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Läs mer på sidan 2

IBAB planerar för förändring i Vulcanus och Espira
Inför framtiden kommer vissa förändringar att ske i fastigheterna 
Vulcanus 16, Fabriksgatan 12, Bryggaregatan 13-17 och Hästen 3, 
Espira Tillväxtcenter i Sjuhärad Olovsholmsgatan 32.

Läs mer på sidan 3

Profildoktorn på femte våning!
– Vad gör en profildoktor? Det kan man fundera över. 
Anders Jansson står bakom företaget RMJ Collection AB,
Profildoktorn och tillhandahåller profilkläder och presentartiklar 
till företag märkta med personliga budskap. 

Richard Svanberg, IBAB:s fastighetsförvaltare
Sedan fem år tillbaka arbetar Richard Svanberg som fastighets-
förvaltare hos Industribyggnader i Borås AB. 
I arbetsuppgifterna ingår att vara hyresgästens kontaktperson vid 
frågor gällande hyresanpassning, kontraktsfrågor och uthyrning. 

Läs mer på sidan 4

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

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.

IBAB lottar ut biljetter till höstens matcher på 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

I detta nyhetsbrev läser vi om kommande förändringar i Vulcanus och ESPIRA-huset. 
Lär känna Profildoktorn samt IBAB:s fastighetsförvaltare. Johan Larsson, spelare i Elfsborg, 
hälsar alla välkomna till höstens hemmamatcher.

Trevlig läsning och en skön sommar! 
önskar Lars Nordin, VD, IBAB

http://www.ibabboras.se/
http://www.ibabboras.se/
http://www.artcenter.nu/
mailto:lars.nordin%40boras.se?subject=
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IBAB planerar för förändring
i Vulcanus och Espira
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Fastigheten Vulcanus 16.

Inför framtiden kommer vissa 
förändringar att ske i fastigheterna 
Vulcanus 16, Fabriksgatan 12, Bryg-
garegatan 13-17 och Hästen 3, Espira 
Tillväxtcenter i Sjuhärad Olovsholms-
gatan 32.

Några hyresgäster kommer under 2013 att 
flytta till kvarteret Simonsland med närhet till 
Högskolan. 

I fastigheten Vulcanus flyttar kommunal 
verksamhet in och i Espirahuset ges plats för 
fler företag och verksamheter. 

IBAB är fortsättningsvis ägare och kommer 
som brukligt att, i möjligaste mån, hyresan-
passa lokalerna efter nya hyresgästers 
önskemål. Några märkbara förändringar 
sker inte förrän tidigast år 2014. 

– Till dess är allt sig likt och de hyresgäster 
som stannar kvar hos IBAB berörs inte, säger 
VD Lars Nordin. Alla hyresgäster får kontinu-
erligt information bland annat genom vårt 
nyhetsbrev.
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Profildoktorn på femte våning!
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Profildoktorn Anders Jansson, RMJ Collection AB.

– Vad gör en profildoktor? Det kan 
man fundera över. Anders Jansson står 
bakom företaget RMJ Collection AB - 
Profildoktorn och tillhandahåller pro-
filkläder och presentartiklar till företag 
märkta med personliga budskap. 

Företaget har varit verksam snart i två år och 
Anders själv har varit i branschen över 20 år. 
RMJ finns på femte våning i Espira Tillväxt-
center, Olovsholmsgatan 32 i Borås.

Anders Jansson erbjuder personliga artiklar till 
företag som vill ge sin personal eller kunder 
en trevlig present i hög kvalitet. I sortimentet 
ses produkter från bl a IITTALA, kylväskor i 
moderiktig design, snygga och funktionsenliga 
kläder och mycket mer. Allt kan fås märkta 
med företagens egen loggo. 

– Det är viktigt att sortimentet håller en 
hög kvalitet så de som föräras känner 
omtanke från sin givare. Designen är också 
avgörande för att glädja mottagaren, säger 
Anders Jansson.

Snart två år har Profildoktorn funnits 
i Espirahuset. Han sitter på femte våning 
och trivs utmärkt.
– Det är trevligt med detta företagshotell, 
säger Anders Jansson. Som ensamföretagare 
får jag här kolleger och kontaktnät skapas 
oss emellan. Vi har tillgång till gemensamma 
frukostmöten med föreläsningar och service 
med reception. Det är ett mycket bra koncept 
i trevliga och ändamålsenliga lokaler.

rmjcollection.se

http://rmjcollection.se
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Richard Svanberg,
IBAB:s fastighetsförvaltare
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Richard Svanberg, IBAB:s fastighetsförvaltare.

Sedan fem år tillbaka arbetar Richard 
Svanberg som fastighetsförvaltare hos 
Industribyggnader i Borås AB. 

I arbetsuppgifterna ingår att vara hyresgästens 
kontaktperson vid frågor gällande hyresan-
passning, kontraktsfrågor och uthyrning. 

En stor del av arbetet är hantering av 
underhåll, allt från planering till upphandling.
Vidare ansvarar han för driftsfrågor som fjärr-
värme, sophantering och snöskottning, men 
där hjälper fastighetsskötaren till med 
de praktiska frågorna. 

Richard Svanberg arbetar också som 
fastighetsförvaltare hos Borås Stads 
Lokalförsörjningskontor. Där är hans 
ansvarsområde de fem kommunala 
gymnasieskolorna.

Richard Svanberg
Fastighetsförvaltare
richard.svanberg@boras.se

Tel: 033-35 73 33

mailto:richard.svanberg%40boras.se?subject=
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IBAB lottar ut biljetter till höstens
hemmamatcher på Borås Arena
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– Välkommen till Borås Arena och höstens hemmamatcher, 
hälsar Johan Larsson anfallare i IF Elfsborg med nummer 21 på tröjan.

Välkommen till höstens matcher, säger 
Johan Larsson, spelare i IF Elfsborg med 
nummer 21 på tröjan. 

IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemma-
matcher på Borås Arena. Biljetterna, till plat-
serna som är belägna mitt på Ålgårdsläktaren, 
lottar vi ut bland våra hyresgäster. 

– Du är hjärtligt välkommen till arenan. 
Vi ska försöka ge dig en riktigt god underhåll-
ning, hälsar Johan Larsson.

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

Klicka då på adressen nedan och medverka
i vår kundenkät.

Till IBAB:s kundenkät!

Välkommen till Borås Arena!

http://www.ibabboras.se/default.asp?HeadPage=294
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=bor%E5s+arena&var=&Vkiid=xpGRCJnnFLtDuTTOPEsvhg%3d%3d&Vkid=15416633&isAlternateNumberResult=False

