
SP2 Alternativt beslutsförslag från Vänsterpartiet 
Samrådsyttrande över detaljplan för Norrby: Garvaren 15 
med flera, Kronängsparken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen inser behovet av att öka antalet förskoleplatser i Borås Stad och ser positivt 
på att utveckla blandad bebyggelse på Norrby. I grund och botten är det positivt med 
investeringar som förbättrar närmiljön för de boende i stadsdelen. Att trafiken minskar inne på 
området liksom att fler mötesplatser och en större lekplats tillskapas är också fördelar med 
innehållet i detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsen ser däremot allvarligt på att förslaget till detaljplan innebär att den 
fotbollsplan, Norbyvallen, som finns i området försvinner. Fotbollsplanen är viktig för 
Norrby. Den bidrar till en aktiv fritid för stadsdelens unga och underlättar för föreningslivet. I 
dagsläget används fotbollsplanen av flera idrottsföreningar (FUB, Norrby IF, Somali FF, 
Somaliska sport- och kulturföreningen, Pars samt Afghanska kulturföreningen) och därutöver 
också till spontanidrott, något som det av folkhälsoskäl finns goda argument för att 
uppmuntra. Enligt uppgift har Norrby IF verksamhet för ett 50-tal yngre barn på idrottsplatsen 
idag. Om föreningarna i stället ska erbjuda sin verksamhet längre ifrån området riskerar de att 
tappa många, framför allt av de yngre, utövarna. 
 
Att ta bort fotbollsplanen kommer inte heller lösa de ordningsproblem som beskrivs i 
samrådshandlingen. För att fotbollsplanen ska upplevas som tryggare och tillgänglig för både 
flickor och pojkar i området krävs i stället andra åtgärder, som ökad vuxennärvaro och fler 
ledarledda aktiviteter. Kommunstyrelsen vänder sig emot den negativa beskrivning av att ha 
organiserad föreningsverksamhet i området som ges uttryck för i samrådshandlingen. Tvärtom 
spelar föreningslivet en avgörande roll för många barn och ungdomar på området och deras 
möjlighet till en meningsfull fritid. Att ta bort en mötesplats för idrott på ett område där det 
bor många barn och där många familjer dessutom är trångbodda vore förödande.  
 
Kommunstyrelsen vill gärna se fler förskoleplatser på Norrby, blandad bebyggelse liksom fler 
mötesplatser och en förbättrad trafiksituation, men dessa ambitioner måste förenas med 
möjligheter till såväl spontanidrott som organiserade träningar och ett levande föreningsliv på 
Norrby. Till dess att Norrbyvallens framtid är säkrad ska Borås Stad därför inte gå vidare med 
detaljplanen för Norrby Garvaren 15 med flera, Kronängsparken. 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
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