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Snart dags
att löddra
Informationskampanjen Löddra
mera pågick mellan januari och
mars 2017 i syfte att minska sjukskrivningar och VAB-dagar (vård av
barn).
Det handlar om enkla saker som
att tvätta händerna före maten och
efter toalettbesök, och att vara extra
nog med hygienen när man själv eller
barnet har en infektion.
Efter årsskiftet drar Löddra merakampanjen igång igen, med sikte
på de sjuk- och VAB-toppar som
regelmässigt inträfar i februari-mars.
Dessa toppar innebär inte bara
trista sjukperioder för barn och
vuxna, utan även betydande
samhällskostnader och stökar till det
för många arbetsgivare.

Egen klubb
för unga
dementa

På boras.se/loddramera hittar du poddar, quiz och annat.

Skarpa krav ger bättre skolmat
Kockar som lagar mat från grunden, halvfabrikat
bara som undantag, och bättre mat med lägre
gifthalter för barn och äldre.
Det låter som en önskelista, men är i
högsta grad verklighet från höstterminen
2017. Samtliga 130 skolrestauranger och
förskolekök i Borås Stad är nu KRAVcertiferade.
Det gäller också äldreomsorgens tretton
kök och gymnasieskolan sex restauranger.
Det innebär:
l att samtliga kök köper minst 25 procent ekologiska
livsmedel varav hälften av dessa är KRAV-märkta
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Borås yngsta invånare och deras
föräldrar får fer mötesplatser.
Sex öppna förskolor ska bli åtta,
varav en startas i Viskafors och en
får hjul. Den senare är nämligen
tänkt som en buss, som kan åka
ut till olika delar i kommunen.
Dessutom planeras en
familjecentral eller liknande
verksamhet starta i centrum.
En familjecentral samlar bland
annat öppen förskola, barnmorskemottagning, socialrådgivning och barnavårdscentral under
ett tak.
När slår dessa verksamheter upp
portarna – eller bussdörrarna?
– Så fort som möjligt, vilket
tidigast innebär våren 2018.
Vi letar lokaler som sjutton
och för diskussioner med alla
inblandade parter, säger Carina
Holmström, chef för Barnhälsan
i Förskoleförvaltningen.

l att kökspersonalen lagar så mycket mat som
möjligt från grunden, vilket ökar måltidskvalitén
samt arbetsglädjen i köken
l att köken aldrig köper gen-modiferade
livsmedel (GMO)
l att köken aldrig köper utrotningshotad,
rödlistad, fsk
– Eleverna blir mer involverade i vad som
fnns i deras mat och vi kockar får arbeta
med rena produkter och matlagning från
grunden, det är det bästa med KRAV-certiferingen,
säger Soile Johansson, kock med produktionsansvar
på Bredaredskolan.

Klubb Viskan är en mötesplats
i Borås för personer med demensdiagnos, men som betraktas som
yngre, alltså under 65.
Annika Svensson Lundberg
arbetar i det nybildade demensteam för yngre under Sociala
omsorgsförvaltningen som startat
på Träfpunkt Simonsland.
– Verksamhet som vår kan
förlänga den friska tiden, fungera
som en medicin, för den som
drabbats av demenssjukdom,
säger hon.
Klubb Viskan erbjuder en aktiv
och utåtriktad verksamhet, med
allt från utfykter och måltider
på stan, till bio, gym och annat.
Målet är att skapa gemenskap
och delaktighet.
Teamet erbjuder också
anhörigstöd. Platsen i Klubb
Viskan är biståndsbedömd.

Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Ledare

Hallå där ...
ÅKE PERSSON, markägare i Sandared vars
gran är Borås Stads 100:e offciella julgran
och står på Stora Torget.
Vad är det för gran egentligen?
– Det är en vanlig gran, självsådd, men väldigt rak och fn.

Var har den vuxit?
– Den har stått på min mark här i Sandared.

Hur känns det att skiljas från ett så stort och
vackert träd?
– Den har alltid varit fn, men nu hade den vuxit sig så
stor, och den stod vid infarten till ett hus, så det var bäst
att fälla den.

Hur gick det till när den blev Borås Stads
julgran?
– Det var Mikael Barsk på Tekniska förvaltningen
som fck tips om den och ställde frågan till mig.
Fotnot: Johan Andersson vid gården Svinåsa i Brämhult
skänkte staden den första ståtliga granen 1917. Det fortsatte
han med i ytterligare fyra år. Källa: Borås Tidning.

Söndagsöppet
i Dalsjöbadet
Dalsjöbadet i Dalsjöfors har under hösten öppet på söndagar
klockan 9–14.
– De utökade öppettiderna sammanhänger med renoveringen
av Stadsparksbadet, säger Mattias Karlsson, enhetschef på
Dalsjöbadet, och riktar sig framförallt till barnfamiljer.
Dalsjöbadet är ett småskaligt badhus av familjekaraktär, med
25-metersbassäng, hopptorn och undervisningsbassäng med en
liten rutschbana.
– Den större anläggningen Borås simarena lämpar sig mer
för träning, tävling och motion. Dalsjöbadet passar bättre för
familjebad, säger Mattias Karlsson.
Badet är för övrigt öppet även på lördagar samma
tid, 9–14.
– Ännu är det inte så många som hittat hit på vår
nya söndagstid, men när det sprider sig tror jag det blir
betydligt fer, säger Mattias Karlsson.
Flest besökande barnfamiljer har Dalsjöbadet på fredag
förmiddag och senare på fredag eftermiddag och tidig kväll.

KAL-grupper för bättre arbetsvillkor
Som ett viktigt led i arbetet med att göra Borås Stad till en
ännu bättre och attraktivare arbetsgivare har Kommunchefen
Svante Stomberg skapat partssammansatta arbetsgrupper med
representanter från de fackliga organisationerna.
De har fått namnet KAL, efter de tre huvudområden man
fokuserar på: Kompetens- och personalförsörjning, arbetsvillkor
och lönebildning.
Efter den första, KAL – förskola, grundskola och gymnasieskola,
följde sedan KAL – socialsekreterare. Med den senaste, KAL –
hälso- och sjukvårdsverksamhet, har man skapat en handlingsplan
också för anställda i Vård- och äldreförvaltningen och Sociala
omsorgsförvaltningen.
Målet med handlingsplanerna är att skapa sådana arbetsvillkor
att Borås Stad lättare kan behålla sina medarbetare och locka fer
att söka sig hit.

En budget som
andas framtidstro
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et är återigen dags att summera ett år som gått. 2017 är
året då Borås fortsatte att växa och vi passerade 110 000
invånare. Högskolan fortsatte att locka studenter till Borås,
bostäder och förskolor byggdes och företag etablerade sig
i staden. Samtidigt är Borås viktigaste dokument, budgeten, precis
fastslagen. Att staden är på frammarsch, med de förutsättningar och
utmaningar som därmed följer, är något som tydligt genomsyrar 2018
års budget.
I höstas presenterade Polisen sin rapport om särskilt utsatta områden,
som nu är uppe i 23 stycken, varav två i Borås. Integrationsinsatser och
förebyggande arbete har pågått i dessa områden sedan länge och det ger
också positiva resultat.
Ett exempel på det är Norrbyhuset, som är väl värt ett besök,
oavsett ålder. Där kan människor mötas för trevliga samtal, få
medborgarservice, möjlighet att påverka sitt bostadsområde och mycket
annat.
I 2018 års budget har ännu fer beslut tagits om åtgärder för trivseloch trygghetsskapande, och det fnns stor tilltro till att dessa åtgärder
bidrar till att förena staden ytterligare. Dessa områden ska bort från
polisens lista.
En god nyhet på ett annat område är att Kulturskolans aktiviteter blir
avgiftsfria också i årskurs 2, efter det så kallade Kulåret, för årskurs 1.
Borås är en kulturstad och det är viktigt att inspirera barn och unga att
utforska kulturen.
Kanske kommer ett gratis år att medföra att barn och unga som
annars inte hade haft möjlighet att delta, nu upptäcker sina talanger för
teater, design eller varför inte graftikonst? Kanske kommer nästa stora
musiker eller skådespelare att fnna sin väg tack vare detta.
Även de små behöver förutsättningar att upptäcka och växa. Under
2017 har fera förskolor färdigställts och fer beräknas bli klara under
2018. Samtidigt börjar vi under året bygga ännu fer.
Det är väldigt glädjande att på nära håll få se hur trygga och
spännande platser för våra yngre medborgare skapas. Behovet av fer
förskolor är en tydlig indikator på den positiva utvecklingen i vår stad.
Visst fnns många utmaningar – men det är ändå
också viktigt att minnas vilken fn och på så många
punkter välfungerade stad vi har.
Oavsett om man är född här eller fyttat hit
på grund av studier eller arbete, eller för att
man fytt sitt hemland, så är staden till för
sina medborgare.
Borås är och ska förbli en stad för alla.
God Advent, God Jul och Gott Nytt År!

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
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samhälle
Bygglov. Så funkar det

2.

ANSÖK. DU KAN ANSÖKA OM BYGGLOV
ELLER GÖRA ANMÄLAN PÅ TRE SÄTT.
• Med e-tjänsten Mittbygge. Då behöver du
e-legitimation.
• Via e-post: fyll i den digitala blanketten som du
hittar på hemsidan och skanna in övriga handlingar
som inte redan är digitala.

1.

FÖRBERED DIG.
TÄNK IGENOM PROJEKTET.
TA HJÄLP AV ARKITEKT
OM DU KÄNNER DIG OSÄKER.
TALA MED GRANNARNA.
Kolla detaljplanen på boras.se under ”karta” i
sidans huvud, gå vidare till boende, miljö och trafk
i sidans meny.

• Med post: ladda ner eller hämta blanketten i
vår kundmottagning. Skicka med kopior på övriga
handlingar. Originalen behåller du hemma. Det
är viktigt att alla handlingar fnns med. Om du är
osäker så boka en tid med bygglovshandläggare på
boras.se.

3.

VI HANDLÄGGER DITT ÄRENDE.
När ditt ärende har kommit in till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, får du ett
bekräftelsebrev från oss med information och
diarienummer för ditt ärende. Vi kontaktar dig om
något saknas, behöver förtydligas eller förändras
i ditt ärende. Din handläggare kontaktar dig. Vårt
mål är att handlägga ärendet inom 8 veckor.

4.

DU FÅR ETT BESLUT.
Ditt ärende beviljas, avslås eller avvisas, om ditt
ärende inte är komplett.
I de två senare fallen ska du ha fått information om
att ditt ärende riskerar att avslås eller avvisas. Men
innan du drar på dig snickarbyxorna måste du ha
ett startbesked.

Rakare väg till
godkänt bygglov
Ska du bygga? Bygga till? Bygga nytt?
Vägen till ett bygglov är inte spikrak, men här får ni byggsugna några tips
på vägen.
Om man vill bygga en ny byggnad behöver
man i allmänhet bygglov. Men det behöver
man också för att bygga till, eller bara göra vissa
ändringar. Ett plank kan behöva bygglov, liksom till exempel en mur.
Hur får man reda på vad som gäller då?
Man tar kontakt med kommunen.
Vill du ha råd och vägledning så kan du boka
ett möte med en bygglovshandläggare. Det gör
du på vår webbplats boras.se och klickar dig
vidare under rubriken Bo, bygga & miljö.
– En del ärenden är komplicerade, andra
enkla, säger Jeanette Pettersson-Ek, som är
bygglovsarkitekt och jobbar på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Men det är inte så enkelt som att uterum är
enkelt, höghus komplicerat. Det handlar om
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hur väl förberett det är. Om det ligger inom
detaljplan. Detaljplaner styr.

att man tar in grannarnas synpunkter när så
krävs, eller om till exempel Trafkverket eller
någon annan myndighet kan ha synpunkter.
När den sökande fått sitt bygglov återstår
en teknisk prövning av en byggnadsinspektör,
innan ett startbesked kan ges.
– Det är en sorts stafett, säger
Jeanette Pettersson-Ek.

Kommunerna har ansvar för att planlägga hur
mark och vatten används, och att det sker i enlighet med lagen. I det här fallet
plan- och bygglagen. Därför gör
man detaljplaner.
Jeanette Pettersson-Ek rekommenderar att man läser på innan man
söker bygglov.
Den som bygger vill ibland av ren
entusiasm bygga mer än tänkt.
– Det är bra att tänka igenom
saken noga. Kanske behöver man
hjälp av en arkitekt.
Handläggningen innebär också
Jeanette Petterson-Ek

Från i höst tillämpar Samhällsbyggnadsförvaltningen en förenklad procedur för den som söker
bygglov. Det innebär att man kan
boka in ett samtal med en handläggare efter behov. 15, 30 eller 60
minuter. Öppen mottagning har
man som tidigare på tisdagar 16–18.

5.

Bild: ANNA SIGGE

Plasten ska bort

DU FÅR ETT STARTBESKED.
Nu får du börja bygga. Ibland behövs
ett tekniskt samråd innan du får
startbesked. Du får då boka tid med en
byggnadsinspektör.
När du bygger kan du få besök av
samhällsbyggnadsförvaltningen som kollar
att bygget följer kontrollplanen.

6.

DU FÅR ETT SLUTBESKED.
Innan du kan inviga och börja använda
ditt nya bygge behöver du ett slutbesked.
Det är ett beslut och godkännande från
bygglovsavdelningen om att det som du har
byggt får användas.

Antonia Ortíz Sola, kock på Milstensgårdens
förskola, gillar att plasten försvinner ur köket, men
tror att vissa moment i köket kan bli lite tyngre.

Illustration: IDA BROGREN

Schweizisk tv har gjort en dokumentärflm om Borås
Stads väg mot plastfria kök och Miljöförvaltningen har
fått samtal från föräldrar i Piteå som undrar hur i hela
världen Borås har lyckats med en så kraftfull satsning
mot plasten.

Detaljplanerna fnns för övrigt tillgängliga
på boras.se, under ”karta” i sidhuvudet,
fiken boende, miljö och trafk.
Allra smidigast är att söka bygglov digitalt
via e-tjänsten Mittbygge. Då kan du följa
ditt ärende via e-tjänsten, få hjälp att fylla
i uppgifterna rätt, och tillfälligt pausa och
spara din ansökan sju dagar. Du kan också
lätt och snabbt komplettera din ansökan på
mittbygge.se.
På boras.se kan du också ta del av en kort
flm som i enkla steg beskriver hur en ansökan eller anmälan går till.
Filmen är ett utmärkt första steg för den
som vill göra en ansökan digitalt.
ULF JOHANSON

Trots att plast innehåller gifter som är skadliga både för miljön och vår hälsa, så är det ett
mycket vanligt material inte bara i våra privata
kök utan även i storkök. Slevar, muggar, skålar
och tillbringare är ofta gjorda av plast – trots att
det faktiskt fnns bättre alternativ.
Redan för några år sedan påbörjade Borås
Stad utfasningen av plast efter ett beslut om
att arbeta för giftfria förskolor. I våras hände
dock något som gjorde att processen snabbades på betydligt: ett nytt avtal med leverantörer trädde i kraft. Det var resultatet av
en upphandling med mycket specifka krav
på miljömässiga material. Ställningstagandet
var så unikt att nyheten snabbt spred sig inte
bara inom landets gränser utan även utomlands. Och nu i november var Borås Stad
med på den stora Kvalitetsmässan i Göteborg
– inbjudna av Naturvårdsverket – för att
berätta om hur det har gått till. Alla vill veta
hur man gjort i Borås.
– Grunden är att vi har miljömål som är
antagna av Kommunfullmäktige. Där står det
att vi ska byta ut skadliga ämnen mot mer
hälsosamma alternativ, säger miljöutredare Pia
Aspegren.

I Borås Stad fnns mängder av kök inom bland
annat förskola, skola och äldreomsorg. De har
ansvar för sin egen ekonomi och gör sina egna
inköp. Men vad de köper in styrs av de övergripande avtal som kommunen tecknar i samband
med upphandlingar. Att göra en upphandling
som styr bort från platsen var därför ett efektivt
sätt att göra miljömålet konkret.
– Det måste vara lätt att göra rätt. Vi tänkte till
när vi gjorde upphandlingen, och tack vare det
underlättas valen för beställarna i köken, säger
Pia Aspegren.
Upphandlare Anette Fleischer förklarar att
trots att de hållbara, miljömässigt bra produkterna vid en första anblick kan verka dyrare än
plasten, så blir det billigare att välja dem på sikt.
Upphandlingen är gjord så att Borås Stad får bra
avtalspriser på grund av stora volymer av samma
vara. Istället för att ha möjlighet att välja bland
tio plastslevar, så kanske man kan välja mellan två
metallslevar. Dessutom är de miljömässigt hållbara alternativen ofta också mer hållbara för slitage.
– I stället för att köpa tre billiga plastskedar under ett år, så köper jag en dyrare rostfri sked som
håller i tio år, säger Anette Fleischer.
ANNIKA KLEMMING
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Sedan första september
fnns en ny enhet inom
Borås Stad särskilt riktad till
unga vuxna som behöver
hjälp med problem
kring till exempel missbruk, kriminalitet eller
psykiatriska besvär.
– Vi har mycket att vinna
på att jobba med den
åldersgruppen, konstaterar
socialsekreteraren Sara
Andersson på IFO Unga
vuxna.

Ny enhet fångar upp
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
IFO, är en av fyra förvaltningar inom Borås Stad
som jobbar med sociala och omsorgsfrågor. IFO
ger stöd till barn och deras familjer samt vuxna
som befnner sig i svåra och utsatta situationer.
I den tidigare indelningen med en enhet för barn
och unga och en för vuxna gick gränsen vid 20
år. IFO Unga vuxna riktar sig till 18-25-åringar.
– Unga vuxna är en målgrupp som behöver prioriteras. Övergången mellan ungdom och vuxen
är i sig ganska svår, och det är viktigt att så gott
det går förebygga så att situationer inte förvärras,
säger socialsekreteraren Sara Andersson.
Enhetschefen Rebecca Albert instämmer.
– Det vi vet och ser är att det är viktigt att
fånga upp dem som börjat få ett riskbruk av
alkohol eller narkotika. Även när det fnns ett
etablerat missbruk eller beroende kan vi ge stödinsatser tidigt. Om vi väntar så fnns det risk för
missbruk, utanförskap, inget arbete, ingen bostad
– då har bekymren vuxit sig ännu större.
Behoven är inte nya, men tillfället för Borås
Stad att ta tag i dem kom i år.
– Inför omorganisationen fanns det tillfälle att
lägga fokus där, med förhoppning om och mål-
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sättning att kunna möta fer. Vi vet att framför
allt personer mellan 18 och 20 år har fallit mellan stolarna tidigare, och det vill vi förändra.

Om du eller någon du känner
behöver stöd
Kontakta Borås Stads växel: 033–35 70
00. Fråga efter IFO Unga vuxna.
l En socialsekreterare pratar med den som
ringer för att få reda på hur situationen ser
ut och eventuellt boka tid.
l Om samtalet avser någon annan försöker
enheten få kontakt med den personen, oftast
via telefon eller en kallelse med erbjudande
om besökstid.
Personen får information om att en
orosanmälan har gjorts, och om vilket stöd
som kan erbjudas.
l Om personen ansöker om stöd görs en
utredning om behoven – och där ska
personen själv vara delaktig.
l Ett mål är att stötta genom tidiga insatser i
öppen vård, i närmiljön.
l På grund av sekretess kan den som gjort en
orosanmälan om någon som är över 18 år inte
få information om vad som händer efteråt.
l Mottagningsenhetens telefontid: varje
vardag klockan 13.00–14.30.
l Besökstid klockan 10–12 alla vardagar utom
tisdagar.
l

Den största mängden ärenden handlar om
missbruk, men även boendefrågan är stor.
Rebecca Albert redan har märkt att enheten når
fer.
– Vi pratar om att vara mer fexibla, ha mer tid
och möta upp snabbt. Vi är lite envetna, måna
om att få kontakt, vi släpper det inte. För de
personer som är tveksamma till stöd försöker vi
få till en uppföljande kontakt: ”Fundera du, så
hörs vi om 14 dagar”.
Som ny enhet vill de också hitta nya arbetsformer och kontaktytor.
– Det handlar mycket om hur våra metoder
ska se ut, hur vi kan jobba ännu mer förebyggande och nå dem. Hur får man någon att vilja ha
kontakt med Soc? Det är inte så häftigt att säga
till kompisarna. Inte för någon, säger Rebecca
Albert. Sara Andersson poängterar att det kräver
nya förhållningssätt från socialsekreterarna.
– Framför allt mellan 18 och 20 eller 21 år
är man väldigt ny i vuxenlivet … Jag tror att vi

Anneli Nilsson och Annelie Johansson på
Budget- och skuldrådgivningen.

Gratis råd
när det krisar

Illustration: IDA BROGREN

Du som behöver hjälp när
det kört ihop sig ekonomiskt
kan få det genom Borås Stads
kostnadsfria budget- och
skuldrådgivning.

unga vuxna
behöver ha lite mer tålamod, vara mer fexibla,
skicka sms-påminnelser om tider och så. Ibland
kanske vi behöver åldersanpassa vissa frågor,
hur vi väljer att ställa dem kan vara olika beroende på hur gammal någon är. Vi kan inte utgå
från att personen faktiskt vet allt, utan vi måste
förklara istället.
En prioritet är att bygga olika former för
samverkan. Bland samverkansparterna fnns
öppenvården, fera andra enheter inom kommunen, psykiatrin och Arbetsförmedlingen.
– Jag kan räkna upp ännu fer! säger Rebecca
Albert med ett skratt.
Ett annat mål är att både de grupper som jobbar med unga vuxna och de unga vuxna själva
ska få ökad kunskap om vart de kan vända sig.
– Jag hoppas att enheten ska kunna bidra till
att personer inte är rädda för socialtjänsten, att
vi ska kunna synas, att de ska våga ringa och
rådfråga oss. Ibland är det gott att bara kunna
få fråga vart man ska vända sig, säger Sara
Andersson.
TEXT: BELLA STENBERG
BILDER: ANNA SIGGE

Sara Andersson,
socialsekreterare.

Rebecca Albert, enhetschef,
IFO.

Nu testar man öppen mottagning varje helgfri
tisdag mellan 13 och 16. Du behöver inte boka
tid. Besök helt enkelt Stadshuset på Kungsgatan 55 för ett inledande samtal på 45 minuter.
– Det är bara att slinka in, säger Annelie
Johansson, avdelningschef på Miljöförvaltningens Budget- och skuldrådgivning.
– Ju tidigare man söker hjälp desto bättre.
Det är oftast yttre omständigheter som gör att
folk hamnar i privatekonomiska problem, till
exempel förändringar i livssituationen, som
sjukskrivning, du förlorar jobbet eller skiljer
dig, förklarar budget- och skuldrådgivaren
Anneli Nilsson.
–Trycket på skuldrådgivning ökar i Borås
liksom i övriga landet, fer kommuner är redan
igång med modellen öppen mottagning, och
vurmar för den, säger Anneli Nilsson, en av sju
medarbetare på avdelningen som arbetar med
rådgivningen.
Så vilken hjälp kan man få?
– Vi går igenom din ekonomi, gör en budget,
tar eventuellt kontakt med fordringsägare,
diskuterar dina utgifter såsom abonnemang,
bilinnehav och annat. Det viktigaste är att
betala hyran, för om du inte har någon bostad
spelar det ingen roll vilka abonnemang och tvkanaler du har, säger Anneli Nilsson.
Budget- och skuldrådgivningen kan också
hjälpa till att söka om skuldsanering hos
Kronofogdemyndigheten.

VÅRA BÄSTA RÅD FÖR
DIN PRIVATEKONOMI
Gör en budget, gärna med utrymme
för buffert och sparande.
l Ta kontakt med dem du är skyldig
pengar och berätta att du inte
kan betala i tid. Försök få till
avbetalningsplaner.
l Sälj ägodelar och se över
abonnemang
l Betala alltid hyran
l Undvik snabba krediter
l Be om råd och hjälp
l

budget@boras.se 033-35 75 95
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skola

Bästa lärarens bästa tips
Hennes trea arbetade med enkel programmering redan i ettan.
Nu ska de göra animerad flm med lera om det första livet
på jorden efter Big Bang.
Möt prisade läraren Marie Ström.
TEXT: ULF JOHANSON BILDER: ANNA SIGGE

Marie Ström kan vakna mitt i natten med nya idéer för kommande
lektioner.
Hon är sån, vill inte köra på i gamla hjulspår. Inga gamla stenciler.
– Jag tror man måste vara lyhörd. Man kan inte jobba på på samma
sätt år efter år oberoende av vilka barn man har. Alltså får man pejla
var barnen är, vilka de är. Vad behöver de?
Hon hatar papper, säger hon och skrattar. Slarvar bara bort dem.
– Jag har nog inte ens några pärmar. Det är så bra att ha material
digitalt, för då kan man använda det man behöver, göra om, bygga ut.
– Jag är en kreativ person, säger hon rakt.
Visst kan hon köra fast, och ibland är det svårt att hinna göra ett
moment så bra som hon önskar.
Det är då hon vaknar följande natt med en ny tanke.
– Jag trivs inte om mina lektioner inte är genomtänkta.
Genomtänkta och med utrymme för barnens spontanitet.
Vi är på Kristinebergskolan och hittar Marie Ström mitt i mellanmålet, ensam i sitt klassrum.
Hon är 1-7-lärare, och inte vilken 1-7-lärare som helst.
Hon har av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren utsetts till
2017 års mottagare av Lärarpriset, eller Sveriges bästa lärare, som det
brukar kallas. Hennes elever, 3:or för närvarande, föredrar att säga
Världens bästa lärare.
Elever och föräldrar från tidigare klasser har hört av sig och gratulerat. Det gör Marie Ström både varm och glad.
Hon ombads hålla ett anförande inför 400–500 personer i Malmö
börshus när hon i maj tog emot priset. Det var inte riktigt hennes
vanliga publik. Hon minns inte riktigt vad hon sa, det var nervöst,
men folk kom fram efteråt och sa att de uppskattat det.
Och visst är hon stolt, men det är inget som hon går omkring och
tänker på i vardagen säger hon.

– Det blir mer motiverande, inte minst för barn som är lite svåra att
sätta igång.
Marie Ström inser att inte alla vill jobba så här, men i hennes arbetslag är det inget gnissel. Och hon uppskattar att hon fått stöd från sina
arbetsplatser när hon velat åka på en mässa, eller köpa in en app.
– På min gamla skola fck jag vara testpilot med iPad i en halv klassuppsättning. Det var nytt då, för sex år sedan. Väldigt kul att få såna
möjligheter och bli pushad.
Har man väl köpt in nånting så fnns det också för andra att
använda i fera år, säger Marie.
– Vi har till exempel köpt in såna där Beebots som står där ...
Marie Ström pekar mot en liten programmerbar gul bi-robot, stor
som en igelkott.
– ... dem kan vi använda i olika ämnen. Vi har jobbat med dem
sedan ettan. Vi har sex stycken, och alla på skolan kan använda dem.
Det rimmar väl med att programmering ska in i läroplanen, lägger
hon till.
Hon har själv lärt sig det på egen hand. En mässa, några föreläsningar. Trial and error.
– Jag tror det är viktigt att man inte sitter och väntar på att bli fulllärd. Det är bättre att börja och prova sig fram. Och barnen snappar
direkt, och så lär vi oss ihop.
Nu har Marie Ström och hennes trea börjat jobba med det första
livet på jorden, efter Big bang.
– Vi gör leranimationer med flm, vi har stop-motion-app på
paddorna. Lerflm.
Och så lägger vi det på vår blogg.
Bloggen är också ett verktyg för att förbereda båda barn och föräldrar inför kommande lektioner och ämnen.
De sociala kanalerna ger föräldrarna god insyn, tycker Marie Ström.
– Varje dag kan de de via Instagram följa vårt arbete, och på bloggen
kan de ta del av barnens alster, och se i förväg hur vi förklarar olika
avsnitt.
– Jag brukar spela in en flm inför till exempel ett nytt
avsnitt i matte, där jag föklarar vad det handlar om.

Marie Ström berättar att hon alltid visste att hon skulle bli lärare.
Flygvärdinna eller delfnskötare var aldrig ett alternativ. Och hon
älskade skolan. Missade aldrig en glosläxa.
Hon startade tidigt och har i dag varit lärare 16 år.
Hon var 22 när hon fck sin första klass, en 5:a.
På sin tidigare arbetsplats tog hon upp en idé om geocaching hon hittat på Twitter. Hon startade en blogg
med eleverna, Sallys äventyr, med en ekorre i huvudrollen. Ekorren for runt i Europa. Bloggen resulterade i
både radioprogram och flm.
Och ett pris.
– När den där klassen började trean var det fantastiskt
att se vilka verktyg de hade att jobba med vid redovisMARIE STRÖM
ningarna. De gjorde animerad flm, radioreportage, och
Yrke: 1-7-lärare
klippte tv-inslag. Det var helt nytt för mig också. Vi
År i yrket: 16
lärde varandra.
Arbetar på: Kristinebergskolan
Så där är det fortfarande. Hittar hon en bra idé på till
Aktuell: prisad som
exempel sociala medier så får hon ingen ro förrän hon
Sveriges bästa lärare,
testat.
I klassrummet ligger mini-paddor med flmappar,
färdighetsträning i matte, spel av olika slag.
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inte minst för sitt sätt
att arbeta med digital
teknik.

De flmerna har för övrigt blivit läromedel i vidare
mening sedan de köpts av förlaget Studentlitteratur.
– Jag började med det för att jag upptäckte att det
blev urtråkigt för dem som snabbt lärde sig, att sitta
och lyssna på samma förklaring från mig. Nu kan den
som behöver gå fram till tavlan och skanna in en QRkod och så kommer de till den lilla flmen på youtube.
Hinner du göra det här på arbetstid?
– Det hinner jag inte. Men vi har ju tio timmar förtroendetid. Framförallt gör jag det för att jag vill och
tycker det är roligt.
Marie Ström är inte en person som är så förtjust i att
teoretisera sitt jobb.
– Det är inte så att jag tänker att ”det här är Piaget”.
Det är Maries pedagogik, skrattar hon.
Fotnot: Jean Piaget, pedagog och flosof, död 1980.

Fina siffror
i årskurs 9
Grundskoleförvaltningen
noterar glädjande förbättringar i betygs- och
behörighetsstatistik för
årskurs 9. En bekräftelse på
att man är på rätt väg, enligt
förvaltningen.
Så har till exempel det genomsnittliga
meritvärdet ökat:
l på Bodaskolan från 163,1 (2016)
till 188,4 (2017)
l på Särlaskolan från 160,8 till 185,9
l på Engelbrektskolan från 194,8 till 226,8.
Gymnasiebehörigheten har på motsvarande
sätt ökat:
l på Dalsjöskolan 4-9 från 77,4 (2016)
till 82,4 (2017)
l på Erikslundskolan F-9 från 63,8 till 82,1
l på Viskaforsskolan F-9 från 73,9 till 79,6.

MARIES BÄSTA TIPS

Aliiah Kroon Chahrour och Natalie Fredriksson med sin lärare Marie Ström. De
har arbetat med enkel programmering och problemlösning ändå sedan årskurs 1,
alltid knutet till lektioner i till exempel matte. Nu går de i trean. ”Treor är
underbara att ha”, säger Marie Ström: ”Vi känner varandra. De vet var de har
mig. Ingen testar mig längre. Jag vet vad de klarar. Alla känner sig trygga.”

… till elever

… till lärare

… till föräldrar

1. Våga fråga om du inte
förstår. Låtsas inte.
2. Kom med önskemål om
vad ni vill göra och hur ni
vill göra.
3. Gör alltid ditt bästa.
Var ”den bästa versionen”
av dig.

1. Var öppen och intresserad
av barnens värld. Var med,
helt enkelt.
2. Variera din undervisning
3. Våga prova. Vänta inte på
att bli fullärd.

1. Var positiv när du talar
om skolan med barnen.
2. Ställ specifka frågor till
barnen. Inte ”Hur var det i
skolan?”, utan hellre ”Vem
lekte du med?”
3. Sluta inte högläsa. Det
är värdefullt på olika sätt i
olika åldrar.

Grundskoleförvaltningen ser fera skäl
till den positiva utvecklingen. De riktade
insatserna är ett. Fyra skolor med låga
resultat har fått extra stöd för att arbeta
med skolutveckling kring matematik och
språkutvecklande arbete.
Centrum för ferspråkigt lärande, CFL,
har också bedrivit ett framgångsrikt arbete
med studiehandledning.
Man ser också att de senaste två årens
nyanlända haft en bättre skolbakgrund än
tidigare. De föregående årens mottagande
av nyanlända har tidigare sänkt stadens
resultat, men i år kom ett trendbrott.
De senaste nationella sifrorna från Skolverket ser inte riktigt så ljusa ut för Borås som
de i er rapport. Hur kommenterar du det?
– Den nationella statistiken är svår att
förhålla sig till. Vi vet att vår lokala statistik
stämmer, säger Joakim Cannerfors, chef för
kvalitet och utveckling på Grundskoleförvaltningen.
Cannerfors säger att man nationellt räknar
bort de elever som helt saknar slutbetyg,
vilket gör att den nationella statistiken ofta
ser något bättre ut.
Dessutom har de åtminstone vissa år,
som 2016, räknat bort elever med okänt
ursprung, till exempel asylsökande, vilket
gjort sifrorna ännu bättre.
– När det sedan inte görs året därpå, det
vill säga 2017, ser det plötsligt ut som en
försämring för Borås i den nationella
statistiken.
– Vår lokala statistik omfattar samtliga
elever som slutade årskurs 9 och där ser vi
en förbättring, säger Joakim Cannerfors.
Trots att resultaten blivit bättre, anser
förvaltningen att man bör fortsätta att
jobba kraftfullt för att utjämna skillnaderna
mellan skolor, och för att se till att fer når
de uppsatta målen.
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kultur

Kväll i flmstudion. Díana Andersson Biró ser flm animerad växa fram i Erikslundskolan.

Poppis skapande
i popup-skolan
Kulturskolan Pop-Up öppnar en möjlighet för ungdomar mellan 13
och 18 år att prova på att uttrycka sig konstnärligt.
Film och animation står just nu i fokus för den mobila kulturskolan.
TEXT: ULF JOHANSON BILDER: ANNA SIGGE

I sal 11 ett par trappor upp i Erikslundskolan sitter Amalia Andersson
djupt koncentrerad vid en dator. Hon bringar reda i ett stort antal flmsekvenser, som snart kommer att vara en färdig animerad flm, gjord med
stop-motionteknik i samma rum.
Hon diskuterar med flmaren Jesper Lundström, som ger henne några
tips.
Vid rummets andra arbetsyta står sjundeklassarna Victor Popescu och
Luca Bergendahl tillsammans med Alex Bughiu, som går första året på
gymnasiet, och Robert Tapuc, som i likhet med Amalia går i nian.
Det är här man flmar, med enbildstagningar. På bordet har gruppen
byggt upp ett landskap där en liten pojke och en räv, båda i lera, som
pojkarna fyttar i små små steg mellan tagningarna. Tecknaren och bildpedagogen Ida Brogren står böjd över scenen i papper och lera och ger
korta råd om rörelser och perspektiv.
– Vi glömde kanske räven? säger Victor.
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– Om vi tar bort den här, så att vi ser …
Pojkarna växlar om bakom kameran och vid den uppbyggda scenen.
Alex sätter sig lite motvilligt på en stol medan Victor tar över kameran.
– Jag fnns här om du behöver mig, säger han till Victor med ett brett
leende.
Modersmålsläraren Díana Andersson Biró rör sig lätt i rummet och diskuterar med eleverna på omväxlande svenska och rumänska.
– Temat är Min första flm, säger hon.
Díana Andersson Biró beskriver att idén bakom projektet är att producera en berättelse som använder såväl ord som ljud och bild för att skapa
dramaturgiska efekter. En del i elevernas arbete är alltså att refektera
över hur det kan göras.
Den lille pojken i lera är i själva verket Lille prinsen i författaren
Antoine Saint-Exupérys flosofska barnbok med samma namn och som

”

När flmen är klar tänker
vi visa den för mindre
barn som får diskutera
och tolka den

”

DÍANA ANDERSSON BIRÓ

fallit ned från en asteroid och landat på jorden. I boken Lille prinsen
dyker en räv upp och blir prinsens kloka samtalspartner. Eleverna har
alla läst boken.
Nu blir en scen med Lille prinsen och räven alltså flm här på Erikslundskolan, drygt sjuttio år efter att boken gavs ut.
– När flmen är klar tänker vi visa den för mindre barn som får diskutera och tolka den, säger Díana Andersson Biró.
Victor Popescu har rotat fram rävljud i ett youtubeklipp i sin telefon.
En mansröst säger på engelska: ”Så här låter det när man kittlar en
räv”, följd av ett ljud som låter som en snabbspolad inspelning av småbarnsskratt. Det för inte tankarna till klokt resonerande räv. Victor
stänger av.
Den här kvällen i Erikslundskolan är en del av projektet Kulturskolan
Pop-Up, en mobil kulturskola för att nå ungdomar mellan 13 och 18,
särskilt nyanlända, ungdomar i glesbygd och ungdomar med funktionsvariation.
Ida Brogren berättar att man anpassar verksamheten efter vilken grupp
man har. Ibland jobbar man med
greenscreen, där man i efterhand kan
ersätta den gröna bakgrunden med
valfri bakgrund, medan man med
lightpainting kan experimentera med
långa exponeringstider i kameran.
Det är Díana Andersson Biró som
bokat upp Jesper Lundström och
Ida Brogren, då den här gruppen
ungdomar ur hennes rumänska
modersmålsgrupp var sugna på att
Lisa Pegoraro, producent vid
jobba med flm och animation.
Kulturskolan.
Kulturskolan Pop-Up har startats med pengar från Kulturrådet och är
kostnadsfri.
Borås Stad och Lisa Pegoraro, producent vid Kulturskolan, var snabba
att hugga på erbjudandet. 1,3 miljoner fck man första året, 800 000
kronor andra.
– Med de pengarna kunde vi starta verksamheten, köpa in 20 paddor,
kameror, stativ, lampor, programvara till datorerna och förstås betala lön
för de projektanställda, säger Lisa Pegoraro.
– Nu när vi har tekniken kan vi lättare fortsätta.
Det är flm och animation som väcker störst intresse, och intresset
letar sig hela tiden längre ner i åldrarna, berättar Lisa Pegoraro.
Det är tidig kväll och fotbollsträningen är i full gång nere på de belysta
konstgräsplanerna vid Erikslundskolan, med bollar som kommer fygande över det lite för låga staketet.
I salen där Lille prinsen blir animerad flm närmar det sig uppbrott.
– Kom ihåg läxan, att skriva journalen, säger Díana Andersson Biró.
Det är hela processen som ska dokumenteras, inklusive varje elevs
medverkan.
Tre gånger skulle de träfas och jobba. Den här kvällen är den färde.
– Nästa gång måste vi bli klara, säger Díana Andersson Biró.
Ida Brogren ler och nickar. Det börjar bli tajt med tid.
Filmproduktion är en tidsödande sysselsättning.
Särskilt när man tar en bild i taget.

Kulturskolan till
Simonsland 2018
Med nya rymliga lokaler och ny teknik för bild och ljud
i Simonsland hoppas Kulturskolan locka ännu fer av
Borås barn och ungdomar.
Hösten 2018 fyttar Kulturskolan i
Borås från vackert slitna men opraktiska lokaler på Södra Kyrkogatan
till Simonsland och 4 300 nyrenoverade kvadratmeter.
Här i det som en gång var centrum för textilproduktion blir man
granne med Textile Fashion Center
och med gym, kontor och hotell.
När Kulturskolan fyttar in blir
det till lokaler som förutom rum
för undervisning och övning också
innehåller till exempel flm- och
fotostudio och en specialbyggd lokal
för cirkusämnet, med en takhöjd
som är två våningsplan hög.
– Inte minst innebär det att all vår
personal kan vara igång samtidigt.
I dag har vi inte lokaler till det, så
det blir ett lyft, säger Lisa Pegoraro,
producent vid Kulturskolan.
Hon hoppas att huset ska locka
och kännas inkluderande också

för dem som inte brukar röra sig i
centrum.
– Många barn rör sig bara i ytterområdena, och det är viktigt att de
känner sig välkomna i centrum.
Alla ämnen fyttar in, men från
olika håll. Textil fyttar från Textilmuseet, bild och serieteckning från
Kulturhuset, och så vidare. Cirkusen
har i dag lokal i Fjärdingskolan.
De flialer man i dag har kommer
att fnnas kvar. På åtta skolor runtom i Borås erbjuder Kulturskolan
undervisning i blås- och stråkinstrument, dans, körsång och cirkus och
jonglering.
På Hässlehus kommer Kulturskolan att disponera en utbyggnad, där
man hoppas kunna erbjuda popoch rockband, stråkorkester, blåsorkester, dans och bild.
Framförallt vill man arbeta med
förslag från dem som bor i området.

Projektet Vägen hit
välkomnar alla
Nästan alla människor bär på något slags historia av
migration – en spontan fytt, inom landet, eller från
ett land till ett annat.
Det och tron på kulturen som förenande kraft är
utgångspunkt för projektet Vägen hit.
I programförklaringen heter det:
”Möten mellan människor, svenskfödda, unga som gamla, nyanlända
såväl som etablerade invandrare, är
avgörande för hur ett samhälle ska
utvecklas.”
Projektet, som löper under läsåret
2017/2018, fnansieras av Västra
Götalandsregionen och med pengar
i ordinarie budget för respektive enhet i Kulturförvaltningen. Det ska
utveckla aktiviteter som välkomnar
människor som vanligtvis inte tar
del av Borås kulturliv i någon större
utsträckning.
Modersmålslärare i Borås erbjuds
att arbeta på det här temat, med
sikte på redovisning i samband med
modersmålsdagen 21 februari 2018.
På FN-dagen den 24 oktober avslutas Vägen hit med en stor fest på
Kulturhuset och i Kulturskolans nya
lokaler på Simonsland.
Det läromedel som tagits fram

utgår inte från den fyktingsituation
som råder i världen och Sverige;
istället uppmanas eleverna att refektera över vem man är, var man är,
vad man gör och vart man är på väg.
Så här formulerar projektledaren
Lisa Pegoraro sina tankar inför de
medverkande eleverma:
”Vi som arbetar med Vägen hit vill
se ett samhälle som är välkomnande
för alla, oavsett vem du är, vad du
tycker, hur du ser ut, vem du älskar
eller hur gammal du är. Vägen hit
utgår från tanken att kultur är en
förenande kraft som ger möjligheter
för att vi ska uppnå ett sådant samhälle.”
Resultatet kommer att bli en serie
utställningar i Kulturhuset och på
Simonsland (Kulturskolan och
Textilmuseet) hösten 2018, baserade
på barns berättelser.
Projektledare är också Jonna
Börjesson, Kulturkontoret.
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stadsbyggnad

Nya perspektiv
på stadens rum
Ett av de bästa verktygen när vi bygger en stad eller ett samhälle är geodata.
Men vad döljer sig bakom ordet, och hur används det?
TEXT: ULF JOHANSON BILDER: ANNA SIGGE

Geodata är en kortform av begreppet geografska data. Det handlar
om grundläggande geografsk information och kartdata.
Men det ger också uppgifter om byggnader, vägar, sjöar, befolkning
och annat.
När Borås Stad, eller någon annan kommun, planerar var hus,
skolor och vägar ska byggas och anläggas, använder man geodata.
Geodata är alltså något av samhällsbyggnadens bästa vän.
– Jag tror inte man är medveten om hur mycket värdefull information som geodata ger oss, säger Rita Johansson, Samhällsbyggnadschef i Borås Stad.
Geodatachefen Jerry Sandin instämmer:
– Vi använder dem i hela processen, från övergripande markplanering till beslut om bygglov och detaljplaner, och mycket annat.
Jerry Sandin uppskattar att den kartdatabas man förfogar över har
ett marknadsvärde på bortåt 250 miljoner kronor.
Ungefär fem procent av databasen förändras från ett år till ett annat. Byggnader kommer till, nya vägar, avstyckningar görs av mark.
Till sin hjälp har man teknisk utrustning som mäter med hög
precision. Så är kommunen till exempel skannad med laser, vilket
ger en skarp tredimensionell bild, en 3D-bild, av kommunen med
vegetation, hus och skorstenar.
Den senaste skanningen gjordes 2016.
Jerry Sandin berättar att man ibland har besökare som av konkurrensskäl vill vara anonyma. Man kanske funderar på att etablera sig i
kommunen och för att underlätta processen kan Borås Stad tillhandahålla kartmaterial och annan geodata.
Till sin hjälp har man bland annat en åtta kilo tung drönare. På
den kan man hänga utrustning för foto och flm.
Metoden som används kallas fotogrammetri. I den gör man 3Dmätningar med utgångspunkt från två eller fera bilder, fotografska
eller digitala.
– Vi fygfotograferar en färdedel av kommunen per år, säger Jerry
Sandin.
– Det ska vara på centimetern, säger Rita Johansson.
En av de saker man just nu mäter som mest är dragningen av fber,
och den mätningen sker när ”graven”, den uppgrävda fberkanalen,
ligger öppen.
– Det är en herrans massa mil av fberdragning, konstaterar Rita
Johansson.

GEODATAAVDELNINGENS
VERKSAMHET I KORTHET:
• Tillhandahålla geodata för Borås Stad och för externa

användare

• Leda och utveckla användningen
av GIS, geografska informationssystem
• Utföra nybyggnadskartor, utstakningar och turistkartor
• Ansvara för stomnät i höjd och plan (punkter som
används vid mätning vid all kartläggning i Borås Stad)
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Gustav Adolfs kyrka i
3D-modell.

Framtiden då?
Ja, man kommer att utveckla användningen av 3D i samband med
detaljplaner och fastighetsbildning, alltså när man nybildar eller
ombildar fastigheter. Snart kommer man att kunna göra fullvärdiga
3D-modeller.
– Det blir viktigt för politikerna. Det är ett hårt tryck på politiken
i sådana här frågor, och den här tekniken gör det lättare att ta ställning till komplicerade projekt och byggen, säger Rita Johansson.
– Digitala modeller kan vara svåra att läsa av, så den fysiska
modellen är viktig, infikar Jerry Sandin.
För att ge en uppfattning om omfattningen nämner samhällsbyggnadschefen att man mellan januari och september i år arbetade fram
detaljplaner för 1 000 bostäder.
– Det händer enormt mycket nu. Det är mycket som måste fungera. Vi jobbar hårt med att korta ledtiderna, men den demokratiska
processen med granskning och samråd kan vi aldrig slarva med,
säger Rita Johansson.
Zhao Wang är en av fyra som fyger drönaren. Han är mätningsingenjör och fotogrammetriker. Han berättar att där vanligt fygfoto
görs på 600–800 meters höjd, så arbetar drönaren på 50–120 meters
höjd.
Wang bearbetar sedan bild-materialet innan han lämnar det vidare
för att göra till exempel digitaliserade kartor. I sin dator i tjänsterummet i Stadshuset har han en bild över Dammsvedjan, där nya
hus och en förskola nu dokumenterats.
Ett uppdrag han just fått handlar om att fotografera ett antal
centrala gatustråk för att åskådliggöra vilka förtätningar och andra
förändringar i gatubilden som är möjliga.
– Här har jag lagt in fygrutten, säger Wang, och visar på en gul
linje som löper genom de nordöstra delarna av Borås på kartan i
hans dator.
Drönaren fyger 5 meter per sekund när den arbetar. Piloten kan
följa den till fots eller i bil, men måste hela tiden ha ögonkontakt
med den.
Tvärsöver korridoren hittar jag Leif Carlsson, som är fototekniker.
Mycket av hans arbete handlar om att digitalisera kartor. Han visar
reprostudion, där kartor skannas och där andra kartor printas, eller
plottas som det heter här.
Här står också en 3D-skrivare som kan skapa tredimensionella
modeller av hus och terräng. En tunn plaststräng matas fram och
hettas upp i skrivaren, som långsamt och målmedvetet bygger upp
modellen på höjden och bredden. Byggprocessen sker med en kvarts
millimeter per varv, styrd av en datafl som Leif Karlsson matat in i
skrivaren. Dataflen är i sin tur baserad på tidigare mätningar.
Riktigt stora modeller kan ta betydligt mer än en arbetsdag att
skriva ut.
Men på natten får den jobba ensam, säger Leif Carlsson och ler.

Bästa läget
för solceller
Med Solkartan, en tjänst
du hittar på Borås Stads
webbsida, kan du snabbt
se om det är en god idé att
installera solceller på taket.
Blått eller rött? Solfattigt eller solrikt?
Med Solkartan ser du vilka förutsättningar ditt tak har för solenergi.
Får du röd markering så kan det vara
klokt att gå vidare med planerna på egna
solpaneler. Det är också det som är tanken
bakom det politiska beslut som nu resulterat
i Solkartan – att stimulera solenergianvändningen
Hur funkar det här?
– Solkartan är en karta som visar taket
på alla byggnader i hela kommunen, säger
Jakob Götesson, GIS-samordnare på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad.
Informationen är baserad på tre huvudkällor: klimatdata från SMHI, laserdata,
avläst från luften och som visar höjd,
inklusive skuggning, samt byggyta, som är
uppgifter som kommunen förstås förfogar
över.
– Solkartan ger vägvisning, men inte
absolut information. Det kan till exempel
fnnas täckande vegetation som förändrar
förutsättningarna, säger Jakob Götesson
och klickar upp ett slumpmässigt tak i
centrala Borås.
Den takyta som vetter mot söder är milt
röd, med det är ljust blått i norr.
– Avgörande är söderläge och takvinkel.
När Jakob klicka på taket dyker en informationsruta upp som ger information
om takyta, inkommande solenergi och till
exempel kilowattimmar per kvadratmeter
och år.
Men hur mycket sol fnns att hämta
i Borås?
– Den frågan måste jag passa på, säger
Jakob Götesson och skrattar.
ULF JOHANSON

Jerry Sandin och Zhao Wang demonstrerar en av kommunens drönare.

Exempel på solkarta med orange nyans
på de tak som vetter åt syd.
ORANGERÖTT TAK
BÄST FÖR SOLPANEL
För att hitta Solkartan gå in på Borås Stads
webbplats, boras.se, välj ”karta” i det grå
fältet i sidans topp. ”Solkarta” dyker sedan
upp i kartans menyrad.

Claudia Isberg och praktikanten Danya Kammar studerar 3D-bilder gjorda med fotogrammetri.

Om man önskar gå vidare med sitt
orangeröda tak och diskutera sina fortsatta
planer kan man till exempel vända sig till
kommunens energi- och klimatrådgivare,
John Hamnelid. Han nås på 033-35 30 99.

13

lättläst
Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser fnns på boras.se/lattlast –> nyheter.
Borås använder
mindre plast
Plast är dåligt både för människor och
för miljön eftersom det innehåller
giftiga ämnen. Därför använder Borås
Stad färre plastsaker i skolköken nu.
Men att sluta använda plast är ganska
svårt. Många är imponerade över
Borås Stads arbete med att använda
färre plastsaker.
Hur har Borås lyckats så bra?
Svaret är att Borås Stad har gjort ett
nytt bra avtal som bestämmer vem
Borås Stad ska köpa kökssaker från.

Kulturskolan är på Erikslundskolan
eftersom de har börjat med något
som de kallar Pop-Up. Det betyder
att Kulturskolan åker ut och träfar
barnen där barnen är. Då behöver
inte barnen själva komma till
Kulturskolan.
Framför allt vill Kulturskolan
försöka åka och träfa barn som inte
annars kommer till Kulturskolan, till
exempel nyanlända.

Världens bästa lärare

Budget- och
skuldrådgivning

Marie Ström är lärare på
Kristinebergskolan. Maries lektioner
är ofta ganska annorlunda. Hennes
elever får till exempel använda
mycket datorer och surfplattor.

Har du många skulder? Eller har du
andra problem med pengar?
Då kan du få hjälp och tips av
Budget- och skuldrådgivningen.
Rådgivningen fnns varje tisdag
kl. 13–16 i Stadshuset på Kungsgatan
55. Det är gratis och du behöver inte
boka tid.

Just nu spelar eleverna in en flm om
när jorden blev till, Big Bang. Marie
spelar ofta in flm själv också:
– Jag brukar spela in en flm inför
till exempel ett nytt avsnitt i matte,
där jag förklarar vad det handlar om.
Många tycker att Marie gör ett
fantastiskt arbete.

Vad är geodata?

Därför fck hon Lärarpriset i år.
Priset brukar också kallas Sveriges
bästa lärare. Men Maries elever
brukar säga att hon är världens bästa
lärare.

Geodata är geografsk information.
Det är bland annat information om
hur städer och vägar ser ut. Geodata är
viktigt att ha när vi bygger eller bygger
om städer.
Inom Borås Stad fnns en hel
avdelning som bara samlar in geodata
om Borås. Avdelningen använder
många olika sorters teknik för att
samla in geodata.
Till exempel har avdelningen en stor
drönare som de kan fyga med över
Borås för att ta bilder.

Kulturskolan poppar upp
En grupp elever på Erikslundskolan
har fått besök av Kulturskolan.
Kulturskolan hjälper dem att göra flm
av en barnberättelse.
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Marie Ström har fått pris som Sveriges bästa
lärare.

Foton av Lars Tunbjörk
Just nu är det en fotoutställning på
Borås konstmusem. Utställningen
visar foton som Lars Tunbjörk
har tagit. Fotona är från den stora
modeveckan i Paris.
Lars Tunbjörk föddes i Borås, men
var en världskänd fotograf. Många
gillar Tunbjörks foton eftersom de
visar verkligheten på ett väldigt fnt
sätt. Han tog ofta bilder av vanliga
platser och personerna där.

Vägen hit
Just nu arbetar Borås Stad med att få
fer personer att ta del av kulturlivet
i Borås. Med kulturlivet menas till
exempel konst och teater. Borås Stad
kallar arbetet för Vägen hit.
Vägen hit riktar sig framför allt till
barn i skolan som har ett annat
modersmål än svenska.
Barnen ska få fundera över vem de
är, var de kommer ifrån och vart de
är på väg.
Barnens berättelser kommer bli till
fera utställningar under hösten
2018.

IFO Unga vuxna
IFO är den avdelning inom Borås
kommun som arbetar med att hjälpa
dem som har det extra svårt.
Tidigare har IFO varit uppdelat i
en avdelning för vuxna, och en för
barn.
Men IFO har märkt att de unga
vuxna (mellan 18 och 25 år) ofta
inte har passat in på någon av
avdelningarna.
Därför har IFO nu en helt ny
avdelning för unga vuxna.
Du kan nå IFO Unga vuxna genom
att ringa till Borås Stads växel:
033–35 70 00.

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 2 februari 2018, så har
du chans att vinna ett litet pris.

Namn
Gatuadress
Postadress
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såbraborås

Tunbjörk under ytan
På Borås Konstmuseum visas nu
utställningen Lars
Tunbjörk – Paris
Fashion Week. Det
är bilder som inte
tidigare visats.

Fotografen Lars Tunbjörk (1956-2015) är en
av de stora i den moderna svenska fotohistorien.
Som få andra konstnärer fck han oss att se
oss själva och vårt samhällsbygge med sina
dokumentära bilder från folkhemmet, radhusområden, köpcentrum, lekland, kontor och
andra platser.
Tidigare i höstas invigdes en utställning på
Borås Konstmuseum med titeln Lars Tunbjörk
– Paris Fashion Week, där fotografen med sitt
särpräglade bildsinne fångar det där stökiga
och opolerade som händer bakom scenen.
I det här fallet är det modevisningar i Paris
2004–2005, bilder tagna på uppdrag av den
franska tidningen Libération och inte tidigare
visade.
Utställningen, sammanställd av vännerna och
kollegerna Roger Turesson och Peter Claesson,
visas tills vidare.
Samtidigt invigdes också det projektrum
som är tänkt att kunna ge en fördjupning av
Tunbjörks konstnärskap och på sikt ska resultera i ett Lars Tunbjörk Center i Borås.
Att det blir ett sådant är klart, säger Eva
Eriksdotter, chef för Borås Konstmuseum.
– Stödet för idén är starkt på alla håll.
Lars Tunbjörk fck sitt genombrott 1993 med
utställningen och fotoboken Landet utom sig,
som just är en betraktelse av folkhemmet i
omvandling, dess färger och detaljer.

En av bilderna från Paris Fashion Week.
Det var också den boken, i översättning Te
country beside itself, som öppnade vägen till
uppdrag för prestigefulla New York Times
Magazine.
Tidningens bildchef Kathy Ryan var också
på plats i oktober för att berätta om sitt samarbete med den svenske fotografen och för att
inviga utställningen.
Där berättade hon bland annat om det första
uppdrag han gjorde för tidningen, där han
fotograferade stenrika amerikaner som köpt
rancher i västra USA. En samtidigt skarp och
varmt humoristisk fotokonst och samhällssatir
i dokumentär form.
Ryan såg förresten till att den unge fotografen, ovan vid hästar, fck ridlektioner innan
han for iväg.
Kathy Ryan beskrev ömsint också den känsla
av sympati Tunbjörk tycks ha väckt hos dem
han fotograferade med sin avväpnande stil och
till synes lite bortkomna gestalt.

En kombination som gjorde människor tillmötesgående och hjälpsamma, menade Ryan.
Lars Tunbjörk växte upp i villaområdet
Dammsvedjan i Borås, där han också gick
en fotokurs på den lokala ungdomsgården.
Han kom till Borås Tidning som praktikant
i början av 70-talet, gjorde värnplikten på
tidningen Värnpliktsnytt och fyttade kort därefter permanent till Stockholm för att ingå i en
frilansgrupp.
Bland hans fotoböcker kan också nämnas
Kontor/Ofce, I love Borås och Vinter.
Utgångspunkten för Landet utom sig var ett
uppdrag 1988 för magasinet Upp & Ner.
ULF JOHANSON

LARS TUNBJÖRK I BORÅS:
På Borås konstmuseum: Paris Fashion Week
På Abecita konstmuseum: Lars Tunbjörk –
en hyllning till … (till 11 februari 2018).

Modets rötter skildrat genom konsten
Te Weather diaries är titeln på en utställning som fram till 4 mars
2018 visas på Textilmuseet i Borås. I konst baserad på iscensatta
fotografer och textila installationer undersöker konstnärsduon Nina
Gorfer och Sara Cooper tillsammans med tolv lokala formgivare och
konstnärer från Island, Grönland och Färöarna identitet och rötter i

det västnordiska modet. Österrikiska Nina Gorfer och amerikanska
Sara Cooper möttes genom HDK, Högskolan för design och
konsthantverk i Göteborg. De bor och arbetar båda i Göteborg och
Berlin. Utställningen som turnerat i Europa, Asien och USA visas
för första gången i Sverige.

