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Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev! I detta nummer meddelas att IBAB bildar koncern, köper 
fastighetsbolag och förbereder för nya hyresgäster på Olovsholmsgatan 32. Vidare presenteras 
IBAB:s nya styrelse. På sidan fem vinner du biljetter till Elfsborgs hemmamatcher.

Trevlig läsning och en riktigt skön sommar önskar Lars Nordin, VD för IBAB.

Läs mer på sidan 2

IBAB bygger i flera plan för Stadsdelsförvaltningen Norr
Fastighet Hästen 4 på Olovsholmsgatan 32 är under ombyggnad. 
De totalt 3.850 kvadratmeter på plan ett till fem är under förvandling. 
Här flyttar Stadsdelsförvaltningen Norr in till hösten med omkring
120 personer i personalstaben.

Läs mer på sidan 3

IBAB köper fastighetsbolag och bildar koncern
Utbildningsförvaltningen i Borås Stad har framfört önskemål om 
att utöka Viskastrandsgymnasiets fordons- och entreprenadutbildning. 
Med anledning av detta önskar Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
upprätta en koncern med IBAB som moderbolag och att köpa fastig-
hetsbolaget Arkfast 3 på Viareds industriområde. 

Industribyggnader i Borås AB:s styrelse.
På sidan fyra presenteras alla tio ledamöter med namn, bild 
och partitillhörighet. Här kan du också se samtliga datum för 
styrelsemöten under 2011.

Läs mer på sidan 4

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

IBAB lottar ut biljetter till årets 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
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Tillbaka till sidan 1 Till nästa sida!

IBAB köper fastighetsbolag
och bildar koncern

Fastigheten Vinddraget 1 på Bussgatan 4 utökar Viskastrandsgymnasiets
program på Viareds industriområde.

Utbildningsförvaltningen i Borås Stad har fram-
fört önskemål om att utöka Viskastrandsgym-
nasiets fordons- och entreprenadutbildning. 
Med anledning av detta önskar Industribygg-
nader i Borås AB (IBAB) upprätta en koncern 
med IBAB som moderbolag och att köpa 
fastighetsbolaget Arkfast 3 i vilken fastigheten 
Vinddraget 1 ingår. Arkfast 3 skall då ingå i 
koncernen som ett dotterbolag till IBAB. 

Fastigheten som är belägen på Bussgatan 4 på 
Viareds industriområde ligger i direkt anslutning
till Viskastrandsgymnasiets nuvarande utbild-
ningsenhet.

I och med IBAB:s övertagande av fastigheten får 
Viskastrandsgymnasiet tillgång till infrastruktur 

vilket ger möjlighet att starta utbildningarna 
Mark- och Anläggning samt Anläggningsfordon.

– Vi kommer framöver att utbilda 60 
elever i årskurs 2 och 3 under fyra terminer, 
säger Bygg- och Fordonsprogrammens 
rektor Anders Wass.

Förutsättningen för köpet är att Borås 
Stadshus AB och Kommunfullmäktige 
godkänner detsamma.

Länk till IBAB:s fastigheter
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http://www.ibabboras.se/default.asp?HeadPage=286
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Fastighet Hästen 4 på Olovsholmsgatan 32 är 
under ombyggnad. De totalt 3.850 kvadrat-
meter på plan ett till fem är under förvandling. 
Här flyttar Stadsdelsförvaltningen Norr in till 
hösten med omkring 120 personer i personal-
staben. De hyresgäster som för närvarande 
finns på plan två och fyra berörs inte av om-
byggnaden.

Annette Berfner är projektledare för ombygg-
naden av plan ett. Här kommer det att finnas 
gemensamma utrymmen för personalen. 
Matsal och servering av lättare måltider, café, 
ett kök för uppvärmning av egen mat och 
en disksortering med kökspersonal. Kaklade 
duschrum och omklädningsrum. Sessionssal 
och konferensrum är försedda med två vik-
väggar så det är lätt att förändra utrymmet 
efter behov.

Golven är till stor del i slipad betong 
i olika färger. Väggar och tak är vitmålat. 
Trapphuset vid huvudentrén görs rymlig och 
luftig och utförs med ny hiss som i framtiden 
kan betjäna samtliga våningsplan. Hela om-
byggnaden är handikappanpassad efter gäl-
lande krav för offentlig byggnad.

Besiktning av ombyggnaden på plan ett kom-
mer att ske under vecka 25. Övriga våningar 
beräknas vara klara för inflyttning med början 
under hösten. 
– Det har varit intressant att planera och följa 
hela projektet, säger Annette Berfner. Det blir 
en modern arbetsplats och jag hoppas alla 
kommer att trivas i det snart 100 år gamla 
huset.

Tillbaka till sidan 1 Till nästa sida!

IBAB bygger i flera plan för
Stadsdelsförvaltningen Norr

Olovsholmsgatan byggs om för Stadsdelsförvaltningen Norr med inflyttning till hösten 2011.
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Styrelseledamöter
Industribyggnader i Borås

Sammanträdestider för IBAB:s styrelse 2011

Plats: Lokalförsöjrningskontorets sessionssal. (om inget annat anges).

Dag och tid

Tillbaka till sidan 1 Till nästa sida!
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Björn Bergquist 
Ordförande (M)

Eva Hjort (S)
Vice Ordförande 

Göran Högberg (Fp) Leif Andersson (S) Lars-Gunnar 
Comén (M)

Veronica Ericsson (S)
Ersättare

Ulf Landegren (C)
Ersättare

Jan Andersson (M)
Ersättare

Lennart Ingvarsson (S)
Ersättare

Michael Kårström (M)
Ersättare

• Måndag 24 januari. Kl 17.00

• Tisdag 1 mars. Kl 17.00

• Bolagsstämma torsdag 7 april. Kl 13.00

• Onsdag 13 april. Kl 15.00

• Måndag 16 maj. Kl 17.00

• Måndag 19 september. Kl 17.00

• Måndag 24 oktober. Kl 17.00

• Tisdag 6 december (Förmiddag. Halvdag)
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Tillbaka till sidan 1

IBAB lottar ut biljetter till Elfsborgs
hemmamatcher på Borås Arena
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– Välkommen till Borås Arena och årets hemmamatcher, 
hälsar Lasse Nilsson anfallare i IF Elfsborg med nummer 9 på tröjan.

Välkommen till årets matcher, säger 
Lasse Nilsson, spelare i IF Elfsborg med 
nummer 9 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 
underhållning, hälsar Lasse Nilsson.

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

