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I detta, årets sista, Nyhetsbrev presenteras vår hyresgäst PROTEKO och dess nya VD och verksamhet. Våra hyresgäster på Borås Arena, Harald Nyborg och MAX hamburgerrestaurang sänder
en julhälsning och ger tips om en eller flera av årets julklappar.
Traditionsenligt bjuder vi på en länk till Tomten av Viktor Rydberg.
Trevlig läsning och en God Jul och ett Gott Nytt År!
Önskar Lars Nordin, VD för IBAB.

PROTEKO stärker företagens affärsidé och vision
Första mars 2011 tillträdde Maria Svanehed som VD för PROTEKO i
Borås. Hon är utbildad textilekonom och kommer närmast från en
längre arbetsperiod i Shanghai, Kina.
Läs mer på sidan 2

Årets julklapp är fler än en!
Harald Nyborg är ett av två företag som huserar i den sk kommersiella
delen av Borås Arena.
– I år är det 6 år sedan vi flyttade in och läget känns fortfarande helt
rätt, säger Harald Nyborgs butikschef Sara Forslund.
Läs mer på sidan 3
MAX trivs på Borås Arena
Astrit Bunjaku är restaurangchef sedan ett halvår tillbaka på MAX
hamburgerrestaurang och stortrivs med lokalerna i Borås Arena.
– Läget är verkligen toppenbra och vi har i genomsnitt mellan 5-600
besökare på vardagarna, 8-900 gäster på helgerna och vid matcher
betydligt fler.
Läs mer på sidan 4

Vi önskar alla våra läsare
God Jul och Gott Nytt År!
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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PROTEKO stärker företagens
affärsidé och vision
Välkommen till PROTEKO för rådgivning och utbildning, hälsar VD Maria Svanehed.
Första mars 2011 tillträdde Maria Svanehed
som VD för PROTEKO i Borås. Hon är utbildad
textilekonom och kommer närmast från en
längre arbetsperiod i Shanghai, Kina.
IBAB:s hyresgäst PROTEKO, i f.d Algotshuset
på Fabriksgatan 12 i Borås, har verkat i 25 år
och arbetar med små och medelstora företag
i Sjuhäradsbygden. Det var dåtidens producerande företag som såg behov av en stiftelse
för att stärka företagens affärsideer och visioner genom konsultation och rådgivning.
Nu har vi fått fler handelsföretag då en stor
del av produktionen har flyttats utomlands.
– Man märker att kunskap om produktion och
kvalité bör fångas upp igen då det gör företag mer kostnads- och resurseffektiva men
framförallt konkurrenskraftiga. Att kunna styra
kvalitén för att få det man vill ha till rätt pris är
A och O, säger Maria Svanehed.

– I höstas startade vi Tekosupporten. Det är en
tjänst för företag och privatpersoner som har
en affärsidé och behöver textil rådgivning. Vi
vägleder, skapar kontakter, ger svar och utbildar.
Det kan exempelvis handla om betalningsvillkor, REACH, materialval, sourcing av produkt
eller leverantör, kvalitetskontroll och tvättråd
är några av de många frågor som vi svarar på
och förmedlar kunskap om. En textil vårdjour.
PROTEKO bedriver också tvååriga utbildningar
på Yrkeshögskolenivå. Inköpare, Handel och
affärsmannaskap, Design- och produktionskoordinator samt Företagssäljare. Samtliga
utbildningar inom handel, mode, textil och
konfektion.
Länk till PROTEKO

Till nästa sida!

Tillbaka till sidan 1
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Årets julklapp är fler än en!

Harald Nyborgs butikschef Sara Forslund tror att årets julklapp blir flera.
Harald Nyborg är ett av två företag som
huserar i den sk kommersiella delen av
Borås Arena.
– I år är det 6 år sedan vi flyttade in och
läget känns fortfarande helt rätt, säger
Harald Nyborgs butikschef Sara Forslund.
Lokalytan är väl anpassad och vårt lagerutrymme kan vi utöka om det kommer
stora varusändningar.

fin grävskopa att leka med hela helgen.
Alla våra julklappar är till bra priser inför julen,
säger Sara Forslund.

Vad blir årets julklapp i er butik?
– Det kommer säkert att bli flera.
En gemensam klapp till hela familjen är
örontermometern. Den händige i familjen
önskar sig en skruvdragare. Den som tycker
att vintern blir för kall förses med ett par
tofflor med inbyggd värme. De små får en

– Våra gemensamma vaktmästare på Borås
Arena är viktiga för oss så de ger vi en guldstjärna inför julhelgen, avslutar Sara Forslund.

Sara Forslund har arbetat 1,5 år som butikschef hos Harald Nyborg i Borås Arena. Hon
tycker att samarbetet med övriga hyresgäster i
Borås Arena fungerar bra. Vi trivs jättebra i våra
lokaler och har ett bra läge i Borås

Länk till Harald Nyborg

Till nästa sida!

Tillbaka till sidan 1
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Max trivs på Borås Arena

Vi trivs i Borås Arena säger restaurangchef Astrit Bunjaku och kökschef Magdalena Ericson på
MAX hamburgerrestaurang i Borås Arena.
Astrit Bunjaku är restaurangchef sedan ett
halvår tillbaka på MAX hamburgerrestaurang
och stortrivs med lokalerna i Borås Arena.

är Grand de Luxe-menyn populärast där man
kan välja på tre olika varianter. Det är öppet
varje dag mellan kl 10.00 till kl 24.00.

– Läget är verkligen toppenbra och vi har
i genomsnitt mellan 5-600 besökare på
vardagarna, 8-900 gäster på helgerna och
vid matcher betydligt fler. Under veckan ser
man många stamgäster runt borden och på
helgerna är det många barnfamiljer.

– Vi trivs mycket bra här i våra ljusa fina
lokaler, säger kökschef Magdalena Ericson.
Det är roligt och exklusivt att ha Elfsborg som
granne. Vi samarbetar också bra med Harald
Nyborg och arenavaktmästarna som fixar allt
till det bästa.

MAX anordnar även barnkalas en gång
i månaden med en populär MAX-box där
barnen bjuds på glass till dessert. För vuxna

Länk till Max Hamburgerrestaurang

Tillbaka till sidan 1
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