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SOFFA

7.995·
(8.995·)

Svängd soffa

3-sits soffa svängd Watford Delux i tyg Lido iceblue, fast klädsel, ben/
hjul i ek/mässing, B 250, D 110, H 88 cm 7.995· (8.995·) 

NYHET! SOFFA

6.995· 
(7.995·)

 NYHET   3-sits med schäslong och divan   Toronto i tyg Rocco grey, vinkelben i metall, B 316, D 92/153/221, H 85 cm                           6.995· (7.995·)  Soffbord Smilla i 
vitlack med kromade ben, Ø 90, H 44 cm 2.995· Skrivbord Wille i vitlack med 2 hyllor och skrivplats, B 85, D 45, H 189 cm 699· Kohud Cowhide, svart/
vit, 3-4 m² 3.295· 

  NYHET   Kuddfodral   Dupion i 
100% silke, fi nns i fl era färger, 
50x50 cm                           99·  /st. 
Köp till innerkudde fr. 29·/st

KÖP 3 
KUDDFORDAL 

FÖR

249·
(297·)

Finns även med 
ryggplymåer

Lämna in din gamla soffa/fåtölj och köp en ny så får du rabatt!

1.500· FÖR DIN SOFFA!
FÅ 1.500· I RABATT VID KÖP AV EN NY SOFFA ELLER FÅTÖLJ 

FÖR MINST 10.995·, ELLER FÅ 1.000· VID KÖP AV EN NY FÖR 

MINST 7.995·.*  VÄLKOMMEN!
BESTÄLL
SENAST

16/3!

SOFFA

8.995·
(9.995·)

Hörn  soffa med schäslong   Chicago i tyg Flash salt/peppar med 
ryggkuddar, fl yttbar schäslong, ben i wengébets, B 262/332, D 95/153, H 90 cm                                                                 8.995· (9.995·)     

FÅTÖLJ

8.990·
(9.990·)

    Fåtölj   Life i fårskinn grafit med ben i ek, 
B 65, D 84, H 104 cm                           8.990·     (9.990·)

Mio Borås Viared. Alltid lördag- och söndagsöppet!
Viaredsvägen 4A. 033-25 80 00. Mån 10-19. Tis-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16. Erbjudandet gäller nybeställningar 3-16/3, ej på trädgårdsmöbler. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se 

I går mötte regeringens 
Sverigeförhandlare 
ledande politiker och tjäns-
temän i Borås för att disku-
tera Götalandsbanan. 
– Jag kan konstatera att 
Borås kommun är extremt 
väl förberedd, säger ordfö-
rande HG Wessman. 

Borås. Förhandlingsgrup-
pen, som är tillsatt av staten 
har fått i uppgift att skaffa 
fram 70 miljarder kronor i 
medfinansiering från kom-
munerna längs banan. 

Nu samlar gruppen in mate-
rial för att få fram ett under-
lag om vilka värden som kan 
skapas kring järnvägens 
dragning i Borås och andra 
berörda kommuner. 

– Det är det mest spän-
nande jag någonsin har hål-
lit på med, det största infra-
strukturprojektet i Sverige 
på 150 år. Man kan bli 
ödmjuk för mindre. För för-
sta gången får också kom-
munerna ha ett mycket 
starkt medinflytande i det 
här, säger Sverigeförhand-
larnas ordförande HG Wess-
man.

Efter gårdagens möte med 
ledande politiker och tjäns-
temän i Borås var han posi-
tiv. 

– Jag är helt säker på att 
man kan skapa värden här. 
Borås är en expansiv och 
dynamisk kommun som 
kommer att få en halvtimme 
till Göteborg och en och en 

halv timme till Stockholm. 
Det kommer att göra mycket 
för en redan stark utveck-
ling, säger han.

Vilken blir den största utma-
ningen?

– Att bestämma oss för 
sträckningsdragningar och 
stationslägen som uppfyller 
både kraven på ekonomi, 
nytta och värden utan att 
störa för mycket i en väldigt 
trevlig stad.

Till sommaren ska Sverige-
förhandlarnas första rap-
port vara klar. Den kommer 
att ligga till grund för för-
handlingar som inleds nästa 
år. 

– I min värld har en för-
handling två nöjda parter. 
Mina förhandlingar har all-
tid haft det. Det ska vi lyckas 
med här också, säger han. 

En färdig uppgörelse om 
hur sträckning, finansiering 
och bostadsbyggandet ska 
se ut ska vara färdigställd 
2017. 

TEXT
Vedrana siVac

vedrana.sivac@bt.se
033-700 07 27

– Mötet har gått utomordentligt bra, sade Sverigeförhandlarnas ordförande HG Wessman när 
han klev ut ur mötesrummet tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S). 
 Foto: Jan Pettersson 

% Fakta

Förhandlings-
gruppen

●● Förhandlingsgruppen 
tillsattes i somras av 
alliansregeringen för att 
få fram medfinansiering 
till en ny höghastighets-
järnväg mellan Sveriges 
tre största städer.

●● Deras uppgift är att för-
söka få fram 70 miljar-
der i medfinansiering 
från kommunerna längs 
banan. 

●● Uppgörelsen ska vara 
färdig 2017. 

Sverigeförhandlarna  
positiva efter Boråsmöte


