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9950
Brudorkidé, 4-stänglad
Finns i fl era färger. Ord pris 199:-

Påsklilja ’Carlton’
Ord pris 2990

Trädgårdskalk
12,5 kg. Weibulls. Ord pris 2990

Penséer, 10-pack
Finns i fl era fi na färger.

2990
/10-p2 FÖR 50:-

  Vackra och 

 lättskötta 

5 för 99:-

LAXFILÉ

99:-/KG

Gäller fredag-söndag!

SALMO SALAR.
ODLAD I NORGE

FÄRSKA RÄKOR

129:-/KG

Gäller fredag-söndag!

BEGRÄNSAT PARTI.
PANDALUS BOREALIS.
NORDOSTATLANTEN.

FLÄSK-
YTTERFILÉ

5995
/KG

Gäller fredag-söndag!

BUTIK ÖPPET ALLA DAGAR 7-22
BORÅS • göteborgsvägen 181 lundaskog/viaredsrondellen 033-15 12 00

priserna gäller t.o.m 15/3 2015. reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel

Helgens erbjudanden!Helgens erbjudanden!Helgens erbjudanden!

I dag kommer regeringens 
särskilda Sverigeförhand-
lare till Borås för att tala 
höghastighetsjärnväg.
Deras uppdrag är storsla-
get: skaffa fram 70 miljar-
der kronor i medfinansie-
ring från kommunerna 
längs banan.

Borås. Under ett par decen-
nier hände nästan ingenting 
kring Götalandsbanan – mer 
än att enträgna politiker i 
Borås ständigt lobbade för 
bygget.

Men sedan även alliansre-
geringen i somras slutligt 
anslöt till de rödgröna parti-
ernas linje om att en ny stam-
bana för höghastighetståg 
ska byggas har det hänt 
desto mer.

Och nu går riktigt fort. I dag 
möter den statliga förhand-
lingsgruppen med ordföran-
den HG Wessberg i spetsen 
ledande politiker och tjäns-
temän i Borås.

Gruppens uppgift är att få 
fram ett underlag om vilka 
värden som kan skapas 
kring järnvägens dragning i 
Borås, och övriga kommu-
ner längs hela sträckningen 
Stockholm-Jönköping-Göte-
borg/Malmö.

Redan till sommaren ska 
denna första rapport vara 
klar, för att ligga till grund 
för förhandlingar som inleds 
redan nästa år.

Västsvenska Handelskam-
marens expert på infra-
strukturfrågor, Jens Lars-
son, säger till BT att det här 
upplägget på medfinansie-
ring är nytt.

– Det närmaste exemplet är 
Stockholmsförhandlingen, 
där nya bostadsområden 
skapade värden som finan-
sierade fyra nya tunnelbane-
linjer.

– En sak är ju att göra 
sådana avtal i Stockholm 
och övriga storstadsområ-
den. Det är kanske inte så lätt 
i mindre orter. Men jag tror 
att Borås är en stad där detta 
är möjligt också.

Jens Larsson betonar att 
det är kommunerna som 
måste skruva ihop de här 
överenskommelserna, 
eftersom de står för detalj-
planeringen. 

– Det är inte så lätt, eftersom 
kommunerna måste detalj-
planera och avtala om hur 
stor ersättningen ska bli 
samtidigt.

Kommunstyrelsens ord-
förande Ulf Olsson (S) 
instämmer helt i detta. Och 
han säger att Borås befinner 
sig i ett extra klurigt läge 
eftersom dragningen av 
järnvägen helt hänger i luf-
ten ännu. 

–  Ja, det är ju svårt att 
spela fram ett bud på värde-
stegringar innan vi vet vilket 
stationsläget blir. Först i bör-

jan av nästa år vet vi vilka två 
lägen det handlar om.

Om Sverigeförhandlarnas 
uppgift att försöka få fram en 
50-procentig medfinansie-
ring för en höghastighets-
bygget säger Olsson krasst 
att det ”blir väldigt många 
bostäder.”

– Det handlar alltså om 
cirka 70 miljarder kronor 

totalt för kommuner och 
näringsliv längs järnvägen 
och det är ju mer än något 
annat vi varit med om.

Ekonomichef Christer 
Johansson, också med på 
dagens möte, instämmer.

– Ja, det vi har medfinan-
sierat hittills, som bland 
annat förbifart mellan Via-
red och Kråkered och Sjöbo-
leden kanske bara är en liten 
västanfläkt i jämförelse.

TEXT
Jan Lindsten

jan.lindsten@bt.se
033-700 07 44

Debatten om hur den nya järnvägen genom Borås ska dras är i full gång. Privatpersonerna 
Mikael Hansson och Ulf Tellstad presenterade nyligen stora idéer. Foto: Jan Pettersson /arkiv

% Fakta

Sverigebygge

●● förhandlingsgruppen 
tillsattes i somras av 
alliansregeringen för att 
få fram medfinansiering 
till en ny höghastighets-
järnväg mellan Sveriges 
tre största städer, med 
Jönköping som mittnav.

Miljarder i potten när Sverigeförhandlarna besöker Borås

”Det återstår att se 
om den medfinansie-
ring vi stått för hittills 
bara är en västanfläkt 
av vad som väntar.”

Christer Johansson, 
ekonomichef i Borås stad


