
FAQ 
Här hittar du svar på vanliga frågor

Biljetter till evenemang 
I Kulturhusets reception kan du köpa biljetter till de flesta av stadens 
evenemang. De har öppet måndag-fredag 9-17, lördag 11-16 och  
söndag 12-16. Biljettkassan når du på 033 35 35 35 eller via mejl på  
receptionen.kulturhuset@boras.se 

Elfsborgsbiljetter
Elfsborgsbiljetter köper du på: 
 
ICA City i Knalleland, Skaraborgsvägen 25. Biljettförsäljningen sker i 
spelbutiken (förbutiken). 
 
IF Elfsborgs biljetthus på Skaraborgsvägen på matchdagen. De öppnar  
1 timma före avspark. Vid köp av biljetter vid arenan och eller hos ombud 
tillkommer 20 kr/biljett jämfört med priserna via biljettshopen online på 
elfsborg.se.

Borås Citys presentkort 
Du kan köpa presentkort hos Buketten på Västerlånggatan 30-32 eller  
hos Cassies på Österlånggatan 40. Presentkorten säljs i 100-kronorsvalör. 
Större belopp och företagsförsäljning sker via Borås City som du når på 
info@borascity.se.

Parkering
Information om parkering för bil, mc, husbil mm finns på parkeringboras.se.

Bussparkering
För dig som arrangerar gruppresor med buss finns det flera parkerings-
möjligheter. 
 
I stadskärnan:  
Parkering finns på Övre Brodal, bakom Gina Tricot (infart Brodalsgata 3) 
samt på Lilla Brogatan 4 (vid Quality Hotel Grand). 
 
För besök till Borås Arena, Djurpark, Knalleland:
Parkering finns på Erikslundsgatan, mellan Sjuhäradshallen och Engelska 
skolan. 

För besök på Borås Kongress, Textile Fashion Center eller Textilmuseet: 
Parkering finns på Södra Nybrogatan, men behöver öppnas av personal. 
Vänligen kontakta Textile Fashion Center på 033 25 54 55 i förväg. 
Inkörning från Yxhammarsgatan till Södra Nybrogatan, passera P-hus 
Nybron.
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Ställplats
P-området Astern erbjuder ställplatser med max tillåten p-tid om 2 
dygn. Pris 150 kr/dygn som betalas via zonkod 60678 via app eller sms. 
Ställplatsen erbjuder tillgång till el, men inte vatten. Parkering är även 
möjlig på vanliga parkeringsrutor enligt gällande parkeringstaxa. Om man 
tar upp två längsgående parkeringsplatser räcker det att man köper en 
parkeringsbiljett. 

Husbilsplatser med full service finns på Borås Camping. 

Latrintömning kan ske vid rastplats Boråstorpet på riksväg 40 mellan 
Borås och Bollebygd (endast avfart från Göteborgshållet) eller på Borås 
Camping (tömningsavgift för icke campinggäster).

Bussbolag & biljetter 
Västtrafik 
Lokaltrafik i Västra Götaland. Biljetter säljs hos ombud som Pressbyrån och 
7-eleven eller via appen Västtrafik to Go. Det går också att köpa biljett 
och fylla på kort på alla bussar förutom i Göteborg, Mölndal och Partille.
 
Bus4you 
Bussar till Landvetter flygplats, inom Sverige och till Norge och Danmark. 
Biljetter säljs hos Västtrafik och Pressbyrån vid Borås Resecentrum eller via 
bus4you.se.

Flixbus 
Bussar till Landvetter flygplats, inom Sverige och i Europa. Biljetter säljs hos 
Pressbyrån vid Borås Resecentrum, hos Yxtobak på Allégatan 14 eller via 
flixbus.se.

Guidade turer inom konst 
Under hela året erbjuds guidade visningar på flera museum och under 
sommar och höst utökas utbudet med publika guidade vandringar i Borås 
inom bl.a. offentlig konst, historia och street art och både för barn och 
vuxna. Är ni en större grupp som har behov av en privat visning kan vi 
skräddarsy den efter era önskemål. Ring Borås Frontdesk på 033 35 70 90 
för mer information. Läs mer på boras.com/upplevelser/guidad-visning.

Kulturarvskort
Kan köpas på Textilmuseet eller via svensktkulturarv.se. 
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Regionen Västsverige
Få mer information om regionen och inspireras på vastsverige.com. 

Fiskekort 
Du hittar de flesta typer av fiskekort hos Wollmars Fiske, Källbäckrydsgatan 
2 i Brämhult. Du når dem på 033 12 68 00.  
 
Kommunfiskekortet köper du på Kulturhuset eller andra fiskekort på ifiske.
se. Kommunfiskekort och de dagkort du kan få kvittera ut om du löst 
årskort finns numera i Kulturhuset.

Säsongskort Borås Djurpark 
Du köper säsongskort online på borasdjurpark.se/priser-biljetter/ 
Pris för vuxen 599 kr,  barn 3-12 år 399 kr och senior 65+ 549 kr. 

Offentliga toaletter 
I centrum hittar du offentliga toaletter på:

- Stora Torget, mitt emot Optiker Wikander
- Hötorget
- Södra Torget
- I Pallashuset (nedre våning)
- Resecentrum & Centralstationen
- Västerbrogatan

Broschyrer vandring och naturupplevelser 
Du kan hämta brochyrer hos Borås Frontdesk i Textile Fashion Center 
eller i Kulturhusets reception. På boras.se kan du hitta digital karta över 
friluftsområden m m. Önskar du tips och inspiration finns det på Cykla & 
Vandra i Sjuhärad, vastsverige.com/cykla-och-vandra-i-sjuharad/

Hyra frisbee
Frisbee kan du hyra på Ymergården. Ring gärna innan så att någon är på 
plats, 033-24 89 24. Välj sedan bana själv; Ramnaparken, Fjärdingsparken 
eller Ymergården. Scorekort/bankarta kan skrivas ut från Borås Stads 
hemsida, boras.se.


