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I detta sommarens nyhetsbrev läser vi om en ny hyresgäst som i augusti flyttar in i ESPIRAhuset. Uppmärksammar en hyresgäst i fastigheten Företagsgatan på Viareds industriområde och
träffar klubbchefen i IF Elfsborg.
Trevlig läsning och en skön sommar!
önskar Lars Nordin, VD, IBAB
Forskningsföretag flyttar in i ESPIRA-huset
IBAB iordningställer lokaler för en ny verksamhet näst
högst upp i ESPIRA-huset.
Det är forskningsföretaget ACTION Caring Sweden AB,
verksamma inom äldrevård och anhörigstöd, som flyttar in
efter sommaren.

Läs mer på sidan 2
Wideco Sweden övervakar kyla och värme
Wideco Sweden AB, ett högteknologiskt företag, som arbetar
för en säkrare värld, hyr sedan 14 år tillbaka i fastigheten
Vinddraget 2 på Företagsgatan i Viared industriområde.
– Vi trivs utmärkt med både lokalerna och det
förnämliga läget, säger VD Karl-Johan Wirfalk.
Läs mer på sidan 3
IF Elfsborg – ett starkt varumärke!
IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson gläds över
lagets framgångar och är stolt över Borås Arena.
Han är tacksam för den trogna publiken och Sjuhärads
givmilda sponsorer.
Läs mer på sidan 4
IBAB lottar ut biljetter till Borås Arena
IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena.
Biljetterna, till platserna som är belägna mitt på Ålgårdsläktaren,
lottar vi ut bland våra hyresgäster.
Läs mer på sidan 5
Vår hemsida: www.ibabboras.se
På vår hemsida www.ibabboras.se kan du få all information om IBAB. Här kan du läsa om
våra fastigheter, lediga lokaler och du får även reda på hur du enklast får kontakt med oss.
Industribyggnader i Borås AB • Sturegatan 36 • 501 80 Borås • Tfn 033 - 35 70 95
www.ibabboras.se • Ansvarig utgivare: Lars Nordin • Prod: www.artcenter.nu
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Foto Peder Persson

Forskningsföretag flyttar in i ESPIRA-huset

Lokaler i ESPIRA-huset iordningställs för forskningsbolaget ACTION Caring Sweden AB.
IBAB iordningställer lokaler för en ny
verksamhet näst högst upp i ESPIRAhuset. Det är forskningsföretaget
ACTION Caring Sweden AB verksamma
inom äldrevård och anhörigstöd som
flyttar in efter sommaren.
– Hyresanpassningen fungerar bra och
våra önskemål uppfylls, säger forskaren
och vd Lennart Magnusson.
Nästan hela plan fyra i ESPIRA-huset iordningställs för forskningsbolaget ACTION Caring
Sweden AB. Den totala ytan på c:a 200 kvadratmeter uppdelas i ett stort konferensrum och
åtta mindre rum. Allt är ljust och fräscht med
ett luftigt intryck vilket ger en trevlig arbets- och
studiemiljö. Läget är fördelaktigt med närheten
till Högskolan i Borås.
Tillbaka till sidan 1

ACTION Caring Sweden AB som delvis ägs av
Högskolan i Borås, forskar fram och utvecklar
stöd för äldre med kroniska sjukdomar och
deras anhöriga.
Den aktuella ACTION-tjänsten kommer från
början från ett EU-projekt i fem länder. ACTION
är en förkortning för Assisting Carers using
Telematics Interventions to meet Older persons´ Needs.
Vid ACTION Caring arbetar forskare, vårdoch omsorgspersonal och systemutvecklare.
Arbetet sker i samverkan med äldre och deras
anhöriga och med kommuner och landsting
runt om i Sverige. Flertalet av projekten sker i
samverkan med Högskolan i Borås
– Det blir positivt för oss alla att verka i dessa
ljusa och fräscha arbetslokaler, avslutar en nöjd
Lennart Magnusson.
Till nästa sida!
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Wideco Sweden övervakar kyla och värme

Karl-Johan Wirfalk, VD, Wideco Sweden AB.
Wideco Sweden AB, ett högteknologiskt
företag, som arbetar för en säkrare
värld, hyr sedan 14 år tillbaka i fastigheten Vinddraget 2 på Företagsgatan i
Viared industriområde.
– Vi trivs utmärkt med både lokalerna
och det förnämliga läget, säger VD KarlJohan Wirfalk.
Familjeföretaget Wideco Sweden startades av
Arnold Wirfalk 1982 i Borås. Företaget utvecklar,
tillverkar och säljer fuktövervakningssystem för
isolerade rörledningar samt vatten- och radontätningar för rör som skall gjutas in i vattenbetonggolv och väggar. Idag har de kunder
över stora delar av världen och är ett välkänt
företag inom fuktövervakningssystem för
fjärrvärme- och fjärrkyla. I dagarna har
företaget fått en prestigefylld flermiljonersorder från Östersunds kommun.
Tillbaka till sidan 1

C:a 350 larmenheter skall monteras för övervakning via GPRS kommunikation av rörledningar och fjärrvärmekammare. Tack vare det
intelligenta larmsystemen kan fel upptäckas i
ett tidigt stadium vilket är en stor ekonomisk
fördel för kunden.
Den senaste produkten som framtagits är
en solfångare som driver övervakningssystem
i bland annat ökenområden. Intresset från
Förenade Arabemiraten (bl a Dubai och Abu
Dhabi) samt Kuwait är mycket stort.
– Läget här i Viared är fördelaktigt med närheten till Landvetter flygplats, Göteborg och
Borås. Vi trivs utmärkt med de anpassade lokalerna som är ljusa och funktionsenliga, säger
Karl-Johan Wirfalk.
www.wideco.se
Till nästa sida!
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IF Elfsborg – ett starkt varumärke!

Stefan Andreasson, klubbchef, IF Elfsborg.
IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson
gläds över lagets framgångar och är
stolt över Borås Arena. Han är tacksam för
den trogna publiken och Sjuhärads
givmilda sponsorer.
Stefan Andreasson arbetade tidigare som
sportchef för IF Elfsborg och är sedan drygt
ett halvår klubbchef och har därmed ett större
ansvar för klubbens ekonomi och marknadspersonal. Föreningens driftbudget uppgår till
c:a 80 miljoner kronor.
– Klubbens sponsorer går mot strömmen i
rådande konjunktur. I år ökar vi med 25 % vilket
vi är tacksamma och glada för, säger Stefan
Andreasson. IF Elfsborg är ett starkt varumärke
och tillsammans med Högskolan, Kulturen
och Djurparken med flera ökar vi intresset för
Borås.
Tillbaka till sidan 1

Föreningen engagerar sig i olika samhällsprojekt.
Flera riktade mot ungdomar. Samarbetet med
Idrottsgymnasiet vid Sven Erikssonsgymnasiet,
nystartad fotbollskola för flickor och pojkar på
Daltorpsskolan och engagemanget i Monica
och Carl-Axel Ekmans Stiftelse för flickorna i
Garissa är några exempel.
– Borås Arena med sitt konstgräs är flitigt använt.
Idag är alla välkomna att hyra in sig på planen
och slitaget blir därmed också stort. Ett önskemål
är att det iordningsställs fler spelplaner med
konstgräs. Alla behöver inte hålla elitseriemått,
menar Stefan Andreasson
– IBAB är en del i Arenaprojektet och har uppfört den s.k. Ålgårdsläktaren. De är lyhörda och
vårt långvariga samarbete är fruktbart, avslutar
Stefan Andreasson.
www.elfsborg.se
Till nästa sida!
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IBAB lottar ut biljetter till Borås Arena

Välkommen till Borås Arena och våra hemmamatcher,
säger Joel Johansson, anfallare i IF Elfsborg med nummer 19 på tröjan.
Välkommen till våra matcher, säger Joel
Johansson, spelare i IF Elfsborg med
nummer 19 på tröjan.

Intresserad?
Är du intresserad att delta i utlottning av
biljetter till Elfsborgs hemmamatcher?

IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena. Biljetterna, till platserna som är belägna mitt på Ålgårdsläktaren,
lottar vi ut bland våra hyresgäster.

Klicka då på adressen nedan och medverka
i vår kundenkät.

– Du är hjärtligt välkommen till arenan.
Vi ska försöka ge dig en riktigt god underhållning, säger Joel Johansson.

Välkommen till Borås Arena!

Till IBAB:s kundenkät!

Tillbaka till sidan 1
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