Älvängens nuläge och framtid
– Borås utveckling en inspirationskälla
ÄLVÄNGEN. Regelbundna frukostmöten hålls med fastighetsägarna i Älvängen för att
diskutera utvecklingen av Älvängens centrum.
Representanter från Ale kommun närvarar också.
I onsdags gavs en inspirerande föreläsning av Anna Liljenby, före detta cityledare i
Borås, som redogjorde för knallestadens utveckling under senare år.
Privata fastighetsägare, Alebyggen, representanter från Älvängens företagarförening
samt tjänstemän från Ale kommun deltar i utvecklingsarbetet av centrum. Vid senaste
mötet i oktober skedde ett godkännande av projektplan och finansieringslösning. Denna
gång stod workshop kring nuläge och framtid på agendan.
”Drömmen om Borås” är ett initiativ från företag och organisationer som lever och
verkar i Borås stadskärna. Anna Liljenby, numera stadsutvecklare och näringspolitisk
ansvarig för fastigheter i Borås/Sjuhärad, presenterade med målande berättelser och
bilder detaljerna i processen.
– I Borås hade vi byggt om många gator. Det hade lagts ut pengar på sten, men hur skulle
det spilla över på butiker och verksamhet i centrum? Vi skapade ett sätt att göra
verkstad av våra visioner. I Borås stadskärna finns 70 fastighetsägare och dessa
samlades i en egen förening, säger Anna Liljenby.
– Vi började med att diskutera vad vi vill utveckla och hittade även de geografiska
avgränsningarna. Vi har koncentrerat arbetet kring sex gator och två torg.
2013 togs sex visionsbilder fram för Borås stadskärna, året därpå genomfördes
workshop med fokus på handlingskraft.
– Det gäller att under processen vara tydlig vem som bär ansvaret för respektive ärende.
Det är också viktigt att komma ihåg att enkla åtgärder betyder mycket för
helhetsintrycket av stråket.
Hösten 2016 kunde man konstatera att nio åtgärder genomförts, lika många är
pågående och att 36 punkter ännu inte är genomförda.
– Arbetsformen med den gemensamma målbilden, att gå från vision till handling, är
definitivt något som vi kan överföra till vår grupp i Älvängen, säger Anna-Karin
Gmoser, projektutvecklare i Ale kommun, som i likhet med övriga deltagare
imponerades över Anna Liljenbys anförande om hur Borås stadskärna ska kunna nå sin
fulla potential.
Nästa möte före Älvängens fastighetsägare sker onsdag 14 december då Martin Öberg,
med lång erfarenhet av stads- och handelsutveckling, kommer på besök.
– Det blir också en presentation av en analys/djupdykning om Älvängen centrums
framtida inriktning. Hur mycket handel klarar Älvängen? Vilka verksamheter kan bidra
till att skapa attraktiva stråk och levandegöra samt länka samman området, avslutar
Anna-Karin Gmoser.
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Anna Liljenby redogjorde för processen ”Drömmen om Borås” och gav fastighetsägarna i
Älvängen en hel del matnyttig information att ta med sig i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av centrum.

Runda bordet-diskussion om Älvängens styrkor och svagheter.

