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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om en ställplats på parkeringsytan bakom 

Gina Tricot. 

 Kommunstyrelsen tillskriver och uppmanar Borås Parkeringsbolag AB om att i 

samråd med Borås TME iordningsställa ny attraktiv yta som ställplats för 

husbilar 

 

Ärendet i sin helhet 

Ställplats för husbilar har varit uppe till diskussion i flera omgångar genom åren 

och frågan blir än mer aktuell idag när väldigt många av rastplatserna runt Borås 

är fulla med lastbilar på grund av bristen på ställplatser för lastbilar. 

 

Fullmäktige gav i mars 2012 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 

möjligheterna, om möjligt föreslå lämplig plats. Samhällsbyggnadsnämnden har 

genomfört uppdraget, med en utredning och en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp för att  hitta möjliga platser.  

 

Förslagsställaren föreslår att Borås Stad ska anlägga en ställplats för husbilar på 

ytan bakom Gina Tricot istället för dagens ställplats som finns på Astern. 

Frågeställaren vill ha en central plats vilket skulle göra det lättare för besökare 

med husbilar att besöka vår stad. 

Nuvarande ställplats i kvarteret Astern är en tillfällig lösning. Ett större 

stadsomvandlingsprojekt pågår för hela Pulsenområdet, där Astern ingår, och i 

det förslaget så finns inte ytor för husbilar med. 

Tidigare har parkeringsytan bakom Gina Tricot varit ställplats för husbilar. Just 

denna yta ska bebyggas med bland annat ny trafiklösning, polishus och häkte 

och kan därför inte bli aktuell. 
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Initiativtagaren till förslaget har rätt i att en ny plats behöver hittas för att ge 

våra besökare möjlighet att enkelt besöka vår stad men var det kommer bli är 

ännu inte bestämt. 

Vi tackar för förslaget men avslår detsamma.  

 

Beslutsunderlag 

1. Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Förslagsställararen 

2. Borås Parkeringsbolag AB 

3. Kommunstyrelsens administration, ks.ärende@boras.se 
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