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Bilaga 

Sammanfattning av förslagen från workshop 2 inom Fyrbodalsprojektet våra rum 

Förslagen som tagits fram från workshopen kan kategoriseras efter sex olika teman: skötsel av allmän 
plats, investeringsprojekt, mötesplats och samlingslokal, skyltning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 
övriga förslag. Förslagen har sammanfattats i listorna nedan.  

Många av förslagen som kommit in liknar varandra och har i tabellerna nedan slagits ihop för att kunna 
mäta prioritering. Under workshopen fick deltagarna sätta ut två markeringar var på de förslag som de 
ville prioritera. Listan nedan speglar ungefär hur många som prioriterat respektive förslag.  

Skötsel av allmän plats 

Förslag Prioritering Genomförbarhet 
Mer plantering (både träd, 
buskar och blommor) i södra 
Henån  

+7 
 

Beroende av vägförening eller 
införande av kommunalt 
huvudmannaskap  

Fler soptunnor i centrala Henån +4 
 
 

Beroende av vägförening eller 
införande av kommunalt 
huvudmannaskap 

Kommunalt skötselansvar för de 
investeringar som görs 

+2 Beroende av kommunalt 
huvudmannaskap 

Ån hålls ren även utanför 
skredsäkringsområdet (söder om 
tankstationen) 

+1 Beroende av kommunalt 
huvudmannaskap och rådighet 
över mark (blandad kommunal 
och privat mark) 

Investeringsprojekt 

Förslag Prioritering Genomförbarhet 
Iordningställande av ån och ny 
å-promenad 

+9 
 

Redan beslutat - de satsningar 
som är på gång i Henån är 
väldigt efterlängtade 

Förlängning av å-promenaden, 
både norrut för att koppla ihop 
norra och södra centrum, men 
även söderut - mot ungdomens 
hus 

+8 
 
 
 

Möjligt att utreda 

Konstverk längs med ån med 
belysning, som Pilane eller i 
Borås 

+5 
 

Möjligt att utreda 

Nya broar över ån, även utanför 
skredsäkringsområdet 

+3 Möjligt att utreda 
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Mötesplats och samlingslokal 

Förslag Prioritering Genomförbarhet 
Verksamhet i Brohuset eller 
annan lokal i området 
(förslagsvis café, musikcafé, 
ateljé, uthyrning för föreningar 
eller privatpersoner) - läget är 
bra med koppling både till ny 
park, å-promenad och 
busstationen  

+11 
 
 
 
 

Möjligt att utreda 

Väntsal vid busshållplatsen +3 
 
 

Möjligt att utreda 

Båtbyggarmuseum +2 
 
 

Möjligt att utreda 

Folkets hus 
 

+1 
 
 

Möjligt att utreda 

Bodar kan sättas upp för 
uthyrning 

+1 Möjligt att utreda 

Skyltning 

Förslag Prioritering Genomförbarhet 
Välkomstskylt med information 
om Henån och vilka butiker och 
aktiviteter som finns här 

+4 Möjligt att utreda 

Fler vägvisare, som finns t ex 
vid Karins hus 

+3 Möjligt att utreda 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

Förslag Prioritering Genomförbarhet 
Rondell vid Röravägen/väg 160 +2 Trafikverket, som är huvudman 

för väg 160 och Röravägen har 
bedömt att rondell inte är möjlig 
att genomföra i nuläget. Istället 
planeras ett högersvängfält på 
Röravägen. Detta kommer att 
möjliggöras i pågående 
detaljplanearbete och kan 
därefter anläggas av Trafikverket 
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
vid Södra Strandvägen/väg 160 
(tankstationen) 

+1 Behöver utredas i dialog med 
Trafikverket 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
vid Södra 
Strandvägen/Röravägen 

+1 Behöver utredas i dialog med 
Trafikverket 

Övriga förslag 

Förslag Prioritering Genomförbarhet 
Röjning i skogen längs med väg 
160 

+2 Möjligt att genomföra på 
kommunal mark 

Parkeringshus där ny 
parkeringsplats planeras 
(båtbyggargymnasiet) 

+1 I den pågående detaljplanen 
möjliggörs uppförandet av ett 
parkeringshus, men det är redan 
beslutat att markparkering ska 
anläggas. Parkeringshus är 
därför inte aktuellt i närtid 

Uppför laddstationer på ny 
parkeringsplats 

+1 Möjligt att utreda 

Toaletter vid busshållplatsen +1 Möjligt att utreda 
 


