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Klassisk magi på Stora scenen
Den oändliga historien, Michael Endes magiska historia, har premiär som scenäventyr på Borås Stadsteaters stora scen den 30 november. Berättelsen blev klassiker
redan som bok, och det blev också flmversionen från 1984.
Den här familjeföreställningen är regisserad av Bortas Josefne Andersson, som
tidigare regisserat Stormen (2015) och
Snödrottningen (2016) på samma scen.
Manus är skrivet av Nina Wester efter
Endes bok.
På scen: Lennart Eriksson, Lisbeth
Johansson, Malin Molin, Annika Nordin,
Isak Nordström och Katerina Pavlou.
Pjäsen visas till 18 januari.

Bättre
färdtjänst med
certiferade
chaufförer

Cykelvänlig
arbetsplats?
Har du en arbetsplats och en cykel, så är det bara att sätta igång. Engagera
din arbetsplats, dina arbetskamrater och chefen att delta i Cykelvänlig
arbetsplats.
Det är ett miljö- och hälsofrämjande koncept för arbetsplatser i Västra
Götaland och Halland.
– Vi sitter ofta fast i gamla vanor, tänker att allt blir lättare med bil.
Så det gäller att hitta den egna vinsten, själv upptäcka vilka fördelar som
fnns, säger Andreas Blomkvist, trafkingenjör i Borås Stad.
Ju mer ambitiös, eller cykelvänlig, arbetsplatsen är, desto fer stjärnor att
stoltsera med på hemsidan och kunddisken. För att få diplom eller skylt
för året måste man ha sparat sina kriterier senast den 31 december 2019.
Kriterierna är enkla: Finns det cykelparkering med låsmöjlighet? Pump
och annat? Omklädningsrum för dem som cyklat en bit? Tjänstecykel?
Och så vidare.
Att delta i Cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt.
Börja med att titta på flmen på cykelvanligarbetsplats.se
– Lyft frågan på din arbetsplats, säger Andreas Blomkvist.
Sen rullar det bara på.

Nu ska alla färdtjänstens chauförer genomgå en utbildning för att färdtjänstens kvalité
ska säkerställas. I utbildningen ingår bland
annat bemötande och professionalitet samt
vad man ska tänka på när man kör specialfordon för till exempel rullstolar.
För att få fortsätta köra färdtjänst för
Borås Stad måste chauförerna klara de
avslutande proven. Utbildare är Sanna
Johansson, trafkhandläggare på Borås
Stads beställningscentral för färdtjänst, och
när året är slut kommer hon att ha utbildat
230 chauförer. Hon tycker att det redan
märks stor skillnad på samtalen till beställningscentralen.
– Flera kunder har påtalat att det blivit
mycket trevligare att åka färdtjänst och att
chauförerna upplevs som mer serviceminded, säger hon.

Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Utifrån ett mer vardagligt kommunalt perspektiv är hösten förknippad med ett intensivt budgetarbete. Mycket pengar skall
fördelas, syftande till att göra en bra stad ännu bättre. Att utifrån
människors behov, det må vara bra äldreomsorg eller barnomsorg,
trafksäkra gång- och cykelbanor eller lockande motionsspår,
forma en stad där en mångfald av idéer och intressen skall vävas
samman.

Boråsarnas deltagande i att påverka stadens utveckling är oerhört
värdefullt i processen för att du som invånare skall känna trygghet och trivas. Vilka verksamheter och områden står högst på
din lista? Du kan alltid kontakta en politiker eller tjänsteman,
skriva ett brev eller ringa ett samtal. Allt beaktas och behandlas
respektfullt. En annan sak är att alla förslag och idéer inte kan
förverkligas omedelbart. Andra kan vara svåra att förverkliga trots
goda intentioner då kommunal verksamhet styrs av lagar och regler.
Men, och det är värt att hålla i minne, just din idé, ditt förslag
kanske inte kan förverkligas i sin helhet men ändå bidra till vilken
riktning en process tar.

Kollektivtrafken har en mycket viktig roll i klimatarbetet. Idag
kan vi se elva elbussar i reguljär linjetrafk i Borås. Det är Borås
först med i Sverige. Ett framtidssteg som skall ses som början på
en vidare utveckling av elbusstrafken i staden.

Ina Furtenbach Lindén är ny förvaltningschef
för Förskoleförvaltningen i Borås Stad. Hon
slåss passionerat för de små barnens rätt till
en god utbildning.
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skrivande stund gör hösten sin röst hörd. Luften känns
frisk och färgskiftningarna i naturen blir fer och fer. Ett
panorama, lika storslaget varje år. Ett ögats fröjd i en fn
stad skulle man kunna sammanfatta.

Miljö och klimat är avgörande framtidsfrågor där en enstämmig
vetenskap med en röst säger att det är bråttom med åtgärder. Vi
vill ta vårt ansvar. Bland annat genom att upprätta en koldioxidbudget för de närmaste decennierna. Den krassa verkligheten är
att vår jord har ett maximalt koldioxidutsläpp att förhålla sig till
och Sverige ligger högt i utsläpp per person. En koldioxidbudget
är ett steg, vi var inte först, men nu är Borås med på banan.

Ny chef med hjärta för skapandet
SPELAR DU FÖR MYCKET?

Bild: MAX NORIN

– Förskolan är mitt stora intresse, jag tycker att man kan se arbetet med lärande som en
resa barn och vuxna gör tillsammans för att utforska meningen med tillvaron – tillsammans
kan vi göra skillnad, säger Ina Furtenbach Lindén.
Ina Furtenbach Lindén kommer närmast från en tjänst som utbildningschef på Förskoleförvaltningen i Göteborg, men har ett långt förfutet inom utbildningsområdet. Hon har
tidigare bland annat erfarenhet av att jobba som skolchef, rektor inom grundskolan och som
chef för kulturskolan.
– Jag tror starkt på kulturen och skapandet som ingrediens för lärande i förskolan,
säger hon.
Det är en väl fungerande organisation med engagerade medarbetare, säger
hon om sin nya arbetsplats. Men förvaltningen står också inför framtida
utmaningar.
– Kompetensförsörjning, arbetsmiljö och organisationsförändringar är
exempel på stora frågor som vi behöver jobba mycket med framöver. Vi
på förvaltningen behöver med gemensamma krafter ta fram arbetssätt
och strategier så att vi både kan ta tillvara allt gott arbete som görs och
fortsätta att utveckla en förskola där barn och vuxna växer och trivs tillsammans, säger Ina Furtenbach Lindén.

Klimatarbetet högt
på dagordningen

Yxhammarmottagningen har startat en självhjälpsgrupp för
personer med spelproblem, tillsammans med Anonyma Spelare
(Gamblers Anonymous, GA). GA är en gemenskap av människor
som delar erfarenheter, styrkor och hopp med varandra, som
ett sätt att hitta lösningar på sina gemensamma problem och hjälpa
andra att tillfriskna från spelberoendet.
Varje torsdagskväll kan du träfa andra för att prata om ert spelande. Det är en öppen grupp där du kan delta när du vill och har
möjlighet. Torsdagar, 18.00–19.30. Plats: Yxhammarmottagningen, Yxhammarsgatan 8-10, Borås.

Smarta kartan? Klingar det bekant? Om inte så är det en digital
karta där det går att hitta var möjligheten att låna, få, byta eller
hyra prylar och tjänster fnns och hur man tar kontakt Syftet är
att underlätta ett hållbart sätt att leva. Delningsekonomi blir en
del i Borås övergripande mål att vara en ledande miljökommun.
http://www.smartakartansjuharad.se/
Nu är sökandet i svampskogen över för denna
höst, nu är det vintern som lurar bak knuten.
Staden får ett nytt ansikte. Höstfärgerna
övergår, förhoppningsvis, till ett vitt
snötäcke som en solig dag kan förföra
lika mycket som vårens, sommarens,
och höstens prakt.

Ulf Olsson (S)
Kommun
styrelsens
ordförande
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stadsbyggnad

Borås visar en ny sida
Här ska en fexibel blandstad växa fram
En ny stadsdel utmed Viskan, med bostäder, skola och
serviceverksamheter. Det framtida Gässlösa kommer
att växa samman med Göta och Regementsstaden
till en naturlig del av Borås utveckling söderut.

”Gässlösa ska

Det är en genomgripande förändring av ett område som i
dag består av främst det gamla
reningsverket från 1934 och småindustrier och handel i industribyggnader huvudsakligen uppförda från 1950-talet till 1970-talet.
Ett industriområde i utkanten av
staden, i grova drag beläget mellan Göta och Druvefors i norr, S:t
Sigfrids griftegård och djursjukhuset i syd och Kristineberg och
Dammsvedjan i öster.
– Det som en gång låg långt utanför staden har nu blivit centralt,
säger stadsantikvarien Fredrik
Hjelm. Expansionen har i stället
skett på andra håll i kommunen,
som Ramnaslätt, Viared och Kyllared.

bli en modern stad
som kan förändras
med tiden

”

Charlotta Tornvall

Gässlösa i Borås var ett av sju
svenska stadsområden som unga
europeiska arkitekter kunde arbeta med i Europan 15, världens största återkommande idétävling för arkitekter
under 40 år. Mellan 29 oktober och 8 december kommer de inkomna förslagen
att ställas ut i Kulturhuset.
Den 2 december utses vinnaren.
– I tävlingsunderlaget formulerade vi vad vi ville att tävlingen skulle handla
om. Att Gässlösa ska bli en modern stad som kan förändras med tiden, från
verksamhetsområde till blandstad med bostäder. Att området blir föränderligt
och anpassbart också för framtiden. Att vi inte bygger en färdig stadsdel en gång
för alla, säger Charlotta Tornvall, strategisk samhällsplanerare i Borås Stad.
– I Gässlösa fnns en hel del gamla fna industrilokaler, och en stor del av vår
vision är att använda de gamla fna byggnaderna på nya sätt, och att den nya
stadsdelen på så vis har kvar sina rötter. Det handlar främst om den textila industrin, som kamgarnsfabriken och skofabriken Wiskania, och andra.
En andra grundtanke i tävlingsunderlaget är det parkstråk som inte minst
stadsarkitekten Richard Mattsson talat sig varm för.
– Det är idén att en park ska växa från norr till söder, genom Gässlösa och till
Kronängs idrottsplats och S:t Sigfrids griftegård. I de tankarna ingår också att
Viskan ska bli mer lättillgänglig, att det blir mer promenadvänligt och lättare att
röra sig utmed vattnet än i dag, säger Charlotta Tornvall.
– Vi hoppas att de idéer, arbetssätt och samarbetsformer som vi hittar i arbetet
med Gässlösa sedan kan användas när vi arbetar med andra stadsdelar. Därför
har vi fitig medborgardialog. Och vi jobbar med social hållbarhet som ett centralt begrepp.

forts. på nästa sida >>

FAKTA: EUROPAN 15

Den vackra tegelbyggnaden uppförd
1916 av N H Ljungbergs läderfabrik,
i folkmun Wiskaniahuset efter sentida Wiskania sko. Här driver Anki
Torstensson och ett antal andra
mindre företag idag verksamhet.
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Europan är en internationell arkitekttävling med en internationell arkitektjury, där kommunen inte ingår. Det är en idétävling, alltså inte en tävling som avgör hur Gässlösa ska se
ut. ”Den som vinner får möjligheten att arbeta vidare med oss
för att se hur man kan göra verklighet av idéerna”, säger Charlotta Tornvall, strategisk samhällsplanerare.
Den 2 december utses vinnaren i idétävlingen. Bidragen står
utställda i Kulturhuset 29/10-8/12. Aktiviteter för barn och
unga arrangeras kring ämnet, till exempel Lördagsbarn 23/11.
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samhälle
Mark fck man disponera genom ett avtal med regementschefen vid I 15 Axel
von Arbin, som också gav kaptenen Erik Runfelt i uppgift att planera banan.
1933 bildades Borås golfklubb. Klubbhuset utgjordes av en utrangerad järnvägsvagn, som stadens trafkchef Hjalmar von Porat ställde till klubbens förfogande. Att han också var klubbmästare i golfklubbens styrelse underlättade
sannolikt hanteringen.
1954 fck klubben en ny och hett eftertraktad 18-hålsbana söder om staden,
i Östra Vik, Kråkered. De två sista hålen stod klara för spel 1958.
Vid ungefär samma tid uppfördes på Gässlösa nya byggnader för Medbergs
AB mellan Ålandsgtan och Viskan. Företaget sålde byggnadsmaterial och
järnartiklar. Byggnaderna övertogs av Beijer Byggmaterial på 60-talet.
Också Silverpoppeln 31 bebyggdes vid ungefär samma tid, 1957-1966, för
Bendor AB, en skruv- och metallfabrik.
I kvarteret Vägtornet 3 uppfördes 1957-60 byggnader för Skånska Cementgjuteriet, som senare skulle bli Skanska. De proflstarka silosarna är byggda
1974 och 1981.
Så där kan man fortsätta ett tag till. Gässlösa är som sagt ett industriområde
präglat av 50-, 60- och 70-talens industriella verksamheter. På 80-talet kompletterades en del av de senare etableringarna med nya utbyggnader.
Övre bilden: Fotografen Frithiof Mörk var på plats när stora kulverten grävdes ner vid Gässlösavägen år 1925. I bakgrunden Ljungbergs läderfabrik.
Nedre bilden: Flygbild över det lantliga Göta och Gässlösa, sannolikt
tagen 1927. Kamgarnsspinneriet Göta, uppfört 1889-1890, ligger där
Viskan slingrar sig genom landskapet. Senare rätades Viskans lopp ut
så att den löpte parallellt med Gässlösavägen.

Gässlösa var långt tillbaka i tiden en by.
I detta lantliga läge, långt från stadsbebyggelsen, uppfördes 1889-1890
en anläggning för kamgarnsspinneri. Det var Kamgarnsspinneri AB Göta,
senare en del av Göteborgskoncernen Gustaf Werner, som byggde upp en
verksamhet kring två ångmaskiner i byggnader på fastigheten Silverpoppeln 4
vid Ålandsgatan och i förlängningen av Moldegatan.
På 20-talet byggde man ut verksamheten och utökade antalet arbetarbostäder. Här fanns förstås också tjänstemannavillor.
Silverpoppeln 4 med sitt klassiska sågtandstak är bara en av fera arkitektoniskt betydelsefulla byggnader som också rymmer stora kulturhistoriska
värden.
Det skulle dröja till 1916 innan nästa industrietablering gjordes; i direkt anslutning till Viskan uppfördes byggnader för N H Ljungbergs Läderfabrik.
Sen hände inte så mycket mer av expansion förrän under första halvan av
50-talet, då Viskans lopp ändrades och man på detta sätt skapade ny, central
mark för vidare industrietableringar i området.
Vi ska förstås inte glömma att nämna den golfbana, 9 hål, som på Gässlösa/
Osdal anlades på 30-talet, efter initiativ av industrimannen Axel Bergengren.

De byggnadshistoriska uppgifterna här ovan är hämtade från sammanställningen Industribyggnader i Borås Stad (1996), baserad på den gedigna
inventering som av Textilmuseet och Älvsborgs länsmuseum gjordes under
två perioder mellan 1987 och 1996.
Borås Stads stadsantikvarie Fredrik Hjelm var för övrigt en av dokumentets
huvudförfattare.
– Det har egentligen inte hänt så mycket sedan dess. Det har funnits en
solid verksamhet som rullat på under de senaste 20 åren, medan fokus legat
på annat. Men i takt med att staden växer ökar behovet av mark för bostäder,
skolor och annat, säger Hjelm.
Det gamla avloppsreningsverket från 30-talet har nu ersatts av ett nytt och
efektivt ute på Sobacken. Den befntliga anläggningen, med ett fyrtiotal
byggnader, bassänger, pumpstationer och annat, kommer att monteras ner för
att lämna plats för den nya stadsdelen.
En ny pumpstation för att pumpa avloppsvatten till det nya verket på
Sobacken byggs strax bortom det gamla reningsverket.
Nu görs en noggrann miljöinventering av området för att se vilka ämnen
som kan ha spridit sig i mark och vatten under närmare 90 år. Innan till
exempel nya bostäder byggs måste marken vara återställd och säker. Planen
är att det arbetet ska vara klart 2021.
ulf johanson
Fotnot: Byn Gässlösa fanns åtminstone 1545, skriver Hasse Nilsson i sin bok Kristineberg – en stadsdel
i Borås. Fyra gårdar, alla i dag borta. Namnet Gässlösa kan härröra från gäss som i gäster, eller från
gäss som i get, beroende på hur gammalt namnet är, och där svävar man i ovisshet, konstaterar
Nilsson.

Personliga möten leder rätt

Färre boråsare behöver försörjningsstöd
Borås Stad har länge och framgångsrikt arbetat för att minska
antalet människor som behöver försörjningsstöd. Siffran är nu
lägre än någonsin.
Med regelbundna
personliga möten och
noggrann uppföljning
har ArbetslivsförvaltAnnkristin Rolfsson
ningens försörjningsenhet på tio år halverat kostnaden för det långvariga försörjningsstödet, tidigare känt som socialbidrag. Det
berättar enhetens chef Annkristin Rolfsson.
– Många socialkontor i landet inför robotar
och automatiserade system, men vi tror mer
på personliga möten och uppföljningar. Det
är mycket arbete och kräver personalresurser,
men det är lätt att motivera när vi når resultat.
Vi är supernöjda, säger Annkristin Rolfsson.
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satte upp två mål när projektet startade: Att
de då 424 hushållen med långvarigt försörjningsstöd skulle minska med hälften och att
det efter tre år inte skulle vara fer än 250.
– Det första målet hade vi nästan nått redan efter ett år.
Efter det första året har 181 långvariga
ärenden avslutats, och antalet hushåll med
barn som har långvarigt försörjningsstöd har
minskat från 105 till 79 stycken.
– Ytterst handlar det om att människor ska
få bättre kvalitet på sina liv, säger Annkristin
Rolfsson.
ulf johanson

Framgångsrik väg till jobb
Hittills i år har sex personer gått vidare från
daglig verksamhet eller daglig sysselsättning
till arbete. Medarbetarna på Jobb Resurs lyckas
med något som inte många andra kommuner
klarar.
Enheten Jobb Resurs på Sociala omsorgsförvaltningen hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta en meningsfull sysselsättning.
De är övertygade om att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd.
Under årets första sex månader har de bidragit till att sex personer gått vidare från daglig
verksamhet eller daglig sysselsättning till den
ordinarie arbetsmarknaden.
Tidigare har i snitt ett par personer per år gått
över till anställning. Och att fer fått anställning beror inte
på en ökning av
antalet ärenden –
den sifran ligger
nämligen ganska
stadigt.
Frida Westberg är
en av dem som fått
anställning i år

”En modern stad med bostäder och verksamheter, och som kan förändras med tiden, föränderlig och anpassbar för framtiden”. Så tänker sig Borås Stads planerare
Gässlösa. Till höger gamla reningsverket, i nederkant S:t Sigfrids griftegård. Uppe till vänster Göta, Druvefors (med höghuset) och Borås centrum.

Arbetet har länge fungerat mycket väl.
Sedan år 2010 har kostnaden för långvarigt
försörjningsstöd (= stöd i mer än tio månader
under en 12-månadersperiod) stadigt sjunkit
från 110 till 55 miljoner kronor per år.
– Vi träfar alla biståndsmottagare varje
månad, och vi kontrollerar deklarationer och
inkomstförändringar och annat. Det är viktigt att vi ger rätt bistånd till varje person.
Via ett treårigt projekt med SKL, Sveriges
kommuner och landsting, och 27 andra
kommuner har man fått kunskapspåfyllnad
och ett nätverk, som gett ytterligare skjuts åt
Borås beprövade metod.
Arbetslivsförvaltningens försörjningsenhet

och nu arbetar på Systembolaget, bland annat i
kassan, på lagret och som kundvärd.
Dagen hon fck anställning minns hon tydligt.
– Det kändes extremt stort. Jag trodde nästan
aldrig att det skulle hända, men jag vägrade ge
upp. Jag kände att jag ska nå till anställning
även om jag inte trodde på det själv. Och jag
har haft jättebra stöd av min arbetskonsulent,
berättar Frida Westberg.
För Frida var daglig sysselsättning en chans
att komma tillbaka efter att ha haft sjukersättning i fera år.
– Att känna att man blir sedd, att man har en
sysselsättning och då får en mening som man
inte trott att man haft ... Det är klart man får
kämpa, men det är så värt det, säger Frida.
En rapport från Socialstyrelsen visar att i
fertalet av Sveriges kommuner gick inte någon
person från daglig verksamhet till arbete eller
praktikplats.
– Jag tror att det beror på okunskap och
rädsla hos företag. De vet inte riktigt vad det
innebär. Samtidigt har det blivit mer öppenhet
när det gäller funktionsnedsättning. Fler företag säger att de vill ta sitt sociala ansvar, och det
hörde jag inte förr, berättar tidigare arbetskonsulenten Katrin Andersson.
Samtidigt är det inte alla deltagare som vill ha

anställning. För en del är daglig verksamhet eller daglig sysselsättning själva målet.
Oavsett vilket, så stöttar arbetskonsulenterna hela vägen.
Medarbetarna på Jobb Resurs tror att framgångarna beror på en kombination av fera
faktorer. En del handlar om arbetsmetoden att
alltid fokusera på och lyfta fram deltagarnas
starka sidor. En annan del handlar om att arbetskonsulenterna vågar prata om anställning
med arbetsgivarna och att de alltid stöttar både
deltagarna och företagen om de har frågor eller
behöver stöd.
– Företagen känner sig trygga med oss. De
vet att de kan ringa när som helst och att vi
kommer dit när som helst, berättar Christina
Ivarsson som är arbetsmarknadssamordnare på
Jobb Resurs.
matilda björk

FAKTA
Daglig verksamhet och daglig syssel
sättning är biståndsbedömda insatser
inom LSS och socialtjänstlagen för
personer med funktionsnedsättning.
Det betyder att man behöver ansöka
om dem.

Från vänster: Katrin Andersson (idag boendesamordnare), Christina Ivarsson, Anders Proos,
Emil Libom och Annika Tingman. På enheten jobbar även Per-Anders Sköld, som inte var på
plats när bilden togs.
Bild ovan: Frida Westberg.
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HANDFAST HJÄLP
I SVÅRA TIDER

De ger nya
krafter åt dem
som stöttar

Ann-Christin Larsson har i flera
år vårdat en demenssjuk mamma.
Här berättar hon.

Över hela landet fnns de, de många anhöriga som
stöttar och vårdar närstående som inte själva klarar
vardagen. I Borås fnns anhörigkonsulenter som kan
stötta dem som stöttar, ge dem kraft att orka stå
kvar vid den närståendes sida.

FAKTA
• Sveriges kommuner är enligt
socialtjänstlagen (SoL) skyldig
att erbjuda stöd åt anhöriga som
vårdar en närstående.
• Anhörigkonsulenterna i Borås
Stad jobbar ihop med till exempel
demensteamet på Vård- och äldreförvaltningen.
• Anhörigstöd kan också erbjudas i
viss mån av till exempel socialtjänsten, psykiatrin, vårdcentraler
och kyrkans diakoner. Mötesplatserna för seniorer i Borås erbjuder
aktiviteter för den som behöver
piggas upp och umgås med andra.
• Den största gruppen anhöriga som
vårdar närstående är kvinnor från
45 och uppåt. Ofta yrkesverksamma
som har tonåriga barn hemma och
har gamla föräldrar att stötta.
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och stödet omfattar fer grupper än tidigare, säger
Agneta Gustafsson, en av fyra anhörigkonsulenter
med bas på Träfpunkt Simonsland.
Hon och kollegerna brottas ännu med föreställningen att anhörigstöd får den som har en gammal mamma hemma.
– Det är viktigt för oss att folk förstår att de kan
få stöd också om den de tar hand om är mitt i livet, ung eller barn, säger Agneta, som tillsammans
med kollegan Anna Rångemyr har fokus på dem
under 65.
– Vi är jätteglada för att Borås Stad har valt att
satsa bredare. De enda vi inte ger stöd till i dag är
alla de barn under 18 som i dag tar ett alldeles för
stort ansvar. Vi driver den frågan, för den är viktig,
säger Agneta Gustafsson.
Den största gruppen som hon och Anna Rångemyr jobbar med är föräldrar till unga vuxna med
psykisk ohälsa eller missbruksproblem.
Kollegerna Birgitta Johansson och Ingela Tylestrand vänder sig till äldre.
Det är bland yrkesverksamma kvinnor 45-64 år
som man hittar de festa anhöriga som stöttar en
närstående. Anhörigas riksförbund uppskattar att
så många som 100 000 anhöriga känner sig nödgade att gå ner i arbetstid eller säga upp sig för att
klara sin vårdande uppgift..
Anhörigkonsulenterna är eniga om att såväl
anhörigskap som psykisk ohälsa, inte minst bland
äldre, har lyfts fram på senare år, och att perspektiven breddats.
– Vi stöter ganska ofta på dem som säger att det
här stödet skulle de behövt för 20 år sedan.
– Det är många som uppskattar att man kan få
tala med någon utanför familjen, prata obehindrat
utan att behöva ta känslomässiga hänsyn, eller
känna att man lämnar ut den man kanske levt
med i många år, säger Birgitta Johansson.
– Lyssnandet är viktigt. Vi lyssnar och ställer frågor. Det är det vi gör mest.
– Och vi träfar nästan aldrig den som är sjuk,
eller drabbad. Vårt fokus är den som står bredvid och stöttar, säger Ingela Tylestrand.

Borås Stads anhörigkonsulenter, Agneta
Gustavsson, Birgitta Johansson och Ingela
Tylestrand, erbjuder stöd till människor
som vårdar närstående som inte på egen
hand klarar vardagen. (Anna Rångemyr
var inte på plats vid fototillfället).

De som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt och behöver inte heller dokumentera de
samtal man har.
– Att vi inte skriver ned någonting gör det också
lättare att prata. Vi behöver varken namn eller personnummer. Många känner vi bara till förnamnet,
säger Birgitta Johansson.
– Samtalen med de äldre börjar oftast lite trevande, där den anhöriga tonar ner sina svårigheter,
”… jag har det ganska bra …”, men det lossnar
när vi lärt känna varandra lite.
Mötet med andra i liknande situation är viktigt,
menar anhörigkonsulenterna.
– Ofta får de nog så bra tips av de andra i våra
samtalsgrupper, säger Ingela Tylestrand.
– För de yngre handlar det mycket om det enskilda stödsamtalet, säger Agneta Gustafsson. De
anhöriga som tar hand om ett barn eller make
behöver berätta sin historia, och få råd och tips om
vart man kan vända sig. Och läget är ofta akut.
– Första samtalet blir då ett orienterande samtal
om hur situationen ser ut, och i nästa steg kan vi
fokusera på den anhöriga. Många är i ett läge där
allt är ett enda stort tjorv, där man har svårt att
reda i allt.
Men vi erbjuder också till exempel en föräldraut-

Bilder: ANNA SIGGE

Uppskattningsvis 1,3 miljoner människor i landet hjälper eller vårdar en närstående. Det kan vara
en partner, en förälder, barn, granne eller någon
annan som ger detta ovärderliga stöd till någon
som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.
Men också den som på detta sätt stöttar kan
behöva stöd och råd för att orka och inte själv bli
sjuk.
Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder sådant
stöd i form av enskilda samtal, rådgivning om
till exempel bistånd och avlastning, föreläsningar,
samtalscirklar och annat. Man tar också upp frågor
om hälsa, mat och sömn, erbjuder avslappningsövningar och yoga, och arrangerar en del sociala
aktiviteter.
– Från början var anhörigstödet främst riktat
till äldre, men i dag stöttar vi anhöriga från 18 år

De festa anhöriga ger omsorg av fri vilja och har en god hälsa.
Undersökningar visar dock att anhörigas hälsa, ekonomi, arbetssituation
och möjligheter till fritid kan påverkas negativt av omsorgsgivandet.
Ofta bor dessa anhöriga tillsammans med den de ger omsorg till, en make/
maka/partner, ett barn eller ett syskon, och deras omsorg är omfattande.
ur riksrevisionens granskning stödet till anhöriga omsorgsgivare (2014)

bildning med fem träfar om vägen ut i vuxenlivet för barn med funktionsnedsättning.
– Det är för de familjer där det blir krångligare när barnen blir vuxna. Finns det jobb? Hur
gör man när man tar körkort med en funktionsnedsättning? Hur ska man bo och sköta
sin ekonomi när mamma och pappa tagit hand
om allt det där tidigare?
– Vid dessa träfar fnns vi med, säger Agneta Gustafsson.
Vad är det som förenar de anhöriga som
hör av sig till er?
– De vill stötta sina närstående så mycket de
kan, och till slut har de ansträngt sig så mycket
att de inte mår bra, säger Birgitta Johansson.

– I många fall känner de sig bundna och har
inte längre egen tid, säger Ingela Tylestrand.
Kanske vill de hälsa på sina barn, men känner
inte att de kan lämna sin närstående.
– Oro förenar dem. Oro för vad som ska
hända.
– Sorg, oro och skuld brukar vi säga. Det
är centrala känslor. Sorg över att livet tog den
här vändningen, skuld för att man kanske inte
gjort allt man kunnat, säger Birgitta Johansson.
– Man ska också säga att många uttrycker en
stor glädje över att så länge ha kunnat stötta
till exempel sin maka, att det är den närstående
som i stunder också ger en stor glädje, säger
Ingela Tylestrand.
ulf johanson

Ann-Christin stötte på anhörigkonsulenterna när hon besökte Simonsland i ett annat ärende. Nu sitter de tillsammans
och samtalar om tiden som gått.
– Det har varit så rörigt allting, säger hon. Hur kunde man
få hjälp? Och vilken hjälp gick att få?
Hon anslöt sig först till en samtalscirkel, där deltagarna alla
var barn som tog hand om en förälder.
– Det var väldigt bra att kunna fråga och samtala med
andra i samma situation.
Innan hon började i gruppen hade hon ingen hjälp alls.
Hennes pappa hade dött år 2000, hennes man fyra år senare.
När mamman några år senare fck en stroke och därefter blev
demenssjuk och tillståndet försämrades, hjälpte hon henne i
hemmet fera gånger i veckan och i ett senare skede fyttade
dottern hem till sin mamma.
– Jag fyttade in hos mamma för att hon skulle kunna vara
kvar i en dagverksamhet. Det var svårt. Mamma blev sämre
och sämre, säger Ann-Christin.
– Det var tacksamt att få tolv timmar avlastning i månaden
av hemtjänsten, men tolv timmar är inte så mycket om man
åker i väg någonstans. Bättre än inget förstås, lägger hon till.
– Nu är hon på ett boende. Men det var inte lätt att veta
hur det skulle gå till.
Anhörigkonsulenterna blev ett handfast stöd.
– Det var så rörigt allting, jag kunde inte lämna mamma
ensam, för då blev hon orolig. Och det är svårt att veta vart
man ska vända sig. Vad ska man begära när man inte vet vad
som fnns?
Det går fram och tillbaka med mammans tillstånd. Just nu
är det jättebra, berättar Ann-Christin den septemberdag när
vi möts.
Men oron och sorgen fnns delvis kvar. Får mamma den
hjälp hon behöver? Mår hon bra? Det är viktigt att veta för
att kunna släppa taget.
Också i detta skede får Ann-Christin stöd av anhörigkonsulenterna.
Kan man säga till personalen att man är orolig? Vågar man
vara besvärlig?
Visst kan du det. Visst vågar du.
– Anhörigkonsulenterna har samtalsträfar för anhöriga,
vars närstående bor på vård- och omsorgsboenden i Borås
Stad, som jag har planerat att vara med på. Där träfar man
andra i samma situation att prata om sina känslor med.
– Det är bra att barnen får träfa sin mormor. Min syster
och jag hjälps åt och vi hälsar på mamma som glädjande nog
känner igen oss. När jag ringde senast mindes hon att vi var
där kvällen före.
ulf johanson

ten Ingela
Ann-Christin Larsson och anhörigkonsulen

Tylestrand.
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ÅSA BERGSTRAND
Enhetschef Hässlehuset

Med åren blir man ju lite projekttrött, konstaterar Anders Cronehag, kommunpolis i Borås, med antydan till ett leende.
– Men med det här arbetssättet har jag ändrat uppfattning helt och hållet.
– Det är en av de bästa brottsförebyggande metoder vi sett. Det vi åstadkommit här är en samverkan som till skillnad från många andra projekt sätter
igång processer och skapar reellt innehåll, säger den luttrade Cronehag.
Vi träfas i polishuset, i ett av de rum där ett knappt tiotal företrädare för
polis, kommun och bostadsbolag träfas regelbundet för att stämma av de
händelser under de senaste två veckorna som kan ha betydelse för det brottsförebyggande arbetet.
Målet är att förebygga brott och otrygghet, och medlen är systematik, samordning och tidiga insatser.
I Borås innebär arbetet att 35 verksamheter (förskolor, skolor, mötesplatser
med fera) varannan vecka rapporterar enligt en checklista med 16 frågor inriktade på händelser, till exempel skadegörelse, klotter, inbrott och bråk, men
även om trygghetsskapande aktiviteter och om eventuell oro. Det resulterar i
en lägesbild.
Polisen och bostadsbolaget gör motsvarande lokala lägesbild och därpå
träfas de tre parterna för att skafa sig en gemensam lägesbild, följa aktuella
trender och enas om en handlingsplan avseende de punkter man bedömer
som viktigast.
– Sen görs en återkoppling till dem som rapporterat. Återkopplingen är viktig, så att de berörda ser att händelserapporten resulterar i handling, och får
samma helhetsbild, säger Mikael Andersson, utvecklingsledare på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
Åtgärderna är på såväl kort som lång sikt.
Till de kortsiktiga kan räknas olika insatser mot störande eller kriminell
verksamhet, förklarar Mikael Andersson.
– Långsiktigt kan det handla om åtgärder som att skapa mer attraktiva och
trygga platser, och att göra förebyggande sociala insatser.
Så här långt har metoden, som är en del av det bredare brottsförebyggande
arbetet, varit inriktat mot Hässleholmen/Hulta, och i höst kommer det att
omfatta också Norrby.
En fness med det här sättet att jobba är att det i grunden inte kräver några
extra pengar, utan bygger på systematisk samordning, säger Mikael Andersson.

Med siktet inställt
på en tryggare stad
”En av de bästa brottsförebyggande metoder vi sett”
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Åsa Bergstrand är enhetschef för det fna nyinvigda Hässlehuset på Hässleholmen. Hon tycker att en av de stora fördelarna med arbetssättet är att hon
och hennes medarbetare får en klarare bild av stadsdelen, en helhetsbild.
– Det är till exempel fantastiskt att äldreomsorgen fnns med och att vi på
det sättet kan få en mycket bredare bild av hur Hässleholmen mår.
– Jag inser att vi använder de här sammanställningarna mer än vi tror. Vi
Bild: ANNA SIGGE

Med checklistor och regelbundna möten har polisen
och kommunen hittat ett framgångsrikt verktyg i det
brottsförebyggande arbetet. Sedan 2017 arbetar Borås
Stad, AB Bostäder och polisen med metoden som
kallas EST, Effektiv samordning för trygghet.

ANDERS CRONEHAG
Kommunpolis

MIKAEL ANDERSSON
Utvecklingsledare på Fritids
och folkhälsoförvaltningen

NIKLAS WAKK
Teknisk chef på
AB Bostäder

lyfter dem på olika möten, använder dem som ett verktyg, säger Åsa Bergstrand.
Utifrån återkopplingen, den sammanställda lista eller helhetsbild, som går
ut, kan verksamheterna fundera över egna åtgärder.
– Vi funderar över vad vi konkret kan göra här hos oss, säger Åsa Bergstrand, som jobbat 20 år på Hässleholmen och utväxlar glada hälsningar med
folk när vi går genom området.
– Vi är alla engagerade i samma sak. Det är det som är det fna. Vi är inte
öar. Genom samarbetet lär vi känna varandra, har samma mål.

”Vi är alla

Niklas Wakk trycker fram en kafe
i AB Bostäders fna lokaler i Viskaholm. På gården pågår markarbeten,
och utemöbler ska strax gjutas fast
borta vid Viskaholmsbron.
Wakk är teknisk chef på AB Bostäder och den som var fortonde dag
tar EST-mötena.
AB Bostäders medarbetare, bland
dem kvartersvärdar och kundärendegruppen, eller störningsgruppen,
rapporterar på motsvarande sätt in
skadegörelse, klotter, bråk eller vad
det nu kan vara.
ÅSA BERGSTRAND
– Vi får en bred och samlad bild
på det sättet. Våra kundvärdar träfar också många hyregäster och får input
genom dem om vad som händer och sker. Det är en stor och samlad mängd
information vi får tillgång till, säger Wakk.
I höst blir också Norrby en del av EST-arbetet.
– Jag tycker att ju mer vi jobbar med metoden, desto bättre funkar den.
Sedan i november har man mätt upplevelsen av trygghet i de aktuella områdena, och man noterar en förbättring, om än liten.
– Sammantaget är det här en jättebra metod att tillsammans lösa problem
och sätta in rätt resurser på rätt ställe. Ensamma klarar vi det inte, säger Niklas Wakk.
Kommunpolisen Anders Cronehag igen:
– Det är när vi träfas som det blir resultat. Men metoden är ingen quick
fx. Det gäller att ha en långsiktig strategi.
Han lyfter också en annan välgörande sida av samarbetet:
– Vi får större förståelse för varandras perspektiv och våra olika uppdrag.
Beslut inom kommunen tar lite längre tid till exempel. Beslut måste grundas
och hanteras i god politisk och demokratisk ordning.
ulf johanson

engagerade i
samma sak.
Det är det som
är det fna.

”

EST
Metoden EST, Effektiv samordning för trygghet, är utarbetad i Örebro kommun i samarbete med Örebro universitet och polisen.
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kultur

Framtidsfullmakten

Textilmuseet
visar Versace

– så funkar den

Efter den uppmärksammade utställningen om
modeikonen Cristobal Balenciaga 201819 är
det nu dags för Textilmuseet i Borås att visa
upp ännu en av de riktigt stora modeskaparna.
Den 30 november öppnar museet utställningen
Gianni Versace Retrospective.

En framtidsfullmakt är just vad
det låter som. En fullmakt som
kan börja gälla först långt senare
i ditt liv. Den gör det möjligt för
dig att utse någon du litar på att
ta hand om dina personliga och
ekonomiska angelägenheter om du
en dag inte längre klarar av att göra
det själv.
förklarar Rickard Bystöm.
– Vi kan inte ge råd om upprättandet eller hur man skriver. Vi är
däremot tillsynsmyndighet, så om
det kommer in en anmälan om att en
fullmaktshavare inte gör vad han eller hon
ska göra, då kan Överförmyndarnämnden
efter vår utredning gå in och meddela ett
brukarförbud.
Banker och begravningsbyråer hör till dem som
kan hjälpa till med framtidsfullmakter.
Pär Johansson på Lenbergs begravningsbyrå
bekräftar att det är allt fer som visar intresse för
att skriva en framtidsfullmakt.
– Däremot har väl inte tillämpningen satt sig
riktigt än. Det är ju fullmaktshavaren som be-

GOD MAN, FÖRVALTARE OCH FÖRMYNDARE
• En god man eller förvaltare hjälper den person som behöver någon annans
stöd med ekonomiska och rättsliga frågor. Det kan vara personer med en
funktionsnedsättning, äldre som behöver stöd, sjuka, demenssjuka eller personer
i missbruk.
• Det kan gälla allt från att betala räkningar till att hantera kontakter med myn
digheter.
• Det är frivilligt att ta emot stöd från en god man.
• En förvaltare däremot har rätt att bestämma över huvudmannens egendom,
och utses bara när en god man inte anses tillräcklig. I det fallet krävs heller inget
samtycke från huvudmannen.
• Anhörigbehörighet är ett alternativ till god man som kan användas för till
exempel ett barn som vill hjälpa en förälder som inte längre kan sköta sina
angelägenheter (enligt lagstiftning från 2017).
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GODE
MÄN SÖKES
Rickard Byström

dömer när fullmakten ska gälla. Men vilka krav
ställer banken? Rättspraxis är ännu lite oklar där,
säger Pär Johansson.
Man kan förstås också skriva en framtidsfullmakt själv.
– Det fnns en del fallgropar, så du ska nog se
upp lite grann, säger Rickard Byström.
– Du kan ju lämna bort ditt liv i händerna på
någon annan på ett sätt som du inte riktigt förutsett. Om du valt att ge fullmakten till din man
eller hustru, till exempel, och ni därefter skiljer er
och en ny partner kommer in i bilden. Och när
fullmakten väl börjat gälla så har du ju förlorat
förmågan att tillvarata dina intressen.
Det kan för övrigt anges som ett krav i framtidsfullmakten att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Också fullmaktshavaren
kan begära att tingsrätten prövar om fullmakten
trätt i kraft.
Rickard Byström tror att intresset för framtidsfullmakten är ett uttryck för att människor kan
bestämma, och i högre grad vill bestämma, vem
som i framtiden ska hantera deras vardagsangelägenheter.

Behovet av gode män och förvaltare ökar,
och den som på detta sätt vill göra en insats
för en medmänniska är välkommen kontakta
överförmyndaren (Borås Stads växel 033-35 70 00)
eller fylla i en intresseanmälan på Borås Stads
webbsida boras.se

och operaföreställningar och samarbetade
med fera av de främsta koreograferna.
Och så designade han scenkläderna till
Elton Johns världsturné 1992.
– Gianni Versace Retrospective är en fortsatt satsning på Textilmuseets vision att bli
Nordens ledande museum inom textil med
inriktning på mode, design, konst, textilindustri och innovativa textilier, säger Ulrika
Kullenberg, museichef.
Gianni Versace Retrospective visar ett 70tal kreationer, både dam- och herrplagg från
Gianni Versaces glansdagar mellan 1989 och
1997. Plaggen har lånats in från några av
världens främsta Versace-samlare, huvudsakligen från italienske Antonio Caravano.

För att bli god man eller förvaltare ska du
vara en stabil myndig medborgare, bra på
vardagsekonomi och inte förekomma
i polisens belastningsregister,
kronofogdens register eller
hos socialtjänsten.

– Man kan också göra en successionsordning i
en sådan här fullmakt. Till exempel att dottern
A tar hand om det första året, sonen B det andra
året, och så vidare. Man kan också ganska ingående beskriva hur man vill att de egna angelägenheterna ska skötas.
Rickard Byström tycker att framtidsfullmakterna är en bra sak.
– Samhället har inget intresse av att kontrollera
människor. Kan hjälpbehovet lösas på ett mindre
ingripande sätt än genom god man, så ska man
välja det.
– Men framförallt handlar det om att den enskilde ska ha rätt att bestämma vem som ska sköta
ens angelägenheter i framtiden, säger Rickard
Byström.
ulf johanson

Bild: @kvd © gianniversaceretrospective

Lagen om framtidsfullmakter gäller sedan 2017.
Och intresset för dem verkar ha ökat på senare
tid.
– Med en framtidsfullmakt så kan du utse
någon som kan ta hand om dina angelägenheter
när du inte själv kan göra det. Den börjar gälla
när du förlorar din förmåga att själv agera och ta
hand om dina angelägenheter, säger överförmyndarenhetens chef Rickard Byström.
– Den ska upprättas med samma krav som vid
upprättandet av ett testamente: Man måste vara
med och förstå vad det handlar om, vara över 18
år, och man ska ha två vittnen. Fullmakten ska
sedan kunna gälla allt utom hälso- och sjukvård,
inklusive tandvård, där det fnns andra regler.
Framtidsfullmakten är en helt privaträttslig sak,

Utställningen har tidigare visats i Kronprinspalatset i Berlin, och kureras nu liksom
då av Versace-experten Karl von der Ahé.
”Utställningen i Borås är en vidareutveckling av den i Berlin, med mer fördjupning
och fokus på det mest kännetecknande för
Giannis design och med en spektakulär utställningsform,” säger Karl von der Ahé i ett
pressmeddelande.
Gianni Versace (1946-1997) blev under
1980- och 90-talen en av världens mest
betydelsefulla modeskapare. Han blandade
friskt mode och konst, antikt och modernt,
manligt och kvinnligt. Han kopplade samman mode med musik, fotograf och grafsk
design. Han ritade kläder till fera balett-
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Det våras för de gamla möblerna
Bild: MARIA FALLBÄCK

Ett system där kommunens möbler kan renoveras professionellt och återanvändas.
Där har ni Johanna Thoréns uppdrag. Nyckelord är hållbarhet och cirkulära möbelföden.
Stolen som Johanna Torén sitter i är en svensk kvalitetsmöbel, en
Lammhultsstol.
En gång stod den i Folkets hus. Nu hör den och ett halvdussin andra
likadana stolar till inventarierna i ett mötesrum hos Miljöförvaltningen i
Borås Stad, i kvarteret Nornan.
På vägen har en tapetsör klätt om dem med ett skimrande grönt möbeltyg.
Det där är ett exempel på vad hållbarhetsstrategen Johanna Torén
hoppas på. Återbruk av kvalitetsmöbler som med professionell hantering får nytt liv.
I ett större perspektiv handlar det om att en cirkulär ekonomi ersätter
den gamla linjära, för miljöns och vår framtids skull. Vi spar resurser, och
pengar, och skapar nya arbetstillfällen.
– Det gäller hela samhället, men utvecklingen sker steg för steg.
Återvinning och återanvändning är ett av de mest efektiva sätten att
minska vår klimatpåverkan.
En studie som det statliga forskningsinstitutet Rise gjorde tillsammans
med återbruksföretaget Sajkla visar till exempel att en uppifad, rekonditionerad trästol gav halverade koldioxidutsläpp, i jämförelse med en nyproducerad. En metallstol som får samma behandling skapar en femtedel
så mycket utsläpp som nyproduktion, då stålproduktion har en mycket
högre växthusefekt än trä.
Det blir också betydligt billigare. Det fnns alltså goda skäl att skapa
cirkulära föden.
– Vi vill att de möbler vi köper stannar i kommunen i stället för att
säljas till företag och privatpersoner, eller ännu sämre – slängs, säger Johanna Torén.
Hon tar ett aktuellt exempel: Det nya Regionens Hus vid Centralstationen i Göteborg har 1 500 arbetsplatser, och 60 procent av möblerna är
återbruk. 70 procent har köpts i enlighet med regionens Gröna lista, en
databas med möbler som uppfyller höga miljökrav.
– Det måste bli lätt att återbruka, säger Johanna Torén. Därför behöver vi bygga system för det. Vi måste digitalisera vad
vi har, våra inventarier, så att det blir överskådligt.
Hållbarhetsstrategen Johanna Torén menar att vi också
måste bygga upp ett system för att fräscha upp använda möbler, rekonditionera dem.
– Den kompetensen behöver vi inte ha i kommunen, den kan
vi upphandla.
Johanna Torén tycker det vore en bra idé att också upphandla inredare
i det här systemet.
– Säg att vi ska inreda tio kontor. Vi ringer en möbelleverantör istället
för att ställa frågan Vad har vi? Vad kan vi fortsätta använda? Vad behöver
vi köpa nytt?
Det är också viktigt att de som köper in möbler också har kompetens
om möbler och inredning, och hur det i sin tur påverkar arbetsmiljön
och verksamheten, säger Johanna Torén.
Men Återbruk, som jobbar med arbetsträning och kompetenshöjande
verksamhet, ägnar sig ju åt det här?
– Ja, det ska de fortsätta att göra. Det de arbetar med till exempel i
snickeriet ska de fortsätta med, men de har inte möjlighet eller kompetens att rekonditionera möbler i någon större omfattning.
ulf johanson
”Om vi hade nyproducerat Lammhultsstolen
på bilden hade utsläppen varit 25 kg CO2
(koldioxid), medan den renoverade endast ger
ett utsläpp på 9 kg CO2. Om stolen hade varit
gjord i trä så är motsvarande siffror 6 kg CO2 för en nyproducerad och 3 kg
CO2 för en rekonditionerad”, säger hållbarhetsstrategen Johanna Thorén.
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Fotnot: I Sverige produceras varje år möbler för cirka 23 miljarder kronor, ungefär en
färdedel av dem är kontorsmöbler. Genom att använda sig av cirkulära afärsmodeller –
där möbler renoveras, repareras och säljs på nytt, går det att halvera resursförbrukningen
och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent i jämförelse med dagens linjära system
där möbler produceras, används och slutligen slängs. (Källa: Cirkularitet.se, en webbsida
som drivs av det Vinnova-fnansierade projektet ”Afärsmodellinnovation för cirkulära
möbelföden”.)

När avgår
det nya tåget?

Illustration: IDA BROGREN

miljö

Vad händer med den planerade nya
järnvägen mellan Borås och Göteborg?
Trafkverket har gjort en nystart efter de
nya direktiven i regeringens nationella plan.
Om arbetet rullar på kan bygget vara igång
någon gång mellan 2025 och 2027.
Regeringen fattade 2018 beslut om fnansiering av en ny
dubbelspårig järnväg på sträckan, som en del i ett nytt höghastighetssystem. Enligt uppdraget utgår Trafkverket nu
från stationer i Mölndal, Landvetter fygplats och Borås.
Därför behöver man också göra om lokaliseringsutredningen
och undersöka om det fnns andra tänkbara alternativ än
de dragningar, korridorer, som man tidigare tagit fram.
Så vad händer just nu, Jan Johansson – en av två projektledare
Jan Johansson
på Trafkverket?
– Vi har gjort en omstart av det vi kallar lokaliseringsutredning. Vi skall inte stycka upp sträckan Göteborg-Borås i tre delar som
var tänkt tidigare, utan nu gör vi en utredning av sträckan som helhet.
En omstart utifrån nya förutsättningar helt enkelt.
Kan ni använda det material ni har från tidigare utredningar?
– De undersökningar vi gjort kan vi använda på nytt, som ett grundmaterial, men i och med att vi öppnar för ett lite annat synsätt när vi tittar på hela
sträckan, så kan det fnnas delar som inte tidigare varit aktuella som nu ändå
skulle kunna bli ett bättre alternativ. Då behöver de gamla undersökningarna
kompletteras.
Vilken sorts järnväg utgår ni från?
– Förutsättningarna är att det här är en del i ett nytt höghastighetssystem,
tre pusselbitar, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi börjar från de ändarna. Trafkverket har beslutat att Borås-Göteborg ska dimensioneras
för en hastighet på 250 kilometer i timmen, och dubbelspårig järnväg.
Borås Stad önskar ju en restid på 30-35 minuter. Hur tänker ni där?
– Vilken restid som är möjlig att uppnå vet vi inte förrän vi studerat
olika alternativ till hur järnvägen ska gå. Det kommer vi att göra i lokaliseringsutredningen. Vi vill åstadkomma en överfyttning från buss till järnväg, och då måste vi reducera restiderna betydligt mellan Göteborg
och Borås jämfört med idag.
Borås Stad vill ha ett centrumnära stationsläge. Vad säger du om det?
– Vi kommer att titta på det utifrån tre huvudprinciper: befntligt läge,
centrumnära läge och externt läge, och vi kommer att utreda alla.
När tror du att bygget är igång? 2027?
– Vi har som målsättning att starta bygget någon gång 2025-2027. Det är en
hög ambition och det förutsätter att vi har ett bra samarbete med regionen och
kommunerna och alla berörda längs sträckan.
Kan det bli aktuellt med fer stationer på vägen?
– Det är en känsligare fråga. Trafkverket har tagit fram ett positionspapper,
och där är utgångspunkten Mölndal, Landvetter fygplats och Borås. Sen ska vi
utreda vilka konsekvenser som ytterligare stationslägen får. Vi för en dialog med
Västra Götalandsregionen om det.
Kommer boråsarna att kunna åka med det här tåget 2030?
– Nej, det är för tidigt. Men jag vågar inte ge dig någon tid.
Är det bara skrivbordsjobb nu, eller pågår det något fältarbete för era medarbetare?
– Nej, inget i fält. Vi har tagit ett steg tillbaka. Sen kommer man kanske att
se oss ute i fält för att göra undersökningar under nästa år.
Du utrycker dig ganska försiktigt.
– Ja, det är ett samspel mellan aktörerna längs sträckan, och det är bättre att
vi får föra de förhandlingarna på rätt ställe, och inte går ut och positionerar oss,
det vore inte rätt.
ulf johanson
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lättläst
Christina Ivarsson på Jobb Resurs.
Jobb Resurs är också duktiga på att
förklara för arbets-givare hur bra
det kan vara att anställa en funkis.
Frida Westberg har blivit anställd
på Systembolaget.
– Det kändes extremt stort. Jag trodde
nästan inte att det skulle hända,
men jag vägrade att ge upp,
Nu har jag ett arbete och det ger mig
en mening, säger Frida Westberg.

Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser fnns på boras.se/lattlast –> nyheter.
Slitna möbler blir fna igen
Borås Stad vill slänga färre möbler.
– Vi vill ta hjälp för att laga
gamla och trasiga möbler.
Det säger Johanna Torén som
arbetar med hållbarhet i Borås Stad.
Hon visar en stol som fanns
i Folkets hus förut.
Stolen hade blivit sliten och ful.
Borås Stad betalade för en reparation.
Nu används stolen i kommunen.
Reparationer är bra för miljön.
Reparationer ger jobb
åt duktiga möbel-reparatörer.
Reparationer kostar mindre
än nya möbler för Borås Stad.
Johanna Torén vill göra dator-listor
över alla Borås Stads möbler.
Kommunen kan spara pengar genom att
köpa ännu färre nya möbler i onödan.

Det är bra för miljön att laga och snygga till
gamla möbler istället för att slänga dem.

Gässlösa blir ny stadsdel
Många boråsare som hör om Gässlösa
tänker på renings-verk och
industri-område.
Det kan förändras i framtiden.
Borås Stad vill gärna att Gässlösa
blir en ny stadsdel med bostäder,
skolor, parker och gång-vägar
längs Viskan.
Först ska renings-verket
monteras ner och fyttas bort.
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Marken i området måste göras ren,
säker och fri från gifter.
Men hur ska det nya Gässlösa se ut?
Flera unga arkitekter har gjort förslag
till hur den nya stadsdelen kan se ut i
framtiden.
Deras idéer är med i en tävling.
Du kan se deras idéer om Gässlösa
i en utställning på kultur-huset.
Utställningen öppnar den 22 oktober.

Hjälp till hjälpare
Den som har en funktions-nedsättning
eller är sjuk eller gammal
kan ibland behöva lite extra hjälp.
Den som hjälper till i vardagen
kallas anhörig
om hen är fru, man, förälder, barn
eller en vän eller en granne.
I Sverige fnns ungefär 1,3 miljoner
anhöriga som hjälper närstående.
Det kan vara tuft att hjälpa någon
mycket under en lång tid.
Den anhöriga kan känna sig så trött
och orolig att hen själv blir sjuk.
Borås Stad har anställt
anhörig-konsulenter.
Konsulenterna lyssnar och ger stöd
till anhöriga som är 18 år och äldre.
Den anhöriga får hjälp att träna på
att bry sig om sig själv lite mer.

Ann-Christin är anhörig
Ann-Christin Larssons mamma är sjuk.
Mamman har en demens-sjukdom.
Hon har svårt att komma ihåg saker.
Ann-Christin är anhörig.
– Jag fyttade hem till mamma för att
ta hand om henne. Mamma blev sämre
och sämre. Det var svårt.
Ann-Christin har fått hjälp av
Borås Stads anhörig-konsulenter.
– Jag började i en samtals-cirkel
med andra som har en sjuk förälder.
Ann-Christin kände sig mindre ensam.
Nu bor hennes mamma på ett boende.

– Just nu har min mamma det bra.
Jag oroar mig ofta, men då kan jag
prata med anhörig-konsulenterna
om det, säger Ann-Christin Larsson.

Borås behöver gode män
Försenad järnväg

En god man hjälper en annan person
att betala räkningar och att
hålla ordning på viktiga papper.
En god man kan hjälpa personer
som har en funktions-nedsättning.
En god man kan också hjälpa personer
som fått problem för att de är gamla
eller har en demens-sjukdom.
Det är domstolen tingsrätten
som beslutar om gode män.
Över-förmyndaren hos Borås Stad
kontrollerar att gode män sköter sig
och arbetar på ett bra sätt.
Borås Stad behöver fer gode män.
Den som vill vara god man ska vara
18 år, ärlig, skötsam
och bra på att betala räkningar.
Den får inte ha begått något brott.
Vill du bli god man i Borås?
Ring 033-35 70 00.

Papper inför framtiden
Det fnns ett alternativ till god man
i vissa fall.
Du kan välja själv vem som ska hjälpa
dig om du senare i livet blir sjuk
eller får en demens-sjukdom.
Om du vill välja själv behöver du
skriva ett papper som kallas
framtids-fullmakt.
Du skriver vem som ska hjälpa dig
med bland annat din ekonomi om du
någon gång skulle bli väldigt sjuk.
Du måste skriva framtids-fullmakten
på ett visst sätt.
Du kan få hjälp med det
av till exempel en jurist.
Också vid framtids-fullmakt
ska Borås Stads över-förmyndare
kontrollera att personer sköter sig.

De senaste åren har vi hört
mycket om nya järnvägar
för väldigt snabba tåg i Sverige.
Det kostar väldigt mycket pengar
att bygga nya järnvägar.
Flera politiker i riks-dagen är osäkra
på om spår-bygget är värt så mycket,
även om tågresorna skulle bli snabba
och är bra för miljön.
Osäkerheten försenar bygget.
En av de nya järnvägarna ska gå
mellan Borås och Göteborg.
Den kommer att börja byggas
tidigast 2025
Bygget kommer att ta fera år och
det är osäkert om stationen i Borås
blir på exakt samma plats som i dag.
Tågen kommer troligen att kunna
köra i 250 kilometer i timmen.
Åsa Bergstrand är enhetschef för det fna nyinvigda Hässlehuset på Hässleholmen.
Hon tycker att mötena mellan Borås Stad, polisen och AB Bostäder är ett bra sätt att skapa
större trygghet på Hässleholmen.

Borås ska bli tryggare
Borås Stad, polisen och kommunens
bostads-bolag AB Bostäder
arbetar ihop på ett nytt sätt.
De ses och pratar om var det är
lugnt eller stökigt i stan.
Mötena gör att Borås Stad, polisen
och AB Bostäder snabbare kan försöka
stoppa bråk, klotter och stölder
i ett visst område.
– Det här sättet att jobba ihop
fungerar verkligen jättebra,
säger polisen Anders Cronehag.
Kommunen får information från skolor,
förskolor och andra mötes-platser.
Det nya samarbetet kostar inte
mer pengar för kommunen.
– Nej, vi har samma pengar.

Så samarbetet är ett smart sätt att
skapa mer trygghet för boråsarna,
säger Mikael Andersson på Borås Stad.

Frida har fått jobb
Personal på Jobb Resurs i
Borås Stad
hjälper människor att få jobb.
Det är du som har
en funktions-nedsättning
som kan få hjälp av Jobb Resurs.
I år har Jobb Resurs hjälpt
sex personer att få ett riktigt jobb.
– Vi har lyckats med det för att
vi letar efter vad deltagarna
verkligen är bra på, säger

Ett smartare Borås
Har du sett de stora pappers-korgarna
på stan som man kan öppna
med en pedal?
Inuti varje papperskorg fnns
en liten apparat som kallas sensor.
Sensorn skickar ett meddelande
när papperskorgen är full
och behöver tömmas.
Den här tekniken brukar kallas
smarta saker eller Sakernas internet.
Medarbetare i Borås Stad jobbar med
att se vilka andra smarta saker
som kan vara till nytta här hos oss.
Ett exempel är sensorer
vid badplatser.
Sensorerna ska visa vattnets
temperatur och om
de röd-vita liv-bojarna är på plats.
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korsord

ny teknik
Vad tyckte du mest om
att läsa i Såklart Borås?

Den smarta stadens blommor
säger till när de behöver vatten

Namn
Gatuadress
Postadress

Det trådlösa öppna IOTnätet, Internet of things, eller
Sakernas internet, har gjort entré i Borås.
– Kärt barn har många namn. ”Smart stad” säger vi ibland.
Grundtanken är: Hur ska vi kunna använda tekniken som fnns för att
göra det dagliga livet enklare, säger Pär Wrångemyr på SplitVision.

Dina svar hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen och sparas bara tills nya vinnare utsetts.
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med låga investeringskostnader för sensorerna.
– De små datamängderna passar väl för att
mäta processer, eller för att ersätta till exempel
det som kallas ronderingar, till exempel när
man åker runt och kollar att trafkskyltar står
där de ska och inte blivit påkörda, säger Pär
Wrångemyr.
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Det fnns förstås stora möjligheter att frigöra
resurser, eller omfördela resurser, genom att
man slipper göra det här mätandet och köra
ronder.
Pär Wrångemyr
Pär Wrångemyr listar ett antal andra användningsområden:
• De kan hjälpa till att hålla koll på containrar som hyrs ut:
”Nu är det dags att tömma”.
• Fastighetsbolag kan montera in sensorer i bjälklag för att hålla koll på
fuktigheten i nya byggnader.
• De kan göra avläsningar av till exempel vattenmätare inför debitering,
eller avslöja läckage i dricksvattenledningar, som är ett bekymmer.
• De kan bevaka att dörrar stängs som de ska. I jordbruket kan de hålla
koll på kossornas vatten och öppna grindar till beteshagar.
• I staden kan man arbeta med smart gatubelysning, som lyser när
människor passerar.
Samordnaren Johan Olovson påpekar att smarta
sensorer redan i dag används i till exempel de trettio Big Bellys, smarta soldrivna
papperskorgar, som snart får sällskap av ytterligare trettio.
– Vi är bara i starten av den här
utvecklingen, säger Pär Wrångemyr.
ulf johanson
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vinnare i vårnumret: Ingela Torell, Borås, Lars-Olof Johansson, Fristad och Aina Ohlsson, Borås.

Pär Wrångemyr, försäljningschef på Splitvision, Borås Stadsnät, som ingår i kommunägda Borås Elnät, förklarar hur det funkar:
– Att dra fber till en lyktstolpe till exempel är ganska kostsamt. Då har vi
det här nya kommunikationsnätet som är användbart när det gäller sådant
som är svårt att ansluta till fber, som till exempel en badplats, där det är
svårt och framförallt mycket kostsamt att göra el- och fberinstallationer.
Den här trådlösa tekniken bygger på radiovågor. Man sätter ut sensorer
stora ungefär som färrkontroller, som kommunicerar trådlöst och som inte
behöver annan strömtillförsel än ett litet batteri, med en livslängd på upp
till tio år, berättar Pär Wrångemyr.
Nätverket bygger på att de datamängder, eller ”paket”, som skickas är små,
till exempel ”Dörren står öppen”, eller ett larm: ”Det har trängt in vatten”.
– Det går inte att surfa i det här nätet, säger Pär Wrångemyr.
Det är ännu tidigt i utvecklingen av en teknik som de festa kommuner
spanar intresserat på.
– Vi vill tänka brett, förklarar Johan Olovson, samordnare i Borås Stad för
det pilotprojekt som pågår, initierat av kommunens IT-råd.
– Vi vill se nyttan för hela staden, så det är viktigt att vi noga tar reda på vilken service den nya tekniken kan ge invånarna, och hur vi kan använda den
för att kontrollera olika processer, innan vi går vidare, säger Johan Olovson.
I ett första test har Fritids- och folkhälsoförvaltningen i sommar mätt
badtemperaturer vid tre badplatser, och också med den trådlösa kommunikationstekniken kollat att livbojarna är på plats.
Tekniken har funkat fnt, inte minst på livbojarna. För vattensensorerna
ska man hitta en bättre placering, för att inte riskera att de skadas av badare.
Till detta har Borås Elnät, som är i slutfasen av byggandet av ett fberstadsnät, satt upp tre så kallade ”gateways” på höga platser, berättar Pär
Wrångemyr.
– De kommunicerar trådlöst med sensorerna, och de är strömförsörjda och fbersatta.
Sensorerna kommer i ett utbyggt system att kunna mäta fuktigheten
i en blomsterrabatt, ”Nu är det dags att vattna!”, eller mäta till exempel
vattenföden. Små datamängder. Det ska vara enkelt att montera och

Skicka in din lösning och gärna
svaret på frågan härintill, till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 6 januari 2020, så har
du chans att vinna ett litet pris.
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Toppanläggning för
det växande Borås
Den nya miljöanläggningen EMC på Sobacken är invigd och i drift.
EMC står för Energi- och miljöcenter, ett kraftvärmeverk och ett
avloppsreningsverk, re
red
do ffö
ör d
de
en v
väx
äxa
ande s
sttadens b
be
ehov.
Det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket kommer att producera dubbelt så mycket
förnybar energi med ungefär samma mängd biobränsle som tidigare använts i de gamla biopannorna på Ryaverket. Samtidigt kommer det att ge ungefär 20 procent mer färrvärme.
– Det är tryggt att ha anläggningar som kan ge både värme och elektricitet och dessutom
vara i världsklass, som den här anläggningen, sa Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, som tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson var på plats på invigningen på Sobacken den 12 september.
Till avloppsreningsverket strömmar avloppsvatten från bostäder, restauranger, företag och
andra verksamheter i Borås och renas från inte minst övergödande ämnen som kväve, fosfor
och organiskt material.
Med ett gemensamt kontrollrum för kraftvärmeverket och avloppsreningsverket har man
full koll på processerna i hela den stora anläggningen.
Bygget av EMC på Sobacken är budgeterat till 3,7 miljarder kronor.

Hela EMC – bränsleberedning, kraftvärmeverk och
avloppsreningsverk, upptar 30 hektar. 200 000 m³
biobränsle kan lagras på 6 hektar lagringsyta.
I förgrunden en av avloppsreningsverkets
reningsbassänger. I mätrummet,
mitt på den 80 meter höga skor
stenen, håller man koll på att
rökgaserna håller sig på rätt
nivåer.

Kommunchefen Svante Stomberg
och Arbetslivsförvaltningens chef
Dag Forsström betraktar det
300 meter långa inmatningsbandet
till kraftvärmeverket på Sobacken
på invigningsdagen i september.

Bild: BORÅS ENERGI OCH MILJÖ
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