Framtid Flera
viktiga faktorer
för ny järnväg

Öster Köket
som mättar
Borås äldre

Omsorg Här
får ensamma
unga trygghet

Kultur Bilden
erövrar rummet
på Konstmuseet

såklartborås
VÅR 2016

»

Nattpatrullen
gör sitt jobb
i alla väder

såklartborås
Ansvarig redaktör Charlotte Ohlsson
033-35 70 68 eller charlotte.olsson@boras.se

Grafsk form Charlotte Ohlsson
Layout Studio Desktop
Ansvarig utgivare Marie Ingvarsson
Omslagsbild Anna Sigge
Tryckeri Responstryck
Webb boras.se/saklart

Lyssna på
såklartborås:
boras.se/saklart

Gratis broddar
till dig över 65

Illustration: IDA BROGREN

Är du 65 år eller äldre och bor i Borås?
Då ska du i slutet av januari ha fått ett brev
med erbjudande om att hämta ut gratis broddar. Har du inte gjort det ännu är det hög tid.
Erbjudandet gäller till och med den 31 mars.
Kom ihåg att du måste ha brevet med dig när
du hämtar broddarna.

Här kan du hämta ut dina broddar:
• Enanders Maskinafär, Bäckeskogsgatan 4
• Träfpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5
• Mötesplats Norrby, Värmlandsgatan 22
• Framtid Sjöbo, Sjöbo Torg 4
• Mötesplats Vågen, Våglängdsgatan 153
• Dalsjöbadet, Bollvägen 2

Friluftsguiden
nu även som bok
Är du intresserad av friluftsliv i Borås?
Nu kan du få hjälp med att hitta till
många av Borås utfyktsmål i det gröna.
Sommaren 2015 kom boken Borås
friluftsguide ut. I den fnns vandringsmöjligheter i hela kommunen listade.
Boken fnns att köpa på Borås Turistbyrå för 25 kronor.
Mer information fnns på
boras.se/friluftsguide
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• Fristads bibliotek, Gamla Kyrkvägen 6
• Sandaredsbadet, Alingsåsvägen
• Viskafors bibliotek, Varbergsvägen 79
• Skene Järn, Varbergsvägen 31, Skene
Har du inte fått något brev, är över 65 år och
folkbokförd i kommunen så får du hjälp genom
att ringa Borås Stads växel 033-35 70 00.

Nu är alla trygghetslarm digitala

ftsguide
Borås frilu

Borås Outdoor Guide

Sedan slutet av 2015 är alla 3 400 trygghetslarm i Borås Stad digitala.
Bytet av larm började 2010, då Borås Stad var med i ett regeringsprojekt
för att förbättra säkerheten kring trygghetslarmen. Eftersom det analoga
telenätet är på väg att släckas ner krävs det en övergång till digitala larm.
För dem som använder trygghetslarm är fördelen med de digitala
larmen att de är mer driftsäkra. Användarna slipper också att betala
samtalskostnaden när de larmar. För personalen är de digitala larmen
lättare att övervaka och numera jobbar de framför datorer i stället för
med papper och penna. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats.
Kostnaden för ett larm är 100 kronor per månad för den enskilde.

Kjell Johansson
Anna Karlsso
n

Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Ledare

Spännande framtid
i ett starkare Borås

S

å var det dags att skriva några rader i akt och mening
att ge ytterligare inblick i allt som redan görs i kommunen, men även om en del av det nya som är på gång
under 2016. Detta nummer av Såklart Borås har fera
intressanta artiklar och jag tror att det fnns något som lockar till
läsning för alla.
I sammanhanget vill jag passa på att påminna om Borås Stads
webbplats, www.boras.se, där fnns mycket matnyttig information
både för boråsare och besökare.

Vid förra årets skräpplockardag var bland andra staben på Stadsdelsförvaltningen
Väster med och städade.

Ställ upp mot skräpet
Minns ni skräpplockardagarna som förra året lockade 12 000 förskolebarn och
skolelever? Eller Clean up, som förra året lockade över 700 personer på arbetsplatser, i föreningar och som privatpersoner att gå ut och plocka skräp?
I år har kampanjerna bytt namn till Vi håller rent och genomförs precis som tidigare i samarbete mellan Borås rent och snyggt och stiftelsen Håll Sverige Rent.
Alla får vara med, både vuxna och barn.
Borås är innehavare av titeln ”Årets Håll Sverige Rent-kommun” för allt bra
som görs här i kampen för att vi ska bli renast i Sverige. Den titeln vill vi gärna
behålla, så gå in och anmäl er på Borås sida på hsr.se. Då syns det att vi bryr oss.
Föreningar, arbetsplatser och privatpersoner behöver anmäla sitt deltagande
senast den 29 mars. Mellan 18 april och 6 maj får de som har anmält sig hämta
skräppåsar på Borås Energi och Miljö, Västerlånggatan 10. Dessa påsar får sedan
självklart slängas utan kostnad på Borås återvinningscentraler. Var och när ni
städar? Det avgör ni själva.

Borås jobbar bäst
mot nedskräpningen
Borås har blivit utsedd av stiftelsen
Håll Sverige Rent till årets Håll Sverige Rent-kommun. Det betyder att
vi är bäst i hela Sverige på att jobba
för att nedskräpningen ska minska.
Bidragande till att Borås vann var att
praktiskt taget varenda förskola i hela
kommunen är Grön Flagg-certiferad
och att närmare 10 000 barn och
elever är med i skräpplockardagarna
varje vår. Borås rent och snyggt har
också framgångsrikt lyckats engagera
många invånare i skräpfrågan, förra
året i en fototävling på Instagram som
resulterade i cirka 800 bidrag.

Det är alltid lika roligt när Borås får positiv uppmärksamhet – i
stort som i smått. Lite extra roligt var när vi i slutet av 2015 utsågs
till årets Håll Sverige Rent-kommun. Dels för att vi alltid ser till
de gröna värdena i tillvaron men kanske allra mest för att det i
motiveringen särskilt framhölls att så många boråsare engagerat
sig i arbetet mot nedskräpning.
En miljösatsning, fast i större skala, som i allra högsta grad kommer att påverka Borås är Götalandsbanan. Olika förslag på banans
dragning genom Borås presenteras i detta nummer. Stationens
läge, stationen som mötesplats, hur man kan undvika eventuella
barriärefekter – det vill säga att försvåra möjligheten att komma
till skolor, arbetsplatser, köpcentra med mera – och hur Götalandsbanan kommer att påverka stadsutvecklingen.
En station för höghastighetståg är något i alla bemärkelser betydligt mer omfattande än den traditionella bilden med den ofta
vackra tegelbyggnaden. Stationen måste bli mer än enbart ett stationshus, den måste ses som ett område och en vital del i staden.
Visst är det många spännande frågor – förutom själva resandet –
kring vår viktigaste framtida investering.
Flyktingsituationen, och den tragedi det innebär för hundratusentals människor, har engagerat många, inte minst boråsarna. Viljan
att hjälpa är stor. Ett medmänskligt förhållningssätt till människor
på fykt undan krigets mardröm, fattigdom och arbetslöshet, som
tvingats lämna allt, har Borås historiskt visat. Lika självklart är det
för oss att i dag hjälpa utifrån vår förmåga. Vi ska fortsätta att visa
att öppenhet och mångfald lyfter Borås, först och främst ur ett
medmänskligt perspektiv, men också
som en framgångsfaktor för kommunen.
Borås är en stad som
växer, invånarantalet ökar
såväl genom en positiv
födelseutveckling som
människors vilja att fytta hit.
Den attraktionskraft som fnns
ska vi vårda väl och visa att Borås
är värd den.
Visst har vi spännande och tufa
utmaningar framför oss, men också
förutsättningar för ett bra
2016.

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
i Borås Stad
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framtid

Götalandsbanan

Ett pussel för
Borås bästa
Höghastighetsbanan kan bli något mer än en infrastruktur för tåg.
Det viktiga är de människor och idéer som kommer att resa i 320
kilometer i timmen.
Nu arbetar Borås Stad för att tåget, stationen och dragningen
genom Borås ska bli den bästa. För Borås – nu och i framtiden.
Götalandsbanan – höghastighetstågbanan som knyter ihop Borås
med Göteborg, Jönköping och Stockholm är en av de absolut
viktigaste framtidsfrågorna för Borås. Den kommer att ge helt nya
möjligheter att arbeta, studera och driva företag i ett betydligt större
område än i dag. Halverade restider till Göteborg och snabba tåg
till Landvetter och Jönköping gör Borås till en del av en västsvensk
utbildnings- och arbetsmarknadsregion där tåget är ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
Det är största möjliga samhällsnytta i Borås, men också i ett västsvenskt och nationellt perspektiv, som är i fokus för Borås Stad.
Kommunen har redan i dag en positiv utveckling,
och när höghastighetsjärnvägen är fullt utbyggd ger den stora möjligheter för tillväxt och
en långsiktigt hållbar
utveckling. Men

avgörande för hur stor samhällsnytta Götalandsbanan ger är
hur ofta tåget stannar i Borås, hur snabbt det är och var i staden
järnvägsstationen placeras.
Ett centralt stationsläge är viktigt för Borås. Då kan kommunen
utnyttja och bygga ut den infrastruktur som redan fnns. Här kan
lokal, regional och nationell kollektivtrafk mötas. Det ger efektiva
byten och gör att resan från dörr till dörr blir så snabb som möjligt.
Dessutom kan innerstaden fortsätta att växa och kommunen får
ytterligare en central mötesplats.
Ett stationsläge utanför stadens centrum skulle snarare försämra
kollektivtrafken mellan Västsveriges två största städer, Borås och
Göteborg. Det skulle också försämra möjligheterna att bygga bostäder i närheten av stationsområdet. När stadskärnan växer i en stad
där stationen ligger i centrum så har fer närmare till snabb kollektivtrafk.
För Borås Stad är regiontrafken viktig. Att få snabba och täta förbindelser till Göteborg är av största vikt. Borås Stad vill att det ska
gå ett tåg varje kvart mellan Borås och Göteborg, med en restid
snabbare än med bil – det vill säga högst 35 minuter. Borås kan då
fortsätta att växa och blir det självklara navet i Sjuhäradsbygden och
en del i Västsveriges storstadsregion.
Borås Stad ser också positivt på täta turer till Jönköping eftersom
det kan skapa en gemensam arbetsmarknads- och utbildningsregion.
En annan viktig aspekt är att de centrala delarna av Borås inte
slås sönder av nya barriärer. Det främjar inte kommunens
framtida utveckling. Borås Stad vill att kommunen ska växa
där det i dag är som mest attraktivt att bo, det vill säga i
stadskärnan.
Som grund för Borås Stads inställning till remissen ligger Borås Stads stadsbyggnadsstrategier. Där slås det fast
att det är viktigt att bevara målpunkter med stora värden
som till exempel Textile Fashion Center och högskolan.
Dessutom poängteras att ett centralt placerat stationsläge ger
förutsättningar för en efektiv kollektivtrafk som kopplar
samman nationell, regional och lokal trafk med stadens
gång- och cykelbanor.
CHARLOTTE OHLSSON
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TRAFIKVERKETS FÖRSLAG PÅ STRÄCKNING GENOM BORÅS
Från Viared och genom Borås fnns sju föreslagna sträckningar, här namngivna efter
den färgkodning Trafkverket gett dem.
Tre av dem har ett centralt stationsläge.
Rött – ett snabbspår i tunnel under Borås centrala delar med en station under
markytan i ett centralt läge, till exempel under Stora Torget.
Gult – ett snabbspår i tunnel under Borås centrala delar med ett bispår som går
upp i markläge ungefär vid gamla regementsområdet och fortsätter i
markläge tills spåret går ner i tunnel ungefär vid Norrmalm. Station
vid resecentrum.
Lila – går i markläge genom centrala Borås mellan
Norrby och Krokhallsberget. Station till exempel vid
resecentrum.
Ljusblå – Passerar Viskans dalgång i anslutning till
ridhuset och går sedan upp mot riksväg 40 norr om
Gånghester.
Mörkblå – Passerar Viskans dalgång i anslutning till
ridhuset och tar sedan en bana söder om
Gånghester.
Ljusgrön – Går söder om riksväg 40
och följder sedan vägen söder om
dess sträckning.
Mörkgrön – Går söder om
riksväg 40 ungefär fram till
Annelundsmotet och sedan
i en sträckning söder om
Gånghester.
l Läs mer om sträckningarna på
trafkverket.se/goteborg-boras.
Där kan du också läsa
lokaliseringsutredningen
i sin helhet, de risk- och
nyttoanalyser som gjorts av de
olika alternativen är intressant
läsning till exempel.

Om du vill veta mer om
hur Borås Stad arbetar med
Götalandsbanan, läs mer på
boras.se/gotalandsbanan

l

HÖGHASTIGHETSTÅG

SVERIGEFÖRHANDLINGEN

Det är viktigt att ha i åtanke att ett
höghastighetståg inte är ett vanligt tåg som
går fort. Till exempel så lägger man inte syllar
– slipers – under rälsen. Det blir för mjukt.
I stället gjuter man ner spåren i cementblock.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att se till att
Sverige så snabbt som möjligt får en höghastighetsjärnväg.
Maxtid mellan Göteborg och Stockholm ska vara två
timmar, och två och en halv mellan Malmö och Stockholm.
Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt
längs den nya järnvägen.

Alla spår ska vara planskilda från annan
trafk. Det vill säga att andra järnvägar eller
vägar som ska passeras måste gå i tunnel eller
på bro.

l

Spåret måste vara mycket rakare än för ett
vanligt tåg. Kurvradierna blir mycket större.
Man behöver ”släta ut” kuperat landskap genom
att gå i dike, tunnel eller bro.

l

Hela spårområdet måste vara avskärmat så
att djur och människor inte kan komma in.

l

Spårområdet på stationen måste vara cirka en
och en halv kilometer lång raksträcka. Bredden
blir ungefär 100 meter. Det är alltså ett betydligt
större område som måste tas i anspråk.

l

Trafkverket. Trafkverkets uppdrag är att utreda var den
nya järnvägen ska gå.
Samråd och förhandling. Sverigeförhandlingen inleddes
den 1 februari. Förhandlingens första bud innehöll ett
förslag på ekonomisk insats och åtagande att bygga
bostäder – men också en linjesträckning.
Den 3 februari lämnade Trafkverket sin utredning. Den
innehåller sju alternativa korridorer.
Det förslag på linjesträckning som Sverigeförhandlingen
utgick ifrån i sitt första bud till Borås stämmer överens
med det gula alternativet.
Borås Stad ska parallellt med Sverigeförhandlingen också
svara på Trafkverkets samrådshandling och göra en
konsekvensbedömning av de sju alternativen under våren.
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väster

EN NATT
MED ÄLDRE
OMSORGEN

Varje arbetspass
startar med ett kort
avstämningsmöte – ett
pulsmöte – för att
säkerställa att viktig
information når dem
som ska gå på nästa pass.

Nattens
hjältar
När många av oss ligger och sover fnns det några som
gör stora insatser för de äldre. Medarbetarna inom
äldreomsorgens nattpatrull och trygghetslarm skyr
varken oväder eller oväntade händelser.

Det är en mörk och stjärnklar
kväll. Temperaturen ligger
N
strax under nollpunkten.
Inne på Jössagården på Göta
V
Ö
är det full ruljangs. Här har
äldreomsorgens nattpatrull
och trygghetslarm för Stadsdelsförvaltningen Väster sin bas.
– Välkomna allesammans, hur har det gått
i dag?
Klockan är 21.05 och enhetschefen Sami
Kreutz har precis satt igång kvällens avstämningsmöte, ett kort pulsmöte vars syfte är att
säkerställa att viktig information når dem som
ska gå på kvälls- och nattpasset. Personalen
uppdaterar varandra; en bil som någon inte
hunnit tanka upp, ett lås hos en vårdtagare som

Stadsdelsförvaltningen väster
kontakt: Anna Rosendahl
e-post: anna.rosendahl@boras.se
facebook.com/stadsdelvaster
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krånglade och naturligtvis information och omständigheter kring de äldre som nattpersonalen
ska besöka.
– Jag vill ha koll på läget, ju mer man vet
desto bättre, säger Susanne Beckman, som
håller på att förbereda sig för nattens pass.
Förutom rapportering från kollegor som
jobbat under dagen och kvällen, får hon
in rapporter från olika hemtjänstgrupper i
stadsdelen om de äldre hon ska besöka.
Nattpatrullen och trygghetslarmet ansvarar för
att åka ut på larm under dygnets alla timmar.
De har också ansvar för hemtjänstinsatser på
kvällen och natten. Det handlar om såväl planerade vård- och omsorgsinsatser, som akuta
utryckningar om en vårdtagare larmar. Alla
dagar, året om, i alla väder.
Klockan närmar sig halv tio och Susanne Beckman och hennes kollega Vera Papalexis gör sig
redo för att ge sig ut på vägarna. De rycker åt
sig bilnycklar, överfallslarm och mobiltelefon.
På med varma jackor och handskar. Bilen som
vi hoppar in i har bagaget packat med första
hjälpen-utrustning, utrustning till larmen,
plasthandskar, handsprit och fcklampor.
Under ett arbetspass blir det en hel del bilkör-

Susanne Beckman
plockar ut det som behövs till besöket hos en
vårdtagare. Bagaget är
packat med bland annat
första hjälpen-utrustning
och fcklampor.

ning. Stadsdelen sträcker sig från Seglora i söder
till de centrala delarna av Borås och vidare mot
Sandared och Hedared.
– Det är inte ovanligt att jag kör 20 mil en
natt, berättar Susanne Beckman som har arbetat
inom nattpatrullen sedan 2003.
Varje natt är de sju personer som täcker det
stora geografska området och totalt gör arbetsgruppen ungefär 130 schemalagda besök per
natt. Och så tillkommer akuta utryckningar på
larm, som kan vara uppemot 30 stycken.
– De planerade besöken är bland annat att ge
medicin, hjälpa till med toalettbesök och att
lägga inför natten eller att bara titta till att allt
är bra. När vi åker ut på ett larm så vet vi däremot aldrig vad som väntar. Men vanligast är
att den äldre har ramlat och då kan vi behöva
tillkalla ambulans, stanna hos den äldre och informera sjuksköterskan, berättar Vera Papalexis.
Det är ett tuft och krävande arbete som de
beskriver. Samtidigt är de båda entusiastiska.
– Jag får mitt driv från att jag har ett spännande jobb och en vilja att ge den bästa vården som
fnns. Man får mycket tillbaka av vårdtagarna.
Dessutom är vi ett gott gäng som jobbar här,
med mycket tillit till varandra, säger Susanne
Beckman.

Bild: ANNA SIGGE

Daltorpskolan
frar sina 100 år
Den äldsta skolan i Borås, Daltorpskolan,
fyller 100 år i år. Jubileet uppmärksammades av nuvarande elever och lärare den 29
januari, samma datum som skolan invigdes
för exakt 100 år sedan.
Jubileumsdagen frades i historiens tecken
genom att elever och lärare klädde sig i
tidstypiska kläder, lyssnade på musik från
förr och hade speciallektioner i bland annat
välskrivning. Till den historiska dagen hade
också en utställning om skolan tagits fram,
där det bland annat fanns gamla betyg,
foton från skolan genom åren och skolmöbler från förr.
Den 10–11 juni är det återigen dags att
fra. Då är det öppet hus på Daltorpskolan
och allmänheten bjuds in till Borås äldsta
skola.

Vera Papalexis
Vera Papalexis, som främst arbetar dagtid,
håller med. Därtill uppskattar hon variationen.
– Ingen dag är den andra lik. Ibland åker
jag kors och tvärs på larm en hel förmiddag
och hinner knappt med ett toalettbesök.
Om det är lugnare då ägnar man sig åt att
hjälpa kollegorna i teknikgruppen med att
installera och avinstallera larm hos vårdtagare, byta batterier och underhålla larmen,
berättar Vera Papalexis som är inne på sitt
färde år som undersköterska i larmteamet.
– Det är händelserikt. Vissa nätter kan jag
få adrenalinkickar, skrattar Susanne Beckman.
När klockan närmar sig 6.30 är det dags för
nattpatrullen att återvända till Göta för dokumentation och överrapportering till kollegorna som ska gå på morgonpasset. Susanne
Beckman och Vera Papalexis lägger tillbaka
överfallslarm, mobiltelefon och bilnyckel.
Ännu ett nattpass är avverkat, medan många
av oss vaknar upp till en ny morgon.
ANNA ROSENDAHL

Vill du veta mer kontakta
enhetschef Sami Kreutz 0768-88 77 88.

Susanne Beckman

ETT ARBETSPASS
MED NATTPATRULLEN
21.0021.15 Avstämning – ett kort
pulsmöte för rapportering och
överlämning till nattpersonalen.
21.15ca 21.45 Förberedelser
till nattens pass. Läser in sig på
dokumentation. Rapport från
stadsdelens hemtjänstgrupper.
21.4500.30 Kvällsrunda hos olika
vårdtagare. Hjälpa till att ge medicin
och lägga inför natten. Svara på larm i
olika områden.
00.3000.50 Måltidsuppehåll.
00.5004.45 Nattrunda hos olika
vårdtagare. Medicindelning, toalettbesök, byte av inkontinensskydd med
mera. Svara på larm i olika områden.
04.4505.00 Paus.
05.0006.30 Morgonrunda hos olika
vårdtagare. Hjälpa till att ge medicin,
uppstigning och toalettbesök. Svara på
larm i olika områden.
06.3006.50 Rapport till stadsdelens
hemtjänstgrupper och dokumentation.
06.5007.00 Avstämning – ett kort
pulsmöte för rapportering och
överlämning till trygghetslarmet.

Förskolor lyfter
med matematik
Stadsdelsförvaltningen Västers 34 förskolor
är med i Matematiklyftet, en satsning för
att tidigt stärka barnens mattekunskaper.
– De tidiga kunskaperna leder till en ökad
inlärning av matematik senare i skolan.
Därför arbetar vi med att höja kvaliteten
på matematikundervisningen och få en
ökad kompetens hos pedagogerna på våra
förskolor, berättar Ann-Charlotte Carlsson,
planeringsledare inom förskolan.
Fyra handledare har utbildats för att
hålla i nätverk för att vidareutbilda matematikansvariga från varje förskola. Mellan
nätverksträfarna jobbar de matematikansvariga med att föra vidare sina kunskaper på förskolan. De inspirerar kollegor och
genomför aktiviteter som utvecklar barnens
kunskaper.
– Matematik är inte bara att räkna, det är
också viktigt att barnen får lära sig att exempelvis mäta, designa och förklara, säger
Ann-Charlotte Carlsson.
Matematiklyftet är den största satsningen
på fortbildning som gjorts i ett ämne i Sverige och fnns från förskole- ända upp till
gymnasienivå. Mer information:
skolverket.se/matematiklyftet.
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Bild: ANNA SIGGE

öst er

EN DAG I
STORKÖKET

Ann Blomgren kokar
kålsoppa. Nu ska 15
kilo nötfärs ner så att
det blir omkring 100
liter soppa.

Mat som ska mätta
Doften av nybakat bröd ligger över köket. Kockan Ann Blomgren
öppnar en hink med senap och smaksätter såsen med en rejäl
klick, och genast sprids också senapsdoften.
I dag bjuds det på kålsoppa med nybakat bröd eller kokt
köttkorv med senapssås, potatis och kokta grönsaker till lunch.
Från tidig morgon till omkring
klockan elva råder febril
N
aktivitet i alla hörn av köket
på Våglängdsgatan 153.
V
Ö
Zeliha Mavric satte degen
till brödet redan under gårdagen. Den här gången blev
det gramhams- och råglimpor på
13 kilo mjöl. Till degvätskan är det principen
man tager vad man haver som gäller, så det är
både mjölk, vatten och A-fl i brödet. Degen
förvaras svalt under natten och jäser färdigt på
morgonen innan den bakas ut. 36 limpor och
20 frallor blev det.

Stadsdelsförvaltningen öster
kontakt: Anette Nordberg
anette.nordberg@boras.se
boras.se/stadsdeloster

8

Vid en bänk jobbar Shemsije Berisha med
mixer och visp hela förmiddagen. Hon ansvarar för specialkosten den här dagen och inom
äldreomsorgen handlar det mest om mat som
ska passeras eller vara fytande i olika konsistenser för dem som har svårt att tugga eller svälja.
Några vegetariska, laktosfria och andra varianter
tillagas också.
Ute i restaurangen har Anna-Karin Bengtsson
allt under kontroll. Hon plockar fram frukost
och serverar gröt, stekt ägg och stekt korv till
gästerna. På bufébordet plockar de själva vad
de vill ha av bröd och pålägg.
– Det är inte så många av dem som bor här
i huset som orkar eller vill komma ner och äta
här, de festa äter på avdelningarna där vårdpersonalen serverar frukost. Några äldre som
bor i området kommer hit och äter, liksom en
del personal och gäster utifrån, till exempel ett
gäng målare som ofta kommer, berättar hon.
Kocken Ann Blomgren är arbetsledare i köket men så många ”order” delar hon inte ut.
Alla vet vad de ska göra. Ann Blomgren har

huvudansvaret för de stora grytorna där det
under förmiddagen kokas soppa, görs smet till
mannapudding, som är dagens efterrätt, kokas
senapssås och blandas chokladpudding på 55
liter mjölk, till desserten dagen därpå. Men hon
tar också emot en leverans och rullar snabbt in
två stora vagnar med fryst mat i frysrummet.
Torrvarorna tar Saida Taikumer hand om senare
på förmiddagen.
– Jag har ganska många saker på min lott med
planering av matsedlar, beställningar, ta emot
leveranser, laga mat och mycket annat. Det är
tungt och stressigt men jag älskar mitt jobb. Jag
har varit här i 31 år nu, berättar Ann Blomgren
samtidigt som hon har koll på en gryta.
I köket snurrar det på i ett allt högre tempo.
Ann Blomgren öser upp kålsoppa i kantiner.
90–100 liter soppa ska fördelas i 37 kantiner,
36 skickas iväg och en tas ut i restaurangen.
Likadant är det med brödet, 36 olika påsar, och
desserten, 36 olika formar, och den alternativa
rätten ska delas ut i rätt mängd till varje ställe.
Kantinerna är uppmärkta med vilken avdelning
de ska till och hur många portioner av varje rätt
som ska skickas iväg.
Klockan börjar närma sig elva när Henrik Billborg dyker upp. Han lastar ur tomma värmeskåp ur sin lastbil och väntar på att få fylla på
med lika många välfyllda skåp. Han byter några

Lysande resultat
för hemtjänsten

Anna-Karin
Bengtsson rullar ut
dagens salladsbufé
i restaurangen.

Timbaler, passerad mat som ugnsbakats delas i lagom
portionsbitar.

många
KÖKET VÅGLÄNGDSGATAN 153
l

Lagar 350 middagsportioner på vardagar och 400 på helger

l

Två kockar och sex måltidsbiträden jobbar i köket

l

60 liter mjölk går åt till såsen till en middag

l

56 kilo potatis går åt de dagar det serveras potatis

l

26,8 procent ekologiska varor (2015)

Fem tysta minuter
som ger matro

Levererar till: Våglängdsgatan 153, Kapplandsgatan 8, Distansgatan 7, korttidsenheten
Bodagatan 36, LSS-boendet Kelvingatan och A-resursen, som är en liten skolenhet.
På helgerna även till korttidsenheten på Hulta Ängar.

ord med Ann Blomgren innan han rullar
iväg. Det är viktigt att maten levereras i tid.
I diskrummet är det alltid något på gång,
den som har tid tar ett tag, det blir aldrig
några stora berg även om det blir mycket
disk. Saida Taikumer hinner till och med ta
fram vattenslangen och skura golvet en gång
på förmiddagen.
När dagens lunch är utskickad blir det lite
lugnare i köket. Men det är fortfarande
mycket att göra. Det är torsdag och redan
nu börjar man förbereda både för fredagen
och inför helgen. På helgerna jobbar bara
två personer, jämfört med vardagar då man
är sju personer varje dag.
Arbetet i köket utvecklas ständigt. Kockarna strävar efter att gå från halvfabrikat till
hemlagat i så stor utsträckning som möjligt.

Bild: ANETTE NORDBERG

Äldre med hemtjänstinsatser i Stadsdelsförvaltningen Öster är väldigt nöjda med personalens bemötande och de känner mycket
stort förtroende för personalen. Det visar
Socialstyrelsens årliga undersökning om vad
de äldre tycker om äldreomsorgen.
Undersökningen visar överlag väldigt bra
resultat för hemtjänsten i Öster. Vid en
jämförelse med hela riket har Stadsdelsförvaltningen Öster ett bättre resultat på 13 av
18 frågor. När hemtjänsten i Öster jämför
sitt resultat med föregående år har man förbättrat sig på 10 av 18 punkter.
Allra bäst resultat når hemtjänsten i
Öster för tre frågor där personalen som
jobbar hemma hos de äldre har stor betydelse. 98 procent av de svarande tycker att
de får bra bemötande av personalen, 95
procent känner förtroende för dem och 92
procent tycker att personalen tar hänsyn
till deras åsikter och önskemål. Alla resultat
och en analys fnns publicerade på Stadsdelsförvaltningen Östers sidor på boras.se.

Bifar och gratänger gör de själva men köttbullar, det tar för lång tid att rulla.
Vid inköp blir det så mycket ekologiskt
som möjligt. Men ibland sätter ekonomin
stopp. Våglängdgatans kök ligger ändå bra
till. Under 2015 var 26,8 procent av råvarorna ekologiska. Borås Stads långsiktiga
mål är 25 procent.
I restaurangen troppar gästerna in och låter
sig väl smaka av lunchen. Kökspersonalen
har rast i skift, några köper dagens rätt, några
har med sig egen lunch. Vi pratar om vad
som är bäst med att jobba i köket. Det fnns
många förslag men kamratskapen mellan arbetskamraterna kommer högt upp på listan.
ANETTE NORDBERG

Vill du veta mer, kontakta områdeschef
Magnus Bagge, 033-35 88 28.

Klockan är 12.15. Alla elever i årkurs 5 på
Ekarängskolan slänger ett öga på klockan,
räcker upp armen och tystnar. I matsalen
blir det behagligt tyst och alla äter vidare i
lugn och ro. Fem minuter senare börjar de
prata igen, men det är fortfarande lugnare
än innan tystnaden. I tre terminer har de
kört sina tysta minuter. Och eleverna gillar
det.
– Förut tog vi massor av mat och så pratade vi. När vi gick ut för att spela fotboll
hade ingen ätit upp så vi slängde mat och
så blev vi hungriga på eftermiddagen, säger
fera killar.
Aldina Hamidovic och Karl Hallerup
undervisar i årkurs 5. De såg tidigt i fyran
att deras elever var trötta på eftermiddagen
och började fundera på vad de kunde göra.
– Idén om tysta minuter kom från mig
men eleverna bestämde hur många minuter
det ska vara, hur vi ska göra för att alla ska
tystna och när det ska vara tyst. Därför är
de uthålliga och vill fortsätta, säger Aldina
Hamidovic.
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norr

EN DAG
PÅ FRITIDS

Dagen går
från lugn
till disco
Klockan är 6.15 och gryningsljuset röjer sin närvaro mellan
träden utanför Bergdalskolan. På fritidshemmets avdelning Grön
öppnar Tobias Raudsepp dörren och släpper in de första barnen.
Dagen på fritidshemmet har börjat. Följ med på ett besök.
Morgnarna är oftast fridfulla.
En handfull barn kommer
tidigt och fer droppar in
efterhand. Tobias RaudV
Ö
sepp, fritidsledare på Bergdalskolans fritidshem, slår
igång lugn musik och dämpar
belysningen en smula. Barnen är i
åldrarna sex till tolv år och så här på morgonkvisten sitter alla i samma rum och pysslar med
stillsamma aktiviteter som att rita eller spela
spel. En halvtimme senare har gruppen blivit
betydligt större.
– Runt sjusnåret delar vi upp barngruppen så
att de som är från åtta år och uppåt går till sin
avdelning och de yngre barnen delas upp i två
grupper, berättar Tobias Raudsepp.

N

Barnen väljer själva vad de vill göra. Det fnns
ett rum som kallas för ”afärsrummet”. Där
leker barnen afär. Vill de sitta mer stilla kan de
låna en läsplatta eller spela spel på en dator.
– Det fnns så mycket lärande som kommer
automatiskt i lek, menar Tobias Raudsepp. Inte
minst på surfplattan, men även i andra leksammanhang, som till exempel i afärsrummet.
Klockan 7.30 är det dags för frukost. De yngre
barnen går iväg i sällskap med sina fritidsledare,
och de äldre spurtar till matsalen som ligger i

Stadsdelsförvaltningen norr
redaktör: Elisabeth Eliason
e-post: elisabeth.eliasson@boras.se
facebook.com/stadsdelnorr
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huset bredvid fritidsverksamhetens lokaler. Alla
ställer sig på led och väntar på sin tur i matsalen.
Frukosten är rejäl och vällagad. Antingen bjuds
det på gröt – havre eller mannagryn – eller
så serveras det två sorters fingor med fl eller
mjölk. Det fnns alltid smörgås med pålägg.
– Vi har en fantastisk personal i matsalen,
säger Tobias Raudsepp. Jag ser att våra barn äter
bra och de får i sig näring från hela kostcirkeln
under en dag.
Strax är klockan 8.00 och för de äldre barnen
börjar skoldagen. De försvinner iväg till sina
klassrum medan de yngre barnen fortsätter med
morgonfritids. För dem börjar inte själva skoldagen förrän klockan nio.
Personalen som arbetar på fritidshem är oftast
utbildade förskollärare eller fritidspedagoger.
Tobias Raudsepp arbetar under skoldagen som
resurs i en klass.
Men klockan halv ett öppnar fritidshemmet
igen. Tobias Raudsepp samlar barnen från klass
2A i det som kallas ljusschaktet. Det är ett ljust
och luftigt rum som har jättehögt till taket.
Flitigt utnyttjat som dansövningsrum, teaterlokal, samlingspunkt – användningsområdena
är många. Barnen sprallar runt och Tobias ber
dem sätta sig på golvet. Det är viktigt att ha
koll på närvaron, så han ropar upp alla namn
från en lista.
– Liam?
– Si! Jag är här! ropar ett barn glatt.
Just den här dagen när Såklart Borås är på besök är det en fredag och då brukar det ofta vara
disco efter skoldagen. Så även denna fredag.
Alla som vill vara med på discot samlas i rummet där avdelning Blå håller till. Fönstren
mörkläggs och musiken slås på. Det spritter i

benen på barnen och den stora, runda mattan
förvandlas till ett hav av dansande barn som,
likt små karaokekungar, dessutom är experter
på de engelska texterna.
Plötsligt pausar Tobias Raudsepp musiken och
frågar:
– Vilka vill vara med på uppträdandet?
Ivriga händer lämnar fram de egenhändigt
stavade papperslapparna till discjockeyn. Det
är uppträdande efter själva discot – alla som vill
visa upp en intränad dans, får skriva ned på lappar vad bidraget heter och vilken låt som önskas.
– En del av barnen har inte lärt sig att skriva
ännu, säger Tobias Raudsepp. Det här blir ett
roligt sätt att träna.

Bild: ANNA SIGGE

Sjöbo satsar på
språkutveckling
Under läsåret 2015–2016 arbetar alla
förskolepedogoger på Sjöbo i ett språkutvecklingsprojekt. Syftet är att kompetensutbilda sig inom området för att ännu
bättre kunna arbeta med språkutveckling
hos barn, stötta barn med språkstörningar
och språkförsening och lära sig mer om
ferspråkighet.
En särskild språkpedagog är anställd i
projektet, och har till uppgift att kompetensutveckla pedagogerna. Hon arbetar i
sex–åtta veckor på olika förskolor och en
stor utveckling har setts hos barnen. Projektet är ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, som fnansierar
hela projektet.
Det är full rulle på Bergdalskolans fritids. Tobias
Raudsepp (stora bilden) är
en av fritidsledarna och just
den här dagen är det fredagsdisco som avslutar veckan.

Knot ska knytas
till Fristad torg
Den 29 april fyttar skulpturen Knot, av
Eva Hild, till Fristad torg. Skulpturen har
donerats till skulpturstaden Borås av Framtid Fristad tillsammans med privatpersoner,
företag, fastighetsägare, Svenska kyrkan i
Fristad och en stiftelse.
Fristad torgs nya utsmyckning invigs fredagen den 29 april klockan 11.30.

Det verkar inte fnns någon hejd på fantasin när det kommer till vad man kan hitta
på, vare sig hos barnen eller fritidsledarna.
De är ofta utomhus, på Bergdalskolans två
fotbollsplaner eller i skogarna – Lill-skogen
och Stor-skogen.
Framåt 17-tiden har de festa barn gått
hem. Fritidshemmet stänger 17.30. Tobias
Raudsepp och hans kolleger har haft en intensiv dag. Rolig, galen och full av liv.
ELISABETH ELIASON

Om du vill veta mer om fritidshem där du bor,
kan du kontakta någon av grundskolorna som
fnns i närheten. Mer information på boras.se.

VAD ÄR ETT FRITIDSHEM?
Ett fritidshem tar emot barn mellan
sex och tolv år.

l

l Fritidshem fnns till för barn både före
och efter skolan.
l Fritidshemmet är en plats för
meningsfull fritid och vila, men ska
också stimulera utveckling och lärande.
l För att få plats måste du ansöka. Det
gör du antingen via Dexter eller som en
e-tjänst på kommunens webbplats.
l Avgiften baseras på vårdnadshavarnas inkomst, barnets schematid
och ålder.

Fler möjligheter
till tryggt boende
Under 2016 kommer 28 nya trygghetsbostäder att öppna på Margaretagatan 5.
Fyra av lägenheterna är nybyggnation,
resten är befntliga lägenheter.
En trygghetsbostad är ett boende som
överbryggar glappet mellan en persons vanliga hem och ett vård- och omsorgsboende.
Personer som är över 70 år kan söka plats i
en trygghetsbostad och inget biståndsbeslut
krävs. Du kan läsa mer om trygghetsbostäder på boras.se
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omsorg

EN DAG
PÅ ETT
HVBHEM

Vardagsliv
utan föräldrar
Under 2015 tog Borås Stad emot 297 ensamkommande fyktingbarn. Unga ensamkommande
som saknar släktingar i Borås får ofta bo på ett
HVB-hem.
Amir Hosseini och Alidad Shirzad bor i Fristad.
Det är dags för mellanmål. Amir Hosseini blandar varmt vatten och
chokladpulver i en mugg i köket. Alidad Shirzad har gjort i ordning
en kopp te.
– Amir och jag blev kompisar för att vi förstår varandra. Vi kommer båda från Afghanistan, är ungefär lika gamla och dessutom är
vi grannar här på boendet, säger Alidad Shirzad.
Sammanlagt bor det tolv pojkar här. Lite längre bort, i en annan
korridor, bor lika många.
– Jag tycker om att bo här. Vi får gå i skolan och på boendet får vi
delta i olika aktiviteter och utfykter. På kvällarna kan vi spela playstation eller titta på tv, säger Amir Hosseini.
När det gäller flm tycker han själv mest om romantiska flmer.
Intill sofgruppen i matrummet står ett hockeyspel i ett hörn. Killarna tar fram det och börjar spela. Alidad är Finland och Amir är
Sverige. På några sekunder blir de oerhört koncentrerade och vrider
och drar snabbt i bordshockeyspelets pinnar för att få in pucken i
mål.

Köket verkar vara
den naturliga samlingsplatsen. Alidad
och Amir gör i ordning mellanmål.

På vardagarna är den här tiden på dagen, efter skolan, den mest
sociala på boendet. På morgnarna försöker de festa sova så länge
som möjligt.
– Det är mörkt i Sverige nu på vintern och det regnar ganska ofta,
säger Alidad Shirzad.
– Vi äter frukost med bröd, smör och ost och dricker te. Ibland
steker vi ägg, säger Amir Hosseini.
Strax efter sju tar de bussen till skolan.
Amir, som har fyllt 16 år, går på Tullengymnasiet. Alidad, som är
ett år yngre, går i förberedelseklass på Engelbrektskolan. Han öppnar dörren till rum nummer 8 på boendet, som han delar med en
pojke som heter Mohammed.
– I skolan har vi jättebra lärare, tycker jag. Just nu arbetar vi bland
annat med jordklotet, och lär oss om syre, växter och koldioxid.
För att bygga upp sitt ordförråd på svenska använder Alidad
Shirzad en dator och slår upp ord i den webbaserade, interaktiva
ordlistan Lexin.
Klockan har blivit några minuter över fem. 17 spelare och tre ledare
i Fristad Goif har trotsat vädrets makter och samlats för träning på
Hedens konstgräsmatta. Inne i omklädningsrum nummer 5 har
Amir Hosseini bytt om till full fotbollsmundering, toppat med en
blårandig, tjock mössa. Alla spelare följer snabbt tränarens kommandon och passar bollarna mellan sig.
– Jag är anfallare från höger, precis som Cristiano Ronaldo i Real
Madrid, säger Amir Hosseini nöjt.
Han tycker att fotboll är en fantastisk sport, eftersom den fnns
över hela världen. I Afghanistan spelade han mest ute på gatan. Nu
njuter han av organiserad träning på en riktig fotbollsplan.
Fristad Goif såg det som självklart att hjälpa till att samla in utrustning till de ensamkommande pojkar som i höstas frågade om de
fck börja spela i laget.
Just den här kvällen hällregnar det, men ungdomarna verkar vara
vid gott mod. Bara några dagar tidigare spelade Amir Hosseini
match på Borås Arena.
– Motståndarna var jättetufa. De slog oss med 6–1, men jag
gjorde i alla fall den målgivande passningen.
Real Madrid och Ronaldo var hans favoriter redan i Afghanistan.
– Här i Sverige hejar jag såklart på Borås eget lag, Elfsborg. Jag har
varit och sett några av deras matcher.
Några timmar senare på tisdagskvällarna är Alidad Shirzad en av
19 deltagare som byter om för att träna den kinesiska kampsporten
sanshou i Boråshallen. För att klara de utfall, höga kickar och
eleganta och precisa sparkar som ingår i kampsport behöver man
värma upp noggrant.
– Jag kände några som tränade här och det verkade kul. Dessutom
kommer en av tränarna, Kazim, från Afghanistan. Jag tränar tre
gånger i veckan för att jag ska må bra, det är viktigt att ha bra hälsa,
säger Alidad Shirzad.
Det här passet kör han tillsammans med kompisen Safullah.
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Bild: ANNA SIGGE

ENSAMKOMMANDE UNGA
När ett barn har sökt asyl i Sverige kontaktar
Migrationsverket socialtjänsten i den kommun
där barnet fnns.

l

l Enligt socialtjänstlagen har även ensamkommande unga rätt till stöd och hjälp, som
bostad, god man och skolgång.
l Ensamkommande barn får ofta bo i HVB-hem.
HVB står för hem för vård och boende och är en
verksamhet inom socialtjänsten.

I kampsporten sanshou
tränar Alidad Shirzad
både styrka, smidighet
och kondition.

l Migrationsverket utreder om barnet/ungdomen
har rätt att få asyl i Sverige. I den processen får
barnet hjälp av ett offentligt biträde.
l Ungdomen kan bo på HVB-hem till 18-årsdagen
eller längre. Vid beslut om permanent uppehållstillstånd är det vanligt att den som är myndig får
fytta till egen lägenhet med stöd.

I Fristad får Amir Hosseini äntligen träna på en riktig fotbollsplan. I
Afghanistan blev det mest spel ute på gatan.

– Jag hade sett ishockey på tv innan jag kom till Sverige, berättar Amir.

Alidad Shirzads och Amir Hosseinis vardag liknar på fera sätt
många svenska ungdomars vardag. Men det fnns skillnader. En är
att de lever utan sina föräldrar.
– Jag fydde tillsammans med min mamma och min bror, men vid
gränsen mellan Afganistan och Iran blev det skottlossning och vi
tappade bort varandra. Jag längtar väldigt mycket efter dem, säger
Amir Hosseini.
– Det är svårt att bo utan sina föräldrar. Ibland känner jag mig

väldigt ensam, säger Alidad Shirzad som inte vet någonting om vad
som hänt hans föräldrar.
Båda pojkarna vill göra det bästa av möjligheten de fått att bo i
Sverige. Alidad skulle gärna vilja bli läkare. Amir har inte bestämt sig.
– Annars vill vi mest leva ett helt normalt liv här i Sverige, ett liv
som alla andra. Här fnns en trygghet som inte fnns i Afghanistan,
säger de.
ANNA VÖRÖS
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Bild: MATTON

sam hälle

Uppdrag: ordna boende
Just nu befnner sig över 60 miljoner människor på fykt
från sina hem. Många människor har sökt sig till Sverige
och fyktingsituationen har präglat samhällsdebatten.
Även lokalt i Borås står frågan högt på agendan, bland
annat i form av att hjälpa människor på fykt att få tak
över huvudet.
I höstas fck Borås Stad en förfrågan av Migrationsverket att förbereda 330 platser för asylsökande fyktingar. Lundbyhallen i Borås
omvandlades då på kort tid från sporthall till ankomstboende, med
plats för 150 personer. Kort därpå öppnade Rotundan i Boråsparken och Sjöhagenskolan i Sjömarken som ankomstboenden.
– Från början var det meningen att fyktingarna skulle stanna
några få dagar i väntan på ett mer ordnat boende. Men den stora
bristen på asylboenden i landet ledde till att
dagarna blev till veckor, i vissa fall månader,
och boendeplatserna har varit fullbelagda så
gott som hela tiden, berättar Dag Forsström,
förvaltningschef på Arbetslivsförvaltningen.
Nu, när betydligt färre fyktingar söker asyl
i Sverige, så har trycket också minskat på
Borås. I mitten av februari stängde ankomstboendet i Lundbyhallen och handbollen har
åter tagit plats i hallen.
Dag Forsström
Dag Forsström, med samordningsansvar
för fyktingfrågan i Borås, berättar att det var en stor utmaning att
starta ankomstboenden på så kort tid. På några dagar riggades en
ny organisation. Boendena måste vara bemannade dygnet runt och
erbjuda sängplatser, mat, duschar och toaletter. Samarbetsvilja och
fokus på lösningar snarare än på problem, var en framgångsfaktor.
– Allt har inte fungerat smärtfritt, men på det stora hela har vi
klarat arbetet på ett bra sätt. Jag är stolt över hur vi hanterade frågan
och jag vill även rikta ett särskilt tack till alla frivilliga som ställt
upp.
Vad händer i Borås kring fyktingfrågan framöver?
– Sjöhagenskolan och Rotundan kommer vara kvar som ankomstboenden så länge behovet fnns. Det är ännu svårt att säga hur
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länge. Vi följer Migrationsverkets prognoser och för en dialog med
dem.
Borås har en stor utmaning framför sig med att ordna bostäder
och jobb åt dem som ska stanna här. En annan viktig fråga att lösa
är rekryteringen av folk till bristyrken, framförallt lärare och socionomer.
– När vi blir fer i kommunen behöver vi fer som jobbar inom
skola och socialtjänst. Redan nu råder en stor brist i hela landet och
den kommer bara bli större om vi inte sätter in åtgärder. Det fnns
ett akut behov nu, men här behöver också fnnas en långsiktig strategi på nationell nivå, poängterar Dag Forsström.
Genom Borås Etableringscenter, BREC, får de människor som fått
en kommunplacering i Borås hjälp och stöd under sin första tid. Ett
första steg är att nyanlända går en kurs i samhällsorientering, en utbildning i hur det svenska samhället fungerar och vilka skyldigheter
och rättigheter vi har.
– För Borås skull är det väsentligt att de nyanlända snabbt kommer in i vårt samhälle så att vi kan ta tillvara deras kompetenser.
Det ger vår kommun en möjlighet att växa och utvecklas.
ANNA ROSENDAHL

OLIKA TYPER AV BOENDEN
Människor som söker asyl ska få någonstans att bo. Att ordna
detta ingår i Migrationsverkets uppdrag.
Ankomstboende: Det första boende den asylsökande kommer
till är ett ankomstboende. Där ska de stanna några dagar tills
de registrerat sin ansökan på Migrationsverket. På grund av
den stora mängd fyktingar som under hösten kom till Sverige
har många fått bo betydligt längre tid på ankomstboendena.
Ankomstboende benämns ibland som transitboende.
Asylboende: När asylsökande har registrerat sin ansökan fyttar
de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och
beslut om uppehållstillstånd. Den asylsökande är hänvisad till
det asylboende där det för tillfället fnns plats. Det kan vara i en
annan kommun än där den asylsökande registrerats eller där
ankomstboendet ligger.

kultur

Textil kraft

Textilmuseets nya basutställning om textilindustrin
öppnar 19 mars. Utställningen är en dramatisk
iscensättning av den lokala utvecklingen i Borås
och Sjuhärad speglad i de villkor som präglar dagens masstillverkning utomlands.
Fabriken utgör utställningens hjärta. På textilmaskinerna visas hur processen går till från fber till
färdigt tyg. Dunket från maskinerna och doften av
olja är närvarande i lokalen. Människors arbete, liv
och strävan efter bättre villkor både historiskt och
i dag är centralt för berättelsen. Omstörtande industrialisering och teknisk utveckling ger förutsättningar för en blomstrande industri. Konsumtion
och miljöfrågor problematiseras och besökarna får
möjlighet till egen refektion. Textil Kraft är utställningen om textilindustrins betydelse, stora bredd
och många sidor – här och då, där och nu.

Showdags för
Kulturskolan
Terminen på Borås Kulturskola är i full
gång och elever och lärare övar för fullt
inför vårens konserter. Först ut under
projektveckan är Demoshowen på Borås
Stadsteater. Det är en spännande show för
de drygt 1 100 barn som varje vecka besöks
av kulturskolans lärare. I showen uppträder
elever för andra elever och för många barn
är det första gången se ser andra barn uppträda. Det brukar vara många nya elever
som söker till Kulturskolan efter att ha sett
denna show.
Men liksom veckan i stort handlar inte
Demoshowen enbart om att visa upp verksamheten. För många är Demoshowen
första gången han eller hon står på en scen
och showen är ett bra tillfälle att tidigt få
öva på det.
– Nervositeten går oftast över när eleven
börjar spela och dansa, säger Tomas
Florentin, biträdande chef på Kulturskolan.
Under veckan fnns också tioårsjubilerande lärarföreställningen Med glädje och glimt.
Allmänheten kan se föreställningen på
Sagateatern den 18 mars.

Under våren kommer två av landets hetaste artister till Borås för två Guldpusselkvällar på Kulturhuset.
Sabina Ddumba har med sina hitsinglar Not too young och Efortless blivit en av
Sveriges mest omtalade nya sångerskor. Efortless var den mest spelade låten på
P3 och hon fck nyligen priset som Årets nykomling på P3 Guld. Ddumba kommer till Borås Stadsteater den 17 mars för att en konsert.
Den 28 april kommer en av landets främste hiphopartister, Silvana Imam, till
Borås Konstmuseum. Imam har haft några intensiva år, med mycket hajp och
priser och hon släpper sitt första fullängdsalbum under våren. Hon fck nyligen
priset Guldmicken på P3 Guldgala, som delas ut till bästa liveakt – så boråsarna
kan vänta sig en svettig konsert.
Båda konserterna är så kallade Guldpusselkvällar. Det innebär att du som är
fitig pusselanvändare kan samla två pusselbitar och få en konsertbiljett gratis.
Pussel – betala med kultur!

Bild: ELISABETH OHLSON WALLIN

Guldpusselkvällar med stjärnorna

Silvana Imam
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kul tur
Grund för nyuppförd byggnad (2015–2016) med Oscar Mangione. Installation.
Lambdaprint, s/v: 70 x 100 cm. HD-video, 28 min, s/v och färg, ljud och stum.
Lina Selander använder ofta det fula och
hemska på ett vackert
och poetiskt sätt för
att det ska ha en chans
att gå in.

Model of Continuation (2013). HD-video, 24 min, färg,
ljud och stum.

Radiograf (2011–2013). Uran på
fotopapper.

Bilder med poetisk
Lina Selander är en av åtta konstnärer i utställningen Screens and Mirrors på
Borås Konstmuseum. En utställning som diskuterar den fotografska bilden
och där bilden på ett högst påtagligt sätt kliver in i rummet.
– Det är en utställning med stark rumslig visualitet där besökaren
kommer att uppleva och känna saker. Temat utforskar fotografet
och förhoppningsvis kommer den att skapa frågor kring seende och
representation säger Lina Selander.
I dag lever vi i en tid av bilder, där i stort sett
alla är fotografer. Det påverkar oss självklart,
och hur vi ser på världen – och bilden. Den är
både central och vardaglig.
– Ett foto kan vara avslöjande och uppväckande och få människor att agera. Men det är
bara en platt yta med baksida. Ett papper eller
ettor och nollor, säger Lina Selander.
De senaste 16 åren har hon arbetat med linsbaserad konst. Det kommer ur ett starkt intresse för den fotografska bilden men även ett
mer komplicerat förhållande till den.
– Den är så fysisk, men samtidigt också ickefysisk, säger Lina Selander.
Den uppväxande generationen har kunnat
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spegla sig själva i bilden, och har haft tillgång
till detta hela sin uppväxt.
– Det gör något med koncentrationsspannet,
att alltid kunna välja en bild. Jag tror att klickkulturen bidrar till en rastlöshet. I mina verk
fnns det ett slags motstånd mot det. Att jag
stannar tiden. Många blir väldigt störda av det.
Grund för nyuppförd byggnad, det nya verk som
Lina Selander gör till utställningen på Borås
Konstmuseum, är fortfarande under arbete.
Det består av ett fotograf på en gammal rättssal
och en flm som projiceras direkt på fotografet.
Verket är en experimentell stratigrafsk undersökning av flm och montage, som ett böljande
landskap vars historia avslöjas i lager efter lager.

– Jag arbetar tillsammans med min sambo
Oscar Mangione. Hittills har vi gjort fera olika
experiment.
Förutom det nya verket kommer Lina Selander att visa ytterligare två verk.
Model of Continuation gestaltar tre olika tidsskikt i ett och samma verk. Det är en flm som
visar Lina Selanders händer när hon plockar isär
en kamera som flmat i Hiroshima.
Hon kommer också att ha med sig radiografer, radioaktivitet fångad på fotopapper.
– Jag har lagt uranstenar på fotopapper med
en exponeringstid på fyra till åtta veckor. Det
går inte att förnimma radioaktiviteten på något
sätt förrän den blir synlig i fotoprocessen. Fotografet blir en geologisk gestaltning, säger Lina
Selander.
Hennes konstnärliga arbete börjar med en idé
eller fråga som hon vill undersöka. En utgångspunkt kan till exempel vara att utforska relationen mellan radioaktivitet och flm. Det blir
startskottet.
– Jag gör mycket research och reser till platser
som är intressanta för verket, i det här fallet till

Bild: ALBIN DAHLSTRÖM

Spännande om
hållbar stad
LINA SELANDER
Har arbetat med linsbaserad konst i 16 år. Installationen är en del av verket, och många
gånger är det flmer som analyserar sitt eget medium.
Var Sveriges representant på Venedigbiennalen 2015.

SCREENS AND MIRRORS
Screens and mirrors, utställning på Borås Konstmuseum med verk av Julia Peirone, Katarina
Elvén, Lina Selander, Beata Fransson, Anna Linderstam, Johan Österholm, Stina Östberg och
Annika Larsson. De låter på ett eller annat sätt fotografet ta steget ut i rummet.
Screens and mirrors är en lekfull och upplevelsebaserad utställning som ställer flosofska frågor
till besökaren. Det är en fotoutställning, men den innehåller mer än den typ av fotograf de
festa har i ett album eller på väggen. Verken i utställningen kommer att röra sig mot skulptur,
performance och måleri. De har det mänskliga seendet som gemensam nämnare.
– Förhoppningsvis blir det en tankeväckande utställning som ställer frågor om vad en bild
egentligen är. Vi tar ju alla foton i dag, eller använder dem, säger Karolina Pahlén, intendent vid
Borås Konstmuseum.

långsamhet
Tjernobylzonen i Ukraina. Jag besöker arkiv och
museer och läser mycket runt ämnena.
Men även om Lina Selander gör en djupdykning i ämnet är hon noga med att poängtera att
det inte är några dokumentära verk hon arbetar
med.
– Det är en helt annan temporalitet. Mina flmer
är långsammare, utan tydlig dramaturgisk kurva.
Lina Selanders flmer är mer som dikter.
– Det är ett berättande jag tror på. Jag jobbar
med flmmontage och mycket av verket blir till
i klippningen. Redigeringen är ett musikaliskt
arbete, som att komponera.
Bilden påverkar också hur vi uppfattar olika
händelser och situationer. Många skeenden hade
inte levt kvar på samma sätt om de inte dokumenterats.
– I Model of Continuation fnns atombomben
över Hiroshima, som en fotografsk händelse i
praktiken. När bomben detonerade blev det kvar
ett slags skuggformationer, fastbrända bilder på
vägar och byggnader. Staden blev både kamera
och motiv. Det är utgångspunkten för verket.
En stor del av Lina Selanders arbete handlar

om upplevelsen av konstverken där de ställs ut.
Hon uppskattar att hon lägger ner halva sin
tid i ateljén och den andra halvan på att skapa
den rumsliga upplevelsen för den som ska möta
hennes verk.
– Det är så jag kan leda betraktaren hur den
ska läsa verket, säger Lina Selander.
Ett tydligt sådant exempel var förra året när
Lina Selander blev utvald att representera Sverige på Venedigbiennalen. Då var hennes utgångspunkt ett 320 kvadratmeter stort rum.
– Jag visade fem verk i ett enormt stort rum.
Dessutom försågs jag med två A4-sidor med
regler om vad jag inte fck göra. Det gällde att
hitta genvägar och vara kreativ. Jag jobbade
med hela byggnaden och det var väldigt intressant att se sina verk i en sådan skala. Min upplevelse var väldigt positiv.
Det var Moderna museet i Stockholm som utsåg Lina Selander till Sveriges representant.
– Jag är jätteglad, nöjd och tacksam över att
ha haft chansen att möta en så stor publik. Det
var en ära att ha så många besökare.
CHARLOTTE OHLSSON

Kan alla bidra till att göra skillnad för
miljön och människors liv i staden? Med nio
spännande föreläsare, och en spelning med
rappartisten Erik Lundin, startar vi vårens
föreläsningar om stadsutveckling där temat
är Den demokratiska staden med fokus på
hållbara städer.
Carolina Falkholt fyller en del mellanrum
mellan grafti som subkultur och samtida
konstnärliga uttryck som utvecklar staden.
Mistra Urban Futures delar med sig av
erfarenheter om jämlikhet, social delaktighet
och allas tillgång till gemensamma nyttigheter.
FoodMaker och Yallatrappan får oss att
tänka på mat, vårt ekosystem, och att ta hand
om knappa resurser och odla i staden.
Erik Lundin tar oss in i härvan av identitet
och utanförskap som är en del av mångas liv i
samtidens Sverige.
Vi tittar närmare på ljusdesign och höga
hus och tar medborgardialogen på allvar.
Välkomna till Borås Stadsteaters stora scen
den 8 mars, 29 mars och 5 april. Det är gratis
att delta.

Måndagar om
klass och rasism
Måndagar på Kulturhuset har växlat upp
med intensivare samarbeten och mer interaktion med boråsarna. I vår pratar vi Sverige
– om klass och om rasism.
Borås första talkshow: Sara Abdollahi med
gäster.
Sara, en utfyttad boråsare gör come back
i stan och bjuder in sina önskegäster. Talkshowen startade i januari och fortsätter i
april med nya gäster. Bland annat kommer
författaren Susanna Alakoski och Elnaz
Baghlanian som i dagarna blev ny litterär
chef på bokförlaget Atlas.
Måndagar på Kulturhuset avslutar i maj
med faggan i topp: Lilian Turam var med
i det franska fotbollslandslag som vann VM
1998 och EM 2000. Under sin karriär spelade han för storklubbar som Parma, Juventus
och FC Barcelona. Efter fotbollskarriären
började han helhjärtat att arbeta mot rasism.
”Man föds inte rasist, man blir det” är
grundpelaren i Lilian Turams arbete mot
rasism, intolerans och fördomar.
Läs mer på boras.se/måndagar
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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.
Äldre i Borås får viktig hjälp
även på nätterna
I stads-del Väster i Borås
arbetar sju anställda varje natt
i äldre-omsorgens natt-patrull.
Under en natt brukar de ha
130 schema-lagda besök
hos äldre.
Personalen hjälper de äldre
att ta sina mediciner.
De hjälper de äldre att
gå på toaletten
och att gå och lägga sig.
Under en natt kan det också vara
30 akuta larm.
Ett akut larm är när något oväntat
har hänt.
Det kan vara att någon av de äldre
har ramlat.
Kanske måste personalen
ringa efter en ambulans.
Personalen i natt-patrullen
jobbar från klockan nio på kvällen
till klockan sju på morgonen.
Sidan 6
Den nya järnvägen
är viktig för Borås
Politikerna i Borås vill att
den nya snabba järnvägen
ska göra nytta
både för Borås
och för hela södra Sverige.
Man vill att den nya stationen
ska ligga centralt i staden.
Då får Borås en
mötes-plats mitt i staden
som fungerar för all kollektiv-trafk.
Det går också att bygga
nya bostäder runt omkring.
Man vill också
att tågen ska gå ofta till Göteborg
och till Jönköping.
Sidan 4
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Borås Stad har tagit emot
ungdomar på fykt
Under 2015 kom många fyktingar
till Sverige.
Flyktingarna kom bland annat
från länderna Afghanistan, Syrien,
Somalia och Eritrea.
En del fyktingar kommer med
sin familj.
Ibland kommer unga fyktingar
ensamma.
De kallas ensam-kommande.
Under 2015 kom 297
ensam-kommande till Borås.
I Sveriges lag står att kommuner
ska hjälpa ensam-kommande
ungdomar.
Den som är ensam-kommande
har bland annat rätt till
en plats att bo på
och att få gå i skolan.
Ofta får de bo på ett hvb-hem.
Hvb står för
hem för vård och boende.
Sidan 12
Amir och Alidad
trivs i Sverige och Borås
Två ensam-kommande pojkar
som kom till Borås 2015
heter Amir och Alidad.
Amir Hosseini och Alidad Shirzad
kommer från Afghanistan.
De bor på ett hvb-hem i Fristad.
Amir är 16 år och går på
Tullen-gymnasiet.
Alidad är 15 år och går på
Engelbrekt-skolan.
Varje dag lär de sig
mer svenska.
På fritiden spelar Amir fotboll
i Fristad Goif.
Alidad tränar kamp-sport
i Borås-hallen.
De tycker om att bo i Sverige.
– Här känner vi oss trygga,
säger Amir och Alidad.
Sidan 12

En omväxlande dag
på fritidshemmet
På Bergdal-skolans fritids-hem
börjar dagen klockan sex
på morgonen.
Personalen spelar lugn musik.
Barnen ritar eller spelar spel.
Barnen är från sex år till tolv år.
Klockan halv åtta är det frukost.
Sedan går barnen till skolan.
Klockan halv ett öppnar fritids igen.
På fredagar är det disco på fritids.
Barnen dansar och sjunger med
i låt-texterna.
Efter discot är det upp-trädande.
Den som vill kan visa upp
en egen dans för de andra barnen.
Senare på efter-middagen
går barnen och personalen ofta ut.
Det fnns mycket att göra
både inom-hus och utom-hus.
Klockan halv sex stänger fritids.
Alla barn har gått hem.
Sidan 10
På Våglängdsgatan 153
lagar personalen mycket mat
I köket på Våglängds-gatan 153
arbetar två kockar
och sex anställda till.
Mycket av maten är hem-lagad.
Det doftar gott av nybakat bröd.
Mer än en färde-del av alla råvaror
är ekologiska.
Varje dag lagar personalen mat
till 350 personer.
När personalen gör soppa,
behöver de göra 100 liter soppa.
När personalen vill göra
choklad-pudding till efter-rätt
går det åt 55 liter mjölk.
En del av dem som får maten
bor på Våglängds-gatans
äldre-boende.
Men de festa bor på andra
boenden i Borås.
Sidan 8

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

Skicka in din lösning
och svar på frågan till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 10 april så har du chans
att vinna ett litet pris.

Namn
Gatuadress
Postadress
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Bild: JONAS ISAKSSON

såbraborås

Nu lyfter Borås

Att ha ett enhetligt nationellt system innebär fera vinster,
bland annat:
Vi har ett enhetligt höjdsystem med jämförbara höjder
oberoende av var vi befnner oss.

l

Höjder behöver inte räknas om vid datautbyte mellan olika
system och riskerna för misstag minimeras.

l

l

Användning av modern mätteknik underlättas.

Ett enhetligt system medför minskade kostnader både för dem
som framställer höjduppgifter och för dem som använder dem.

l

CHARLOTTE OHLSSON

nr 341.234.

FÖRDELAR MED ENHETLIGT SYSTEM

– Genom att ha samma referenssystem i hela
landet slipper vi omräkningar när vi går mellan
fera system. Dessutom förenklas utbytet av uppgifter mellan de nordiska länderna, säger Jonas
Isaksson, geodatachef på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad.
I ett höjdsystem är det höjd över havet, vid ett
antal väl markerade fxpunkter som mäts. Varje
fxpunkt är noggrant inmätt och representerar
Jonas Isaksson
höjden vid just den tidpunkten. Fixpunkterna
används sedan för att mäta höjder till exempelvis
kartor. Eftersom landet påverkas av landhöjning måste alla höjdvärden
anges i relation till en viss tid. Därför har till exempel rikshöjdsystemet
tillägget 2000 och Borås gamla system -73.
Så från och med i tisdags har Borås höjt sig de där 134 millimetrarna
– på kartan.
Hur påverkar det här boråsarna?
– De festa påverkas inte alls av höjdsystembytet men den som använder höjdinformation måste alltid kontrollera i vilket höjdsystem som
uppgifter är angivna i. Har du begärt ut kartor innan det nya systemet
började gälla, så är det viktigt att de kartor du jämför med är gjorda i
samma system, säger Jonas Isaksson.
Ett sådant tillfälle kan vara när du planerar att bygga ut eller bygga
nytt.

16.02

Sedan i tisdags har Borås höjts drygt 13 centimeter, eller 134 millimeter för att vara exakt. I varje fall i teorin. I verkligenheten så gör
landhöjningen att Borås ständigt stiger mot nya höjder. Från och med
1 mars stämmer också kartan med verkligheten.
Fram till i måndags har Borås Stad använt ett lokalt system för att
mäta höjder i kommunen, Borås -73. Det grundar sig på mätningar
som gjordes på 1970-talet och har använts i Borås sedan dess. Det är
inte unikt att ha ett eget höjdsystem så som Borås har haft, det fnns
många i Sverige. Men för att underlätta utbytet av mätdata i landet så
har Borås Stad nu anslutit sig till det nya rikshöjdsystemet RH 2000.
Det är Lantmäteriet som står för mätningarna som ligger till grund för
det nya systemet. Mätningarna gjordes runt millennieskiftet och
tanken är att alla Sveriges kommuner ska ansluta sig till systemet.

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

