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Nu ska Borås superpark namnges
Vad ska Borås nya superpark heta? Det ska boråsarna få bestämma! Den 12
april startar insamlingen av namnförslag. Under två veckor kan den som vill
skicka in förslag på namn digitalt via boras.se/namntävling eller via
telefonnummer 033-35 74 00.
– För oss är det viktigt att invånarna ska få vara med och bestämma parkens
namn. Den kommer finnas kvar i många generationer framöver och kommer
bli en stor del av boråsarnas liv, säger Elin Larsson, kommunikatör i Borås
Stad.
När alla namnförslag har kommit in kommer Borås Stad tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av representanter från Borås näringsliv och

föreningsliv att sålla ut ett tjugotal namn.
– Jag kan redan nu avslöja att vi har väldigt bra priser att dela ut till alla
utvalda namnförslag, berättar Elin Larsson.
Namnen lämnas därefter över till Borås Stads namnberedningsgrupp. De
namnger i vanliga fall stadens gator, torg och parker, men i det här fallet
kommer de inte få sista ordet.
– Namnberedningsgruppen kommer få utse de fem bästa förslagen, sen är
det boråsarna som bestämmer vinnaren genom att rösta, säger Elin Larsson.
Det förslag som har fått flest röster, och därmed blir parkens namn, kommer
att avslöjas på Borås födelsedag den 29 juni.
Läs mer på boras.se/namntävling för mer information om tävlingen och
boras.se/parken för mer information om superparken.

Inför namntävlingen har stadsarkitekt Richard Mattson tillsammans med
planarkitekten Felix Lorentzon tagit fram en 400-årsversion av den officiella
affisch som togs fram inför Borås 350-årsdag. För 50 år sedan lyftes motorvägen
fram som den stora satsningen under Borås jubileum. Nu tänker vi nytt och den
stora vägen genom staden har färgats grön. På 400-årsaffischen är det fem
kilometer långa gröna parkstråket som lyfts fram som den stora satsningen och

nyheten. Kantad av konst, arkitektur och nya ytor för möten bjuder parken in till
ett levande och tryggt framtids-Borås.

Borås är med mer än 113 000 invånare den näst största kommunen i folktäta
Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor här inom en 10milsradie. 2021 firar den starkt växande textil-, handels- och kunskapsstaden
Borås 400 år. Det gör vi genom att fokusera på hur vi bygger en ännu bättre
stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

