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Borås Stad – värnar om och utvecklar kulturen.
Borås stad har under flera år utvecklats starkt, även inom kulturen, vilket har
uppmärksammats - såväl internationellt som nationellt.
På mode- och textilmässor världen över är Borås en välkänd stad, och ett gott
rykte är grundmurat sedan decennier tillbaka.
Välkänd är också Borås målmedvetna satsning på teater, konst, skulpturer och
Street Art.
Under hela året har vi även fasta guidningar till våra olika kulturetablissemang,
och under vår, sommar och höst utökar vi med ett brett utbud av guidningar
utomhus. Till dessa fordras det en stor stab av personal, och dessa måste
genomföras vid fast angivna tider.
Lunds Universitet har utvecklat en app (”Tidsmaskinen”), i vilken man kan lägga in
egna rundvandringar digitalt. Den har även använts med stor framgång i ett
flertal andra kommuner i Skåne, och har i dagarna införts i Fristad genom
”Framtid Fristad” försorg. Ett förnämligt initiativ, som manar till efterföljd.
I appen lyssnar man på information om de skulpturer och väggmålningar som
ingår i just den rundvandringen som man har valt. Det kan bli fler rundvandringar
om man delar upp området i olika delområden.
En av fördelarna med appen är att intresserade själva kan välja tid och område
för rundvandringen och att den kan användas hur många gånger som helst.
En annan fördel är att man inte behöver vara beroende av någon guide.
Kulturnämnden föreslås besluta:
- Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en
app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra
rundvandringar i centrum av staden.
- Att, när utredningen genomförs, denna tar hänsyn till samtliga delar av
Borås Stad, d v s att de delar av kommunen (bl a Fristad) som kan inordnas
i samma app, samtidigt inordnas i lämplig form.
- Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att
vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och informera
allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är tillgängliga.
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