilpool
•	 Rullskridskorink
•	 Skridskobana
•	 Båttaxi
•	 Volleybollplan
•	 Arbetsförmedling
•	 Stora lägenheter
•	 Swimmingpool 
•	 Varuautomat
•	 Arbetsplatser
•	 Barer
•	 Bastu
•	 Stora gungor
•	 Balderbana
•	 Caféer
•	 Crossfit
•	 Dagis
•	 Disco
•	 Gratis internet
•	 En stor mataffär
•	 Speakers corner
•	 Någonstans att vara med vänner
•	 Sportcenter
•	 Festlokaler
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Vi frågade: Vad vill du se på Norrby? Vad vill du se 
i den nya utbyggnadsområdet? Svaren vi fick var 
ofta förlsag på aktiviteter eller verksamheter.

Aktiviteter i lokaler och aktiviteter  
utomhus
»Många av de föreslagna aktiviteterna och 
verksamheterna skapas genom att fastighetsägare 
hyr ut butikslokaler till någon som driver till 
exempel en affär eller ett café. Det kommunen kan 
göra är att se till att det finns möjlighet att bygga 
lokaler i området. Kommunen kan tillåta alla 
former av centrumverksamhet men kanske även 
skapa möjligheter till att bygga vandrarhem och 
hotell samt kontor och andra former av arbets-
platser. Förslagen intill är bra, men alla är inte 
genomförbara på Norrby. Särskilt bra är de förslag 
som uppmanar till motion och rörelse för att det 
kan bidra till att området befolkas under fler 
timmar på dygnet. 

Arbetsplatser
»Vissa frågor behöver kommunen arbeta med i 
kommunövergripande samarbeten. Exempelvis var 
det många som tyckte att det var viktigt att det blev 
arbetsplatser i kvarteren. Vi fick också ett förslag 
om att ha en annan typ av arbetsförmedling dit 
man kunde gå för att få ”day jobs” det vill säga att 
man kunde anmäla sitt intresse för tillfälliga jobb 
över en dag. Flera av besökarna poängterade att de 
tyckte att det var viktigt med många arbetsplatser 
och ur ett historiskt perspektiv är det helt rätt med 
tanke på att det tomma området mellan Norrby 
Långgata och centrum en gång var fullt med 
fabriker. 

Ett sätt att främja blandning av funktioner är att 
kommunen kräver att framtida köpare även 
redovisar föreslagna affärspartners för att få köpa 
marken. För att nå en bra blandning kan 
kommunen prioritera en fastighetsägare som går 
samman med någon som vill driva en mataffär. 
Flera ansåg att en större livsmedelsaffär i området 
skulle vara ett bra komplement till befintliga 
butiker. Ju större blandning som finns i området 
desto större anledning finns det att besöka 
området.

Mötesplatser
»Utomhusgym och mötesplatser i det offentliga 
rummet är mycket bra idéer, även park, odlingar 
och gungor känns som roliga inslag och aktiviteter 
men som även är viktiga för att få en levande 
utomhusmiljö. Tanken är att det ska finnas många 
olika sorters offentliga rum och andra platser där 
människor kan mötas både i den befintliga miljön 
och i det nya som ska byggas.  

Moské
»Många av de förbipasserande ville att moskén 
skulle vara kvar eller att man skulle bygga en ny, 
större moské eftersom den är en viktig mötesplats. 
Flera av Borås moskéer har idag för små lokaler 
som inte klarar brandkraven för verksamheten.  
Detta är en mycket viktig fråga eftersom moskeérna 
är betydelsefulla mötesplatser. 

Förhoppningsvis kan byggnaden som inrymmer 
moskén idag vara kvar. Det beror på hur mycket 
plats järnvägen behöver i framtiden. 
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Många av dem som stannade och pratade med oss
nämnde indirekt saker som påverkar eller påverkas 
av arkitekturen.

•	Spännande	arkitektur
•	Mer	musik/Lugna	platser
•	Färgglada	hus
•	Inga	Höga	hus!	Flera	höga	hus!

Höga hus
Det var en person som mycket starkt motsatte sig 
fler höghus i staden och tyckte inte att detta 
passade in på Norrby. En annan ville att det skulle 
byggas fler höga hus.

»Kommunen har inte beslutat vilken höjd som ska 
tillåtas ännu men menar ändå att höga hus kan vara 
bra för då ryms många bostäder. När de höga husen 
som finns på Norrby idag byggdes kallades de för 
Borås Manhattan för att de var så höga. 

Mer musik/Lugna platser
Flera besökare stannade och tittade på förslags-
bilderna och tyckte att de var fina och att det är 
viktigt att husen blir fina och spännande. Det var 
även många som hörde godstågen och poängterade 
att det måste både få finnas livliga gator med musik 
men även lugna platser i staden. 

» TEMA: VARIERANDE  
BOENDEMILJÖ OCH ARKITEKTUR

»När ny bebyggelse planeras kan man utforma 
platser så att de uppmuntrar människor till att 
antingen skapa liv och rörelse eller att skapa lugna 
ytor. Förslagsvis uppmuntras liv och rörelse längs 
gatorna medan bostadsgårdarna blir mer slutna för 
att minska risk för t.ex. bullerstörning.

Färgglada hus och spännande arkitektur
»När det gäller utformningen av området så har 
kommunen höga ambitioner och kommer 
eftersträva att de som tillåts bygga på området 
också ska ha höga ambitioner både vad det gäller 
miljöhänsyn och att även byggnader och platser ska 
bli vackra. 

Ett förslag som kom in var att boende vill kunna 
hyra villor eller radhus för att kunna göra en 
boendekarriär inom området. Med boendekarriär 
menas att kunna flytta till något större eller mindre 
boende, till exempel när man skaffar större familj. 

»Ytmässigt är det svårt att få plats med villor, men 
radhus är mindre och det kan kommunen studera 
vidare. 
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Inkomna förslag:
•	 Bryggor 
•	 Fontän + vattenfall
•	 Julgran
•	 Skridskobana 
•	 Bänkar
•	 4H gård
•	 Inga	skate	stoppers/	Inga	kullerstenar
•	 Bärbuskar att äta ifrån
•	 Fjärrvärmeuppvärmd pool
•	 Fler papperskorgar
•	 Fruktträd
•	 Färgglada växter

Vatten i området
En kommentar som många fällde var att det blivit 
mycket finare sedan slyet längs stiden mellan Norrby 
Långgata och Magasinsgatan tagits bort och att det 
vore fint om man utnyttjade närheten till Viskan 
mer. Många kommenterade även att staketet som 
finns är fult och att det borde lagas och målas så att 
det blir finare nere vid vattnet. 

»Kommunen vill gärna att det ska finnas mer öppet 
vatten i det nya området och att det ska bli en fin 
plats att vistas längs Viskan. 

Utomhusmiljö
»Bänkar och papperskorgar är mycket viktigt för att 
stadsmiljön ska bli trivsam. Färgglada växter och 
olika sorters träd och buskar ska självklart 
finnas och det vore roligt om det gick att äta från 
dem. Flera av förslagen under en blandad stadsdel 
passar även in under utomhusmiljön så som park 
och odlingar. Det finns även förslag som är säsongs-
betonade till exempel julgranar och skridskobana. 

Att utforma utemiljön så att den lämpar sig för skate 
är en mycket bra idé eftersom det uppmuntrar 
ungdomar att vistas i det offentliga rummet. 
Det viktigaste är att det offentliga rummet har plats 
för alla, även människor som har svårt att gå eller 
som ser dåligt samt för barnvagnar och rullstolar.

» TEMA: LEVANDE 
      UTOMHUSMILJÖ
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» ETT STORT TACK

Till sist vill vi säga ett stort tack till alla som stannade och pratade med oss, tack till er som kom som 
representanter för föreningar, politiker, privatpersoner, engagerade småbarnsföräldrar, lärare och busungar.

Tack för att ni pratade med oss, för att ni berättade om Norrby, för era frågor, ert intresse och för att ni 
berättade era livshistorier, stannade, fikade och skrattade.

Vi	kommer	tillbaka	med	mer	kaffe,	kaka	och	hållbar	stad!



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS 501 80 Borås Stad

BESÖKSADRESS Kungsgatan 55, 6tr   
TEL 033-35 70 00 (växel)

E-POST samhallsbyggnadsforvaltningen@boras.se
WEBBPLATS boras.se 

» www.boras.se
I samarbete med:


