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I dagarna lämnar 25 nyutbildade stödpedagoger en tvåårig halvfartsutbildning
vid Borås Yrkeshögskola, för att jobba i
bland annat Borås Stad.
Stödpedagog är en tämligen ny yrkesroll
inom området funktionsnedsättning.
– När utbildningen startade hösten 2016
riktade den sig till yrkesverksamma med ett
par års erfarenhet på området, säger utbildningsledaren Marie Blackenfelt.
Nu går de utexaminerade från att vara
stödassistenter, eller motsvarande, till stödpedagoger med mer gedigna kunskaper om
att handleda kollegor, om grupprocesser och
om att driva utvecklingsprojekt och annat.
Yrkesrollen innebär mer fokus på stöd,
delaktighet och självbestämmande för brukarna.
En eller två stödpedagoger per boende eller
verksamhet anses i dag eftersträvansvärt för
att bredda och höja den pedagogiska kompetensen.

För tio år sedan startade Återbruk
med 30 deltagare i tre verksamheter. Nu har denna kommunala
arbetsplats vuxit till närmare 200
deltagare i sexton verksamheter.
Återbruk vänder sig till personer
mellan 18 och 64 år som står
utanför ordinarie arbetsmarknad.
Här erbjuds arbetsträning där
målet för den enskilde deltagaren
är egenförsörjning eller utbildning.
Huvudverksamheten, som bedrivs på Göta, bygger i hög grad
på att ta hand om prylar och ge
dem nytt liv. Här kan delar från
trasiga cyklar omvandlas till en
fullt fungerande cykel, möbler
rustas upp och trasiga skrivbord
blir råmaterial i snickeriet. Där
tillverkas allt från smörknivar till
utemöbler, allt av 100 procent
återvunnet material, då miljön
alltid löpt som en röd tråd i verksamheten.

Bild: ANNA SIGGE

Återbruk
firar tio år

Cykelverkstan är en av Återbruks 16 verksamheter. Enhetschefen
Frida Eriksson och handledaren Kjell Stafwerfeldt, med Rasmus
Adolfsson och Mattias Turén i bakgrunden, i full färd med att
fxa till en cykel så att den blir brukbar på nytt.

Borås Stad har fått statliga pengar för så kallade lokala naturvårdsåtgärder, LONA-bidrag.
Totalt 916 000 kronor fördelas på tre projekt:

•

344 000 kronor ska gå till att göra ekologiska analyser av grönstråk, för att försäkra sig
om att de bästa stråken att bevara också är de
som hamnar i kommunens grönområdesplan.
Konkret kan det till exempel handla om att
undersöka hur den mindre hackspetten har
det. En välmående mindre hackspett betyder
i allmänhet att också fer arter har det bra.
286 000 kronor ska användas för att
undersöka invasiva arter, som parkslide och
björnloka, alltså arter som sprider sig och skadar det nya ekosystem där de ursprungligen
inte hör hemma.
Anna Ljunggren, kommunbiolog vid Miljö-
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Psykiatrins dagar arrangeras i Borås 10–13
september, och vänder sig till personer med
erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga samt
yrkesverksamma.
Det viktigaste med psykiatrins dagar är att
minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.
Ämnet kommer att belysas utifrån olika aspekter, som suicidprevention, psykisk ohälsa
vid migration, samt rättigheter i samhället.
Det sker i form av föreläsningar, workshops
och utställarverksamhet, där personliga berättelser blandas med forskning kring psykisk
ohälsa.
Bland de deltagande fnns bland andra
Charlie Eriksson, som har grundat informationsprojektet Aldrig Ensam för att bryta
tystnaden kring det tabubelagda ämnet.
Projektets syfte är att bidra till att fer vågar
söka hjälp för sin psykiska ohälsa.
Jihad, en annan deltagare, är ambassadör för
Hjärnkoll, NSPH. Han kommer att föreläsa
om sin bakgrund och fykten från Syrien.
Djupt allvar varvas med humor när Jihad
skildrar minnen som etsat sig fast, väntan under asyltiden, känslan av att få en diagnos han
inte hört talas om och hur han så småningom
började må bättre.
Psykiatrins dagar är kostnadsfria och arrangeras i centrala Borås, i ett samarbete mellan
Borås Stad, Västra Götalandsregionen,
Svenska kyrkan och brukarorganisationer.
Mer information kommer i god tid att presenteras på Borås Stads hemsida.

Garden Grass Collection

Grönstråk ska granskas

•

Med fokus på
psykisk ohälsa

förvaltningen, berättar att man här samarbetar
med Tekniska förvaltningen i försöken att hitta
fungerande bekämpningsmetoder, och att man
tänker ta hjälp av allmänheten för inrapportering av invasiva växter i kommunen.

•

Det tredje bidraget, på 286 000 kronor,
ska användas till åtgärder för att trygga framtiden för den större vattensalamandern, som
EU:s medlemsländer förbundit sig att
bevara, i likhet med de livsmiljöer där
det långsvansade groddjuret lever.
– Det kan krävas åtgärder som att
anlägga dammar, passager eller nya
våtmarker på lämpliga platser, säger
Anna Ljunggren. Det är som med
mindre hackspett; förbättrar man
för salamandern så förbättrar
man för många andra djur.

Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Ledare

3 frågor till

...

... SUSANNE ARNEBORG
strategisk samhällsplanerare
och tidigare energisamordnare,
angående att Kommunfullmäktige tidigare i år fastställt
nya miljömål för Borås Stad.

Varför behöver en
kommun miljömål?
– För att vi ska se att det går framåt,
och för att kunna göra rätt prioriteringar, arbeta med rätt saker.
Vad skiljer de nya målen
från de gamla?
– Vi har tagit bort vissa, där vi
tycker att vi är färdiga, men också
skärpt vissa. Vi har skärpt målen som gäller kravmärkt
mat, och att våra politiker ska gå miljöutbildning. Nytt är
att palmoljan ska bort. Vi har också ett generellt energiefektiviseringsmål på 15 procent 2016–2021. Och andelen fossilt fordonsbränsle ska minska med 60 procent till
2021 i kommunens bolag och förvaltningar.
Vad gör Borås på miljöområdet
som är riktigt bra?
– Det är otroligt bra att så många skolor och förskolor är
med i Grön Flagg, det program där lärare och elever jobbar med hållbarhetsfrågor och väcker intresse och engagemang för framtidsfrågor.

Samlad kompetens
kring demens
Vid årsskiftet samlades all kompetens kring demenssjukdomar
till Vård- och äldreförvaltningen i Borås. Målet är att få likvärdiga
insatser för alla boråsare som har behov av stöd på grund av demenssjukdom.
I Borås Stad fnns fyra dagverksamheter som vänder sig till personer
över 65 år med demenssjukdom. Klubb Viskan är en dagverksamhet
som är inriktad på personer under 65 år. Demensteamet jobbar med
uppsökande verksamhet, anhörigstöd samt information och stöd till
personal som möter demenssjuka i sitt jobb.
– När vi nu har samlat vår kompetens kring demenssjukdom kan
vi ta del av varandras kunskaper och lära av varandra. Personalen
kan också rotera mellan olika verksamheter om det fnns behov vid
speciella tillfällen, säger Frida Mossberg, enhetschef för demensverksamheterna i Borås Stad.
Nu arbetar man för att göra verksamheterna så likvärdiga som
möjligt.
– Det ska inte spela någon roll om en person får dagverksamhet på
till exempel Kvibergsgatan eller i Fristad. De ska mötas av samma typ
av verksamhet, aktiviteter och fysiska förutsättningar på alla ställen,
säger Frida Mossberg.

En önskvärd
framtida stad

T

orsdagen den 12 april beslutade Kommunfullmäktige om en ny
översiktsplan. Lagom till vårens ankomst lämnar vi den gamla planen från 2006 till förmån för en ny, mer innehållsrik översiktsplan
med fokus på att tillgodose vår växande stads behov på lång sikt.
Borås ska fortsätta att utvecklas och fortsätta att vara en attraktiv stad att
arbeta, studera och bo i. Med högskolan, handelsplatserna, kulturutbudet
och ett mångfacetterat näringsliv vill vi skapa ännu fer och bättre möjligheter
för människor att verka och leva i staden.
Översiktsplanen, som ni kan läsa mer om på nästa sida, fokuserar främst på
kommunens utveckling på lång sikt och sträcker sig över en tjugoårsperiod.
Den samlar stadens viktigaste utmaningar.
År 2035 räknar vi med att befolkningen ökat med 30 000 invånare, och med
fer boråsare krävs det att vi bygger fer bostäder, och olika former av bostäder,
samt god infrastruktur kopplad till dem. Samtidigt måste staden fortsätta utvecklas som en långsiktigt hållbar kommun där dagens behov inte äventyrar
kommande generationers förutsättningar för ett gott liv.
Den nya planen ger en övergripande vision av kommunens framtida planarbete samt presenterar de strategiska förutsättningarna för detta utan att gå
ner på detaljnivå. Här presenteras en helhetssyn på infrastruktur, bebyggelse,
grönområden, handel och arbetsplatser. Det är självklart svårt att sia tjugo år
framåt i tiden, men översiktsplanen visar en önskvärd framtida stad som vi
tänker oss den i dag.
Det tål att upprepas, Borås växer. Invånarantalet beräknas öka till omkring
140 000 bara under de tjugo år översiktsplanen sträcker sig, vilket innebär ett
enormt tryck på fer bostäder. Fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas och majoriteten av dem kommer att följa nuvarande utveckling och
byggas i Borås samt i serviceorterna Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors.
Tätare bebyggelse kring centrum och torg innebär stora ekonomiska, sociala
och miljömässiga fördelar. Den lokala handeln och serviceutbudet stärks,
samtidigt som infrastrukturinvesteringar och energiförbrukning minskar.
Fler bostäder kring centrum och torg skapar även tryggare miljöer, grönområdena kring stad och serviceorter värnas och närheten till hållbara trafkslag bidrar till att fer boråsare kan välja andra färdmedel än bilen.
Med fokus på förtätning och komplettering i redan byggda miljöer växer
staden inifrån, och mark och infrastruktur utnyttjas därmed optimalt.
Det överensstämmer med stadens strävan efter hållbarhet.
Genom att hålla ihop staden skapas även förutsättningar för ett integrerat
samhälle. Med god planberedskap i form av nya bostäder och mötesplatser
kan segregation motverkas och social sammanhållning stärkas.
Varierande bostadstyper och -storlekar skapar förutsättningar för att människor ska kunna stanna kvar
i bostadsområden och att människor med olika
bakgrund lever sida vid sida.
Med våren äntligen här blickar vi framåt
mot en attraktiv och hållbar kommun
med plats för alla!

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
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samhällsbyggnad

Översiktsplanen
visar vägen framåt
Borås Stad har just fått en ny översiktsplan. Ett viktigt dokument
som anger kommunens politiska visioner och strategier för hur mark
och vatten ska användas. Men hur ska den användas? Och av vem?
Såklart Borås ställde frågorna till Sebastian Andersson,
strategisk samhällsplanerare i Borås Stad.

Varför behöver Borås en översiktsplan?
– Staden växer snabbt och då behöver vi
ha en gemensam bild av hur och var vi ska
växa på lång sikt. Om alla delar samma bild
av framtiden, blir det enklare att planera allt
det nya som växer fram.
Vilka är de viktigaste punkterna i den nya
översiktsplanen?
– Att vi lägger fokus på att förtäta staden
och utvecklar den som kärnan i både kommunen och Sjuhärad. Men också att vi
satsar på att utveckla de andra centrumen
i kommunen, dem vi kallar serviceorter.
Många bor utanför staden och
det måste fnnas ett bra utbud
av vardagsservice och kollektivtrafk i hela kommunen.
– En annan viktig fråga
handlar om att planera så
att vi kan resa smartare – för
både klimatets och stadens
skull. Borås är en nära stad
med goda möjligheter att gå,
cykla eller åka buss. Men vi
måste planera och bygga nytt
Sebastian Andersson
inom bekväma avstånd och
där det fnns busslinjer, för att vardagslivet
ska gå ihop. Det smarta resandet måste
också vara det enklaste valet. Det är ju poängen med att utveckla staden inom staden.
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Varför kan man inte få bygga lite varsomhelst?
– Det svåra med att bygga planlöst är att
lösa allt runtomkring, till exempel skolor,
vatten och avlopp och vägar. Ofta visar det
sig långt senare att det saknas viktiga funktioner i ett område. Har man däremot en
tidig idé om var det ska byggas, så underlättar man för planering av allt det andra.
– Översiktsplanen vägleder planeringen
men bestämmer inte i detalj hur allt ska se
ut i framtiden.
Vilket infytande har Borås invånare och folk
i bygg- och fastighetsbranschen haft på den
nya planen?
– Vi har haft två dialoger, 2014 och 2016,
då vi mötte en lång rad boråsare, företag,
föreningar och andra intresserade. Vi har
också haft olika former av samarbeten med
dem som jobbar med att bygga och utveckla
Borås. Sedan har vi såklart följt de krav som
lagen ställer på att visa upp planen för allmänheten så att folk kan lämna synpunkter.
– Vi har sedan lagt mycket jobb på att justera, eller ändra, planen efter det. I slutändan blir planen en kompromiss mellan olika
intressen.

Vad anser du som strategisk samhällsplanerare
är svårast när ni skapar ett sådant här omfattande dokument?
– En svårighet är att få ihop alla intressen.
Många har en åsikt om hur staden ska se ut
i framtiden, vilket har visat sig genom alla
synpunkter vi fått in. Engagemanget är
jättepositivt. För oss samhällsplanerare gäller
det att väga alla synpunkter mot varandra
och se till helheten. Svårt men spännande!
Vad händer nu när planen är beslutad?
Hur kommer den till praktisk nytta?
– Den kommer att användas i det dagliga
planarbetet i kommunen. Vi hoppas också
att den kan inspirera till goda initiativ från
fastighetsägare, byggare och andra som är
med och utvecklar Borås.
– Sedan kommer vi löpande att jobba med
att utveckla planen vidare genom fördjupningar över vissa områden och i olika frågor.
Översiktsplanering är en ständig process
som måste följa med sin tid.
ULF JOHANSON

ÖVERSIKTSPLANEN
Borås Stads nya översiktsplan är beslutad
av Kommunfullmäktige och fnns att läsa
i sin helhet på webbplatsen boras.se

En förtätad stadskärna i kombination med fyra mindre centrumkärnor
i serviceorterna Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Så ser huvudlinjerna ut i den just beslutade översiktsplanen för den växande kommunen.
– Många bor utanför staden och det måste fnnas ett bra utbud av vardagsservice och kollektivtrafk i hela kommunen, säger Sebastian Andersson,
strategisk samhällsplanerare i Borås Stad.
Illustration: BRAINFOREST
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Bild: ANNA SIGGE
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Visioner
vid Viskan
REPORTAGE: ULF JOHANSON

Borås växer både på höjden och bredden och
befolkningen ökar stadigt. Vi vände oss till sex
personer med stora kunskaper och rika idéer
om Borås, för att höra vad som krävs för att
staden ska fortsätta att utvecklas på ett bra sätt.
Och vad de önskar och drömmer lite extra om...
Stilla f lyter Viskan. En hel del stadsdrömmar handlar om Viskan och möjligheterna
att bygga stad kring dess stränder. Om grönska och cykeltrafk. Men också om att skapa
ett sammanhållet stråk från Druvefors, genom Centrum, via en ombyggd Allégatan,
och bort till Knalleland. När kraftvärmeverket Ryaverket på Pantängen ersätts av
Sobacken öppnas dessutom stora möjligheter att bygga mer stad.
Nya bostäder planeras på Byttorp och Tokarpsberg, Norrby och Centrum ska länkas
samman i Nedre Norrby, kvarteret Saturnus, vid busstorget, ska bli tre våningar högre,
gamla Postenhuset kommer att få en påbyggnad med två våningar, samtidigt som
många hoppas att platsen mellan huset och Viskan blir ett nytt vardagsrum likt
Sandwalls plats. Med kvällssol.
I Simonsland växer området med bostäder, kontor och kanske hotell, och i ett helt
annat hörn av Borås, på det gamla regementsområdet, planeras en helt ny stadsdel.
Till detta kommer Pallasskrapan.
Och som en blå tråd i allt det här löper en sorts nyväckt kärlek till Viskan...

>
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Vilka faktorer är de viktigaste för att Borås
ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart
och som en god kommun att bo och verka i?
– Det handlar för oss boråsare om att ta vara
på vattnet. Och det handlar om att utveckla
staden med engagemang och kärlek, inte bara
maximera kvadratmeter och pengar. Det kräver
fastighetsutvecklare som tar ett större ansvar
än för bara den egna ”boxen” – som värderar
helheten, vattnet, grönytorna. Vi ligger lite
efter när det gäller trafkplanering och logistik.
Vi bygger och bygger och inser plötsligt att vi
behöver bygga ut vägnätet också.
– Men mycket bra har vi gjort, det måste
sägas. När jag ser Sandwalls plats och takvåningarna på gamla Åhlénshuset blir jag varm
i hjärtat, för det är så fnt gjort. Här fnns
goda krafter och god samarbetsanda.
– Jag är ordförande i Borås
Näringsliv, en företagarförening som har ett bolag ihop
med Borås Stad, och i det
partnerskapet fnns en enorm
vilja att samarbeta, och det
är hela grunden till en god
samverkan. Vilja och respekt
för varandras åsikter – där är
hälften vunnet. Det märks
HANNA LASSING
i det arbete vi gjorde under
Simonsland
namnet Borås växer, där vi
förvaltnings AB,
tillsammans tittade på hur
ordförande i
Borås Näringsliv
staden kan växa.
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”Här finns goda
krafter och god
samarbetsanda”

Populära Sandwalls plats, det ombyggda Pallashuset med sina nya takvåningar, och Pallas
Tower med planerad byggstart i slutet av 2018.

Vilka eventuella hinder ser du
för en sådan utveckling?
– En överhettad byggmarknad kan vara en
utmaning, och att det är så dyrt att bygga
bostäder är också ett problem. Nu behöver vi
inte fer dyra bostadsrätter, nu måste vi bygga
vanliga hyresrätter för vanliga människor.
Där har vi samma utmaningar som andra städer
i vår storlek.
– Integrationen är en jätteutmaning. Där
måste vi tänka i nya banor.
– En annan utmaning för oss boråsare är att vi
måste lära oss att vi inte kan köra bil ända fram
till dörren. Vi förändras från stor småstad till

liten storstad, och det kräver nya beteendemönster. Vi måste lära oss att åka buss, cykla
och gå.
Vilka projekt skulle du vilja
se ta fart de närmaste åren?
– Rent egoistiskt och för egen del, kvarteret
Nornan, det är ingen hemlighet, men det är
säkert fer som vill det. En fantastisk parkeringsyta att bebygga sedan Kulturskolan fyttat.
Och hela visionen om Kanaleland, att bygga
längs vattnet, och förstås på de två stora ytor
som frigörs när vi fyttar kraftvärmeverket –
fantastiska möjligheter skapas där.

samhällsbyggnad
”Jag tror man ska bygga inifrån och ut,
så vardagslivet fungerar för människor”

Vad sneglar du avundsjukt på?
– Berlins brokighet tycker jag om, blandningen av nytt och gammalt. Nu när vi blir
en liten storstad borde vi jobba mer med
takterrasser, vara mer okonventionella i
utnyttjandet av husen, som många stora städer gör. Det som är så bra med vår stad är att
vi har de här gamla industribyggnaderna, vi
behöver inte bygga nya. Norrköping är bra
på att utnyttja vattnet, liksom Jönköping.
– Borås är på god väg, det som hänt de
senaste tio åren har varit fantastiskt. Jag
upplever en positiv anda – ett fnt klimat
att värna.

•

Vilka faktorer är de viktigaste för
Vilka eventuella hinder ser
att Borås ska fortsätta att växa och
du för en sådan utveckling?
utvecklas hållbart och som en god
– Det tar förstås väldigt lång tid
kommun att bo och verka i?
att utveckla detaljplaner, av många
– Jag tror man ska bygga inifrån
anledningar, men jag tror att tidig
och ut, så vardagslivet fungerar
samverkan i processen kan snabba
för människor. Det gynnar social
upp takten och också få fer parter
hållbarhet, näringsliv, skolor, sjukengagerade.
vård och annat som måste fnnas
där. Jag uppskattar den vision som
Vad längtar du efter? Måla lite
stadsarkitekten Richard Mattsson
kort upp din önskebild av Borås.
FELIX SMITH
och översiktsplanen beskriver.
– Min absolut största önskan är
Försäljningschef
Och att vi har en gemensam vision
fer
bostäder till centrum. Att vi
bostad, Cernera
i kommun och näringsliv tror jag
bygger på husen i centrum, skapar
är av största vikt. Som till exempel
hyresrätter, allt möjligt, fer kaféer
det urbana stråket från Druvefors,
och lunchrestauranger, sportvia Högskolan och ut till Knalleland. Det är
anläggningar. Tusen nya bostäder, nya skolor,
en perfekt sträcka för bostäder, att cykla på, att
barn som springer! En mer tajt och levande stad
utveckla på andra sätt. Sedan kan den byggas
med bra kollektivtrafk också för dem som vill
vidare åt båda hållen.
bo längre ut.
– Det är förstås fantastiskt positivt att så
många människor jobbar i Viared, men det
innebär dessvärre färre kontor inne i centrum.
Vad sneglar du avundsjukt på?
– Om Borås hade varit lite plattare …
Stockholm! Den gamla arkitekturen, tunnelbanan som gör det så lätt att ta sig runt, som
i Göteborg med spårvagnarna. Busstorg i
centrum är inte så roliga. Jag älskar Stockholm.
Man kan bo långt utanför stan och ändå tar
man sig snabbt in till centrum.

•

Drönarbild: ZHAO WANG,
mätningsingenjör, Borås Stad

Vad längtar du efter? Måla lite
kort upp din önskebild av Borås.
– Mycket mer bostäder centralt, citykärnan
och Knalleland ihopbyggda och med bättre
användning av de stora p-ytorna där. Med
andra parkeringslösningar kan man berika
p-ytorna med hus och fer mötesplatser. Det
har hänt mycket på kafé- och restaurangområdet, och det kan hända mer. Vi har en
Sandwalls plats som vi älskar och överbefolkar, kan vi få fer sådana platser så vore det
jätteroligt.
– Staden som galleri ska vi fortsätta att
utveckla. Att folk reser till vår stad för att gå
skulptur- och No Limitvandringar är något
att vara stolta över. Det är briljant.

9

Bild: ANNA SIGGE

Det funkisartade Centralposthuset i kvarteret
Eko 10 byggdes 1946, sedan man rivit gamla
brandstationen. Nu väntar med all sannolikhet en påbyggnad i två våningar med bostäder,
medan området mot Viskan görs om till ett
torg, en mötesplats i stil med Sandwalls plats.

Illustration:

ATTSSON

RICHARD M

”Jag hoppas att
vi kan utveckla
fler mötesplatser”

ERIK WILLIAMSON
Fastighetschef,
Castellum
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Vilka faktorer är de viktigaste
för att Borås ska fortsätta att
växa och utvecklas hållbart
och som en god kommun att
bo och verka i?
– Att det är en tillåtande stad
är viktigt. Att det fnns plats
för alla. Då krävs bra bostäder,
skolor och barnomsorg. Det är
en grund för att folk ska vilja
bo och starta verksamheter
här. Goda kommunikationer
är högst upp på listan, och
Götalandsbanan kommer att

betyda mycket för Borås. Närheten till en storstad som Göteborg är något som bara gynnar
oss. Om vi dessutom får ett universitet så höjs
statusen ytterligare.
– Vi vill förtäta staden, bygga på fastigheter
på höjden, och med det kommer fer möjligheter till uteliv och service i centrum. En tätare
stad som förstås också växer utåt.
Vilka eventuella hinder ser du
för en sådan utveckling?
– En lågkonjunktur kan ju innebära viss försiktighet, men kanske är vår styrka att vi med
så många småföretagare blir mindre sårbara
och kan balansera upp- och nedgångar.
Vad längtar du efter? Måla lite
kort upp din önskebild av Borås.
– Jag skulle vilja se att de centrala stråken

utvecklas, mot Druvefors, Knalleland och Gässlösa, samtidigt som vi bygger på och förtätar
centrumdelarna.
– Sedan hoppas jag att vi kan utveckla fer
mötesplatser som Sandwalls plats, till exempel
vid Västerbro. Här skulle det fungera bra med
uteserveringar och annat. Och en strandpromenad längs Viskan.
– Jag hoppas också att vi kan få till en ombyggnad av pulsådern Allégatan till jubiléet
2021. Där vill vi ha mer plats för till exempel
uteserveringar och cykelstråk.
Vad sneglar du avundsjukt på?
– I London fnns det många nya centrum
och mötesplatser för handel och marknad, och
det tror jag vi skulle kunna göra även här. Och
sedan är det spännande att se hur Köpenhamn
lyckats göra staden så tillgänglig för cykeltrafk.
Jag har själv cyklat runt där under nästan en
vecka. Det är fantastiskt trevligt att kunna nå
så många platser enkelt. Med elcykelns entré
gör det inte så mycket att vi har en del uppförsbackar i vår stad.

•

samhällsbyggnad
”Jag skulle vilja att Viskan fick mer plats i stadsrummet,
att vi vågar möta vattnet mer”
Vilka faktorer är de viktigaste för att Borås
ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart
och som en god kommun att bo och verka i?
– Jag tror det viktigaste är att Borås Stad
och näringslivet och andra som bygger staden
har en gemensam målbild, och jag tror att vår
översiktsplan kan bidra till det. Arbetet bakom
översiktsplanen har inneburit att vi involverat
andra aktörer och förankrat den. Där är vi på
god väg, tycker jag.
– En andra punkt är att arbetet sker tillsammans med invånarna, också där är förankringen
med medborgardialoger och andra möten i ett
tidigt skede mycket viktig. Inte minst den dag
spaden sätts i jorden.
– Jag tror också att det är viktigt med en nivå
mellan översiktsplan och detaljplan, där vi
gemensamt kan planera för ett större område.
Det skulle göra helheten bättre, alltså att man
tar hänsyn till det som ligger runt omkring.
Ungefär så har vi jobbat i Hestra.

vi ställa höga krav på utformning,
arkitektur och långsiktig hållbarhet. Kanske genom att våga specifcera kraven och utlysa tävlingar när
en tomt ska exploateras.

till fots eller med cykel, och som
skapar mer liv längs Viskan.
– Och drömmen är förstås att
man bestämmer ett stationsläge
och börjar bygga en ny järnväg.

Vilka projekt skulle du vilja se
ta fart de närmaste åren?
– Jag vill se stadskärnan växa ut i
de urbana stråken, framför allt mot
Knalleland. Alltså att knyta ihop
staden med stadsdelsområdena.
Vi måste fokusera på det nu, att
förlänga den urbana känslan.

Vad sneglar du avundsjukt på?
– Hur man byggt upp cykelnäten
i Nederländerna och i Köpenhamn. Jag är mycket för hälsa
och motion, och tänker att det
är de korta resorna vi borde göra
mer på cykel, du vet de där cykelbanorna med röd asfalt som de har
på många håll, det vore ett häftigt
projekt hos oss.

KAROLINA ROSÉN
Strategisk
samhällsplanerare
Borås Stad

•

Vad längtar du efter? Måla lite
kort upp din önskebild av Borås.
– Jag skulle vilja att Viskan fck mer plats
i stadsrummet, att vi vågar möta vattnet mer.
Genom mötesplatser, genom att vända staden
mer mot vattnet. Mer som vid Sandwalls plats.
Ett Viskanstråk, där det är lätt att ta sig fram

ILLUSTRATIONSKARTA
Vilka eventuella hinder
ser du
för en sådan utveckling?
– Ibland kan jag tycka att det går lite för fort,
att kvantitet kommer före kvalitet. Vi bygger
sådant som ska stå mycket länge, och då måste
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samhällsbyggnad
– Jag tycker också att de privata byggherrarna
behöver steppa upp lite. De är också ansvariga för
grön miljö. Som i Druvefors till exempel, där man
har fasader som är frånvända gatan, där ingenting
förskönar gatan, bara en betongvägg, och så börjar
huset på våning två. Pengarna har satsats på en
grön gård i stället, vilket är jättebra för dem som
bor där, men om alla hus vänder sig bort från gatan så blir det ingen ”stad” som man vill vistas i.

Bild: EMIL DALQVIST

Vilka eventuella hinder ser du
för en sådan utveckling?
– Det fnns en risk att man tar grönskan för
given. Det var därför vi drog igång tävlingen Årets
träd. Ansvaret för att träden står kvar vilar på oss
alla, också du som privat husägare. Man kan på
fygbilder se till exempel hur krontäckningen har
minskat på ett skrämmande sätt i ett område som
Brämhult. Visst, folk vill ha sol, men den ekosystemtjänst som träden ger oss är viktig på så många
olika sätt.

Stadsparken är en uppskattad oas och många förespråkar mer grönska i staden. Ändå fnns det en
risk att vi tar grönskan för given, menar stadsträdgårdsmästare Anton Spets.

”Vi bör redan nu se till att avsätta
mark för en stor framtida park”

ANTON SPETS
Stadsträdgårdsmästare,
Borås Stad
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Vilka faktorer är de viktigaste för att Borås
ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart
och som en god kommun att bo och verka i?
– Jag tycker man ska ta alla chanser man får att
tala om grönska kopplad till framtid. ”Grönskan
som granne” kunde vara en devis.
– Jag skulle väldigt gärna se att vi börjar konkurrera med grönskan. Om vi bara blev lite bättre på
att tala om vilka grymma cykelleder vi har till exempel. Om jag bodde i Göteborg kunde jag ta min
mountainbike och hoppa på tåget, kliva av i Borås
och vara på Rya åsar på fem minuter. Vi har nära
till naturen och vi har bra gröna miljöer i centrum.
Så som i Malmö, där man uttalat säger att man
konkurrerar med bra parker och bra lekplatser.
Det är ett koncept som fungerar. Och deras budget för trädvård är rena drömmen i mina öron.

Vad längtar du efter? Måla lite
kort upp din önskebild av Borås.
– Jag önskar att de som vill utforma hus efter
platsen, kanske bevara mer av grönska och andra
värden, får ett övertag på dem som vill planspränga
och bygga allt nytt.
– Och att en stor fastighetsägare på Viared väljer
att satsa på en äppelträdgård till sin personal
i stället för fer parkeringsplatser. Det kommer
för övrigt att hända snart!
– Jag tror också att vi kommer att ha lyft fram
Viskan mycket mer, till exempel ner mot Göta,
nedanför Druvefors, det som kommer att exploateras när färrvärmeledningen är klar. Och då ska
det vara liv och park på båda sidor om Viskan.
– Sedan hoppas jag att privata fastighetsägare kan
öppna sin mark för egna parker, som en pocketpark fungerar i New York, som öppnas på morgonen och stängs på kvällen, men som upplevs som
allmän plats. Eller att man öppnar sin innergård
för till exempel ett kafé, och på så sätt bidrar till
känslan av allmän platsmark. De idéerna fnns
redan nu i Borås.
– Jag tror det är viktigt att vi frigör mer allmän
mark just för att vi ska förtäta och bli fer. Det
där är ett problem, för vi har ingen strategi för
förtätning som vi är överens om. Vår stadspark
är till exempel redan förtätad; det är för mycket
byggnader i den för att kalla den en stadspark.
Ska vi bli fer så bör vi tillföra mer allmän platsmark. Det är enkel matematik. Därför bör vi redan
nu se till att avsätta mark för en stor framtida park,
en jubileumspark, utifrån vår bild av hur staden
ska växa, alltså åt söder grovt sett. Det fnns också
en stor konkurrenskraft i detta.
Vad sneglar du avundsjukt på, förutom Malmö?
– Många städer i vår storlek lyckas bra, som
Norrköping, som har en väldigt skicklig stadsträdgårdsmästare och där man verkar jobba klokt ihop.
Vi är inte där än. Jag tror vi måste jobba mer över
förvaltningsgränserna för ett gemensamt mål.
– Jag nämner gärna Kumla också, där de byggt
en ny stadspark, mycket stor för en så liten kommun. Och med ett fungerande orangeri.

•

”Jag tycker att vi ska
våga sticka ut hakan
och arbeta mer innovativt”
Vilka faktorer är de viktigaste för att Borås
ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart
och som en god kommun att bo och verka i?
– Att vi fortsätter att samverka med olika aktörer både internt och externt på ett tryggt och
välkomnande sätt. Gott bemötande är viktigt.
– Jag tycker också att vi ska våga sticka ut
hakan och arbeta mer innovativt, försöka se in
i framtiden och pröva nya vägar, och det gör vi
bland annat genom vår stadsarkitekt Richard
Mattsson. Strategiskt tänkande är ett måste!
– Vi måste bygga en stad som möjliggör möten, och vi måste arbeta med trafkplaneringen,
alltså kollektivtrafken, biltrafken, cykel- och
gångvägarna.
– Om jag får lista ytterligare några viktiga
punkter så är det att vi tar vara på Viskan och
vår gröna struktur, att vi värnar rutnätsstaden
och, förstås, att vi utvecklar och expanderar
stråken i staden.
Vilka eventuella hinder ser du
för en sådan utveckling?
– Jag föredrar att se möjligheter, men om
bostadsbyggandet kommer i kris och minskar
måste vi fortsätta att arbeta med kommande
projekt så att vi står redo när det vänder.

Vilka projekt skulle du vilja se
ta fart de närmaste åren?
– Järnvägsutbyggnaden, fer bostäder i stadskärnan, och i områden som till exempel Gässlösa, och i våra serviceorter. Jag tycker också att
man ska utveckla stadens entréer, eller stadsportar, som visar när man närmar sig staden.
Vad längtar du efter? Måla lite kort
upp din önskebild av Borås om tio år.
– Då vet vi hur det blir med järnvägsförbindelserna, många vill fytta till Borås och
invånarantalet har ökat till 130 000. Vi är en
universitetsstad och man kan se att vi lagt ner
mycket arbete på gestaltning och arkitektonisk
kvalitet i vår stad, som förstås fortfarande är en
kulturstad i ständig utveckling.
Vad sneglar du avundsjukt på?
– Jag såg norr om Köpenhamn ett bostadsområde där inget hus var det andra helt likt,
alla hade olika former och färger. Det var
så olikt det standardmässiga, och väldigt fnt.
– Och Hestra parkstad är ett fnt exempel
här hos oss i Borås.

•

RITA JOHANSSON
Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
Bild: ANNA SIGGE
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för skola
När Borås växer och befolkningen ökar ställs
bland annat krav på fer skolor och förskolor.
Vägen från behov till färdig byggnad är lång
och komplicerad. Här tittar vi närmare på
hur en ny förskola kommer till. Om allt går
enligt plan tas den i bruk i januari 2020.
Men massor av arbete är redan gjort.

Lång process när
en förskola blir till
Byggprojektledaren Bahra Ali på Borås
Stads Lokalförsörjningsförvaltning visar
arkitektskisser av en två våningar hög suterrängbyggnad omgiven av granar. Den påminner lite om en fällstation.
Förskolan ska byggas med stomme i massivt trä, och med vegetationsklätt tak, till
exempel sedum, den populära lilla fetknoppen. Också fasaden blir i trä, och arkitekten
har just bestämt att den blir faluröd.
– Jag tror det blir jättefnt, säger Bahra Ali.
Tanken, berättar hon, är att göra den i formen närmast identisk med Sagans förskola
på Norrmalm som är byggd i betong.
Sedan ska forskningsinstitutet Rise göra
en så kallad livscykelanalys av de båda förskolorna för att jämföra de båda byggmetoderna i ett längre perspektiv.
Gånghester ses som ett pilotprojekt där
man kan dra lärdomar av att bygga i trä.
Det sista granskningsmötet i projektfasen
är avklarat sedan några veckor och nu har
en förfrågan om anbud gått ut till byggföretagen. Bahra Ali hoppas och tror på bra
anbud trots att projektets karaktär kräver
sin speciella kompetens.
När man väl funnit sin byggare görs en
anslagsframställan. Om projektet verkar bli
dyrare än planerat ska det upp i Kommunfullmäktige igen.
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Bild: ANNA SIGGE

I Gånghester, alldeles i randen av Kransmossens friluftsområde,
står ett stycke skogsmark och väntar på en förskola och 120 barn.
Men snart ska spaden i jorden.

Bahra Ali, byggprojektledare.

Om allt rullar på kan man skriva kontrakt
i augusti 2018, och sedan ska huset byggas,
vilket beräknas ta tolv månader.
– Det är då det börjar på riktigt, skrattar
Bahra Ali.
Hon beskriver den ganska omständliga
processen från idé till färdig byggnad.
I det här fallet har Förskolenämnden
framställt behovet av en förskola, och frågan
har sedan tagits upp i Lokalförsörjningsnämnden. När den klubbats där gör man en

förstudie, en utredning, vilken resulterar i
en projekteringsframställan.
Den går vidare till Kommunstyrelsen och
Förskolenämnden, och väl klubbad där
vidtar den just avslutade projekteringen,
där man i konsultgrupper diskuterar främst
tekniska frågor som rör installationer,
energikrav och annat. Ska vi ha solceller?
Hur ska fönstren placeras?
Man har förstås också detaljplanen att ta
hänsyn till. Med tanke på att området är ett
friluftsområde har man även tagit in en hel
del synpunkter från Miljöförvaltningen.
Det är för övrigt ett fertal aktörer som på
ett eller annat sätt är inblandade: Räddningstjänsten SERF till exempel, och kommunens mark- och exploateringsexperter,
och förstås de fastighetsförvaltare vid Lokalförsörjningsförvaltningen som sedan kommer att förvalta den färdiga byggnaden.
Även barn har, genom ett barnråd, fått
tycka till om till exempel utemiljön.
– Vi har också möten med verksamheten,
då vi stämmer av planlösningen igen, säger
Bahra Ali.
Hela processen från identiferat behov till
invigning tar 4–5 år. I Gånghester är det
fortfarande bara ett stycke fn skogsmark
som väntar på 120 barn och ett hus.
ULF JOHANSON

Drönarbild: ZHAO WANG,
mätningsingenjör, Borås Stad

Illustration: TENGBOM ARKITEKTER

Illustrationen ovan visar hur den nya, faluröda,
se ut när den
är klar. På övre bilden syns platsen där den ska
byggas, vid Kransmossens friluftsområde.

Bilder redovisar en illustration av utvändig färgsättning.
förskolan
i Gånghester
kommer att
För exakt utförande
av byggnaden
se plan och fasadritningar.

Gånghester Förskola - Kulörillustration -18-03-28

A001

Vad: Förskola för 120 barn, sex avdelningar
Storlek: 1 400 kvadratmeter, i en suterrängbyggnad
Uppskattad kostnad: 37 miljoner kronor
Beräknad infyttning: Januari 2020

Bild: ANNA SIGGE

GÅNGHESTER FÖRSKOLA

15

ekonomi/miljö

Lägg din energi
på rätt sak
Funderar du på om ditt sätt att vara energismart verkligen är så smart?
– Kopplar du ur mobilladdaren mellan varven men tar bilen till jobbet varje
dag borde du kanske tänka ett varv till, tycker energi- och klimatrådgivaren
John Hamnelid. Det handlar om att fokusera på rätt sak.

Vi är många som funderar över om vi ska låta mobilladdaren
sitta kvar i vägguttaget eller dra ur sladden. Och det är en fråga
John Hamnelid på Miljöförvaltningen i Borås Stad gärna besvarar.
– Det fnns många bra energispartips när man bläddrar i till exempel dagstidningar och på nätet, men där ligger en del gammalt
och skräpar också. Dinosaurier.
Mobilladdaren är en sådan klassiker.
– Har du en gammal mobil och laddare ska du absolut dra ur
den, men de nya laddarna drar ingenting när de inte används.
Hur vet man om den drar något då?
– Det bästa är att använda en enkel mätare.
Det näst bästa är att känna om den blir
varm. Blir den varm när den sitter
i utan att du laddar din telefon
så drar den ström. Och då
kan den förstås också vara
en säkerhetsrisk.
John Hamnelid tror att
vårt vardagsengagemang och
vår ork i energisparfrågor är
begränsat, och att det därför
är viktigt att vi koncentrerar oss
på rätt frågor.
– Om du en gång i månaden promenerar ner till afären i stället för att ta bilen, så
har du sparat bra mycket mer energi än om du dragit ur den där
laddaren varje gång.
Vi omger oss med en hel del prylar med stand by-funktion, och
på de allra festa nya saker är det här fxat, så de drar ingen ström,
förklarar John Hamnelid.
– Men det förekommer att en transformator sitter inbyggd till
exempel i din tv, och då är det svårt att veta om den blir varm, så
det bästa är att mäta och kolla.
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Men folk har väl inte mätare hemma?
– Då kan de komma och låna det hos mig! Om efterfrågan ökar
får jag skafa fer. Det är en enkel mätare som man sätter mellan
nätuttaget och den aktuella sladden.
John Hamnelid mätte själv sin Iphone-laddares förbrukning.
Slutsats: Han skulle kanske kunna spara 1 krona på ett år om han
drog ur sladden mellan laddningarna.
– Då är det inte där man ska lägga sitt engagemang. Bättre att
satsa på promenaden till butiken. Promenader är underskattade ur
miljösynpunkt. Man blir både friskare och spar transportenergi.
Hur är det med datorladdaren då?
– Där fnns det möjligen en transformator, och det kan vara idé
att koppla ur den. Men känn på den – blir den varm drar den
ström. Eller mät! Som Siemens grundare Werner von Siemens sa,
”Messen is Wissen”, att mäta är att veta, skrattar Hamnelid.

MER OM ENERGIMÄTARE & RÅDGIVNING
l

En energimätare hjälper dig att tydligt se var det fnns
pengar att spara genom att mäta elförbrukningen i kWh
och omvandla det till kronor.

l

Mätaren kopplas in mellan eluttaget och den apparat man
vill mäta. I de festa elmätare kan man ställa in elpriset så
att man får kostnaden direkt.

l

Du kan låna en mätare av din kommunala energirådgivare.
De fnns förstås också att köpa i handeln.

l

Borås Stads energirådgivare, John Hamnelid, når du på
telefon 033–35 30 99 eller e-post john.hamnelid@boras.se.
Energirådgivarens tjänster står till buds kostnadsfritt för
privatpersoner, företag och föreningar.

Det fnns fer föreställningar som dröjer sig kvar, menar energirådgivaren. Han kallar dem inte myter, men ordet hänger i luften.
– Det här att låta lampan vara tänd när man lämnar rummet, för
att inte slösa energi genom att släcka och tända. Det kanske gällde
en glödtrådslampa långt bak i tiden, men dagens lampor bör man
ur energisynpunkt släcka.
Vattenkokaren är en annan sak man kan fundera över.
– Har man en äldre spis kan vattenkokaren vara bra, men dess
styrka är locket. Så, om du har en modern induktionsspis och
kokar vatten i kastrull med lock, är skillnaden marginell.
Och hur är det med tv-spel och gaming-datorer?
– Dem bör man koppla ur. De brukar ha en väldigt hög stand
by-nivå. Det gäller också en hel del gamla stereoprylar, som ju ofta
är bra även med några år på nacken, men dem bör man nog hålla
ett öga på.
I övrigt tycker John Hamnelid att man bör ställa in kyl och frys
på rätt temperatur en gång för alla: kyl +5, frys -18.
– Skälet är att de står och tickar pengar hela tiden. Det är samma
med inomhustemperaturen. Den bör man ställa in och sedan inte
springa och skruva på reglagen.
Hur är det med dusch kontra bad?
– Det är sant att dusch är efektivare såvida man inte duschar
väldigt länge. Brytpunkten lär vara tretton minuter. Varmvattnet
i ett badkar kan ju dessutom ge lite tillskottsvärme i huset.
Så släck lampan. Låt mobilladdaren sitta i väggen. Mät övriga
grejer som står på stand by om du undrar.
– Men ibland kan en investering ge den bästa efekten; om man
tittar på energimärkningen och går upp lite i pris kan man spara
pengar. Det gäller allt från däck till kylskåp. Man bör se till vad
en vara kostar över varans livstid. Det långsiktiga ger i allmänhet
fördelar för både miljön och din plånbok.

Illustrationer: IDA BROGREN

Solenergi och solpaneler
En hel del av de frågor John Hamnelid möter i sitt jobb som
energi- och klimatrådgivare gäller solenergi och solpaneler.
Det kan till exempel handla om vad man bör tänka på när man
investerar i ett nytt system, diskussioner kring design och utformning av ett system, eller vad en ofert i praktiken berättar. Det kan
fnnas pengar att spara även om man måste låna till investeringen.
Ge den solsugne privatpersonen några bra råd!
– Börja med ansökan till stödet som fnns för att installera
solpaneler. Eller be mig hjälpa till med det!
– Begär in kanske fem oferter, så du har något att jämföra med.
Sedan kan man ta min hjälp för att utvärdera oferterna om man
tycker det verkar svårt, säger energianalytikern och
tidigare solcellsingenjören John Hamnelid.

ULF JOHANSON
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lättläst
Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser fnns på boras.se/lattlast –> nyheter.
Borås har ny översiktsplan
Översiktsplanen är ett viktigt dokument för Borås stad. Den innehåller
de politiska visionerna för kommunen
och bestämmer hur mark och vatten
ska användas.
Men hur ska planen användas?
Och vem ska använda den?
Vår journalist ställde de här frågorna
till Sebastian Andersson. Han är strategisk samhällsplanerare i kommunen.
Läs svaren i artikeln på sidan 4.

Sex boråsare svarar på
frågor om hur Borås ska
växa och utvecklas
Vi har intervjuat sex personer som på
olika sätt arbetar med utvecklingen av
Borås stad. Här sammanfattar vi deras
svar men du kan också läsa intervjuerna med var och en av dem:
• Hanna Lassing,
Simonsland förvaltnings AB,
ordförande i Borås Näringsliv (sid 8)
• Felix Smith, försäljningschef bostad,
Cernera (sid 9)
Erik
Williamson,
•
fastighetschef Castellum (sid 10)
• Karolina Rosén, strategisk samhällsplanerare, Borås Stad (sid 11)
• Anton Spets, stadsträdgårdsmästare
Borås Stad (sid 12)
Rita
Johansson, chef för
•
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad (sid 13)
Vilka faktorer är de viktigaste för
att Borås ska fortsätta att växa och
utvecklas hållbart och som en god
kommun att bo och verka i?
Vi måste ha en gemensam målbild.
Ta vara på grönskan och vattnet.
Bygg inifrån och ut.
Utveckla de urbana stråken
(till exempel ut till Knalleland).
Satsa på kollektivtrafken, cykel- och
gångvägarna (Götalandsbanan kommer att betyda mycket för Borås).
Borås ska vara en stad som möjliggör
möten.
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Vilka eventuella hinder ser du
för en sådan utveckling?
Om ekonomin blir sämre kan det
påverka planerna på att växa och
bygga ut.
Vi bygger för fort och tänker inte
tillräckligt på kvaliteten på husen.
Ett hinder är om olika parter
i kommunen inte samverkar.
Boråsare är för vana att åka bil.
Vi behöver bli bättre på att åka buss,
cykla och gå.
Det försvinner för många träd. Vi
måste alla ta ansvar för att träden
står kvar.

det gäller cykeltrafken. Och Norrköping, för att de har utnyttjat närheten till vattnet. Andra städer som
nämns är Berlin, London, Malmö
och Stockholm.

Ny förskola i Gånghester
Förskolan ska byggas i trä, och med
vegetationsklätt tak. Den kommer
att bli likadan som Sagans förskola
på Norrmalm som är byggd i betong. När den nya förskolan är klar
ska några forskare jämföra de två
förskolorna under en längre tid och
se vilket material som håller bäst i
längden – trä eller betong.
Gånghesters förskola
• För 120 barn, sex avdelningar
• 1 400 kvadratmeter, i två plan
• Kostnad: 37 miljoner kronor
• Byggstart: augusti 2018
• Infyttning: januari 2020
I artikeln berättar Bahra Ali mer om
projektet. Hon är byggprojektledare
på Borås Stad.

Del av Borås sett från ovan.

Vad längtar du efter? Måla lite
kort upp din önskebild av Borås.
Borås stad ska ta vara på sin grönska
och närheten till vatten. Till exempel med en strandpromenad längs
Viskan och genom att vända staden
mer mot vattnet.
Förtäta i centrum av staden och
låt den växa utåt, framför allt de
centrala stråken, mot Druvefors,
Knalleland och Gässlösa.
Det behövs också fer mötesplatser
som Sandwalls plats.
Kollektivtrafken behöver bli bättre
även för dem som vill bo längre ut.
Och det behövs också en ny järnväg.
Vilka städer är du avundsjuk på?
Flera av de intervjuade ser Köpenhamn som ett föredöme, särskilt när

Bli energismart – här är
tips för att spara energi
Undrar du om din mobilladdare
kan sitta kvar i vägguttaget eller om
du ska dra ur sladden när du inte
ska ladda? John Hamnelid som är
energi- och klimatrådgivare på
Borås Stad har svaret på det:
– Om du har en gammal mobil och
laddare, ska du dra ur laddaren.
Men moderna mobiler och laddare
drar ingen ström när de inte används.
Du kan också känna på laddaren.
Om den blir varm när den sitter i,
utan att du laddar din telefon, så
drar den ström. För att vara helt
säker kan du använda en elmätare.
Du kan låna en mätare av din
kommunala energirådgivare.
De fnns också att köpa i handeln.
Läs fera tips i artikeln på sidan 16.

korsord
Vad tyckte du mest om
att läsa i Såklart Borås?

Skicka in din lösning och
svar på frågan härintill, till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 6 augusti 2018, så har
du chans att vinna ett litet pris.
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Postadress
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såbraborås

Bilder: ANNA SIGGE

Zhara Razaie skrattar tillsammans med sin mamma. Båda hör till dem som lär sig cykla på det som nyss
var isbana utanför Orangeriet. Shara Kader (i texten nedan) kunde tyvärr inte delta vid fototillfället.

Cykellycka!
– Nu är jag igång, säger Shara Kader lyckligt.
Hon har just berättat att när hon först försökte cykla så tänkte hon att ”det kommer
aldrig att funka”. Men nu rullar det på. Och
efter två kurskvällar har hon ändå fyra tillfällen kvar att slipa på sina nya färdigheter tillsammans med Stefan Permanto, som hjälper
henne. Han är en av arrangörerna från fadderverksamheten på Arbetslivsförvaltningen.
Shara Kader är en av sju personer som lär
sig cykla i den här kursen där också Miljöförvaltningen är en av arrangörerna. Hon säger
att hon ser fram emot att kunna cykla från
Göta till centrum och att använda elcykel i
jobbet som boendestödjare.

– Det är en dröm att kunna cykla i vårvärmen i stället för att åka bil.
Att det dessutom gynnar motionen och
miljön kommer på köpet.
Och så kan hon äntligen ansluta till resten
av familjen, med en cyklande man och två
cyklande barn.
– Jag har körkort sedan 15 år, men det här
… att få cykla … säger Shara Kader.
I juni blir det återträf, berättar Mia Magnusson på Miljöförvaltningen.
– Då gör vi en utfykt för att visa vilka fna
cykelmöjligheter som fnns i kommunen
när man vågar sig ut på vägarna, säger Mia
Magnusson.

Även Urban Talks är ute och cyklar
Urban Talks är Borås Stads forum för stadsutveckling – människa, miljö och framtid.
Vårens tema är cykel och vad är då naturligare än en stadscykeltur i sällskap med stadsantikvarien Fredrik Hjelm? Därefter föreläser författaren och frilansskribenten Johan Tell,
bekant efter många år på tidskriften Vagabond. Som en andra del av denna afterbike-kväll
visas den prisade flmen Lenght of Sweden – dokumentären om ett av världens längsta,
tufaste och kanske vackraste långlopp på cykel. Om den utmaningen känns övermäktig
fnns elcyklar att kika närmare på. Stadscykelturen startar på Stora Torget den 23 maj
klockan 17:00 och afterbiken i Orangeriet börjar 18:30. För mer info: boras.se/urbantalks.

