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Industribyggnader i Borås AB

IBAB samlar alla i centrum
IBAB samlar sin personal och anpassar 350 kvadratmeter
till nya huvudkontoret.

Läs mer på sidan 2

Borås Kongress är invigt! 
Under två dagar, 20 - 21 november, inbjöds alla boråsare att
närvara vid invigningen av Borås Kongress.

Läs mer på sidan 3

– Vi driver Borås Kongress!
Borås Kongress hade officiell invigning tjugonde november 
och Evion Borås Möten AB är operatör och ansvarig för driften.

Läs mer på sidan 6

Vår hemsida: 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
ibabboras.se • Ansvarig utgivare: Lars Nordin • Prod: artcenter.nu

Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i december. I detta nummer berättar vi att IBAB har beslutat 
om att samtliga anställda skall arbeta tillsammans i huvudkontorets lokaler från och med mars 2019.
Borås Kongress invigdes 20 november och Evion Möte i Borås AB som är operatören meddelar att upp-
starten har varit till belåtenhet. Några större och mindre kongresser har redan nyttjat lokalerna och 
fler möten är på väg in. 

Trevlig läsning önskar Lars Nordin, VD, Industribyggnader i Borås AB.

Tomten av Viktor Rydberg
Läs mer på sidan 7

http://www.ibabboras.se/
http://www.ibabboras.se
mailto:lars.nordin%40boras.se?subject=
http://www.artcenter.nu
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  IBAB samlar sin personal och anpassar 350 kvadratmeter till nya huvudkontoret.
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IBAB samlar alla i centrum

Nu bygger Industribyggnader i Borås AB - IBAB 
om sitt huvudkontor i fastigheten Vulkanus på 
Fabriksgatan i centrala Borås. På plan sju och 
åtta sker en ombyggnad som i mars 2019 skall 
vara klart och bli arbetsplatser, mötes- 
och konferensrum med mera.

– Vi som arbetar på IBAB sitter idag på flera 
platser. Efter lokalanpassningen kommer vi 
att sitta tillsammans vilket blir trevligare och 
effektivare. Det ger också kortare beslutsvägar 
och ökar vårt redan fina samarbete. Det är flera 
spännande och intressanta projekt och arbets-
uppgifter som ligger framför oss så denna lokal- 
anpassning känns helt rätt. 

– I och med ombyggnaden som nu genom-
förs är samtliga 19 000 kvadratmeter i fastig-
heten Vulkanus fullt uthyrda. Det innebär
att i dagsläget finns det inget outhyrt, 
avslutar IBAB:s VD Lars Nordin.

Arbetet genomförs av RO-Gruppen genom ett
ramavtal och bolaget har accepterat utmaningen.

Industribyggnader i Borås AB levererar moderna 
och ändamålsenliga lokaler. Man visar också på 
möjligheter att förädla äldre fastigheter till ljusa, 
charmiga och moderna miljöer anpassade speci-
fikt för kundens behov och verksamhet.

Tillbaka till sidan 1 Till nästa sida!

http://www.artcenter.nu
http://www.artcenter.nu
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Festlig invigning 
av Borås Kongress

  Under två dagar, 20 - 21 november, inbjöds alla boråsare att närvara vid invigningen av Borås
Kongress. Många anammade inbjudan och fick se kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög
klippa bandet och förklara huset invigt. Vid sin sida hade han IBAB:s ordförande Magnus Johansson, 
kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och vice ordförande Anette Carlsson.

Efter att Pelle Höög förklarat huset invigt ström-
made publiken in i byggnaden för att titta på de 
olika lokalerna som huset har att erbjuda. 

Man blev imponerad och överraskad över husets 
rymd, ljus, bekväma stolar, akustik med mera. 
Också skulpturerna uppskattades samt den 
magnifika midnattsblå väggen som löper från 
golv till tak genom hela fastigheten. 

– Väggen är en av de största i världen med tek-
niken Stucco Lustro, säger Jan-Olof Edman som 
har varit projektledare för Borås Kongress. Cirka 
460 kvadratmeter har strukits i flera lager med en 
blandning av dolomiterkalk och mindre partiklar 
av marmor. Väggen efterbehandlades sedan med 
bivax för att få en härlig lyster.
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Tillbaka till sidan 1 Artikeln fortsätter på nästa sida

http://www.artcenter.nu
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Tillbaka till sidan 1

Festlig invigning av Borås Kongress

   Här firar några av de som tillsammans byggde Borås Kongress. Övre raden från vänster: Oskar, Ger-
hard, Bertil, Jan-Olof, Viktor och Peter. Främre raden: Johan, Christer, Magnus, Stefan och Lars.

– Vi var en av flera som var med från början
och projekterade huset, säger Assemblins filial-
chef Per-Gunnar Fransén. Vårt uppdrag var att 
ansvara för installation av el, tele, data, pas-
sage, brand- och inbrottslarm. Alla inblandade i 
bygget har gjort ett fantastiskt arbete.

– Borås Kongress är ett prestigebygge som vi 
lyckats få färdigt inom den stipulerade byggtiden, 
säger Peter Andersson som är Sernekes arbets-
chef och ansvarig för Boråsregionen. 
– Huset är en avancerad och vacker konstruk-
tion som är anpassad till sitt ändamål. Borås 
kongress har varit ett mycket intressant projekt 
med många tuffa utmaningar både ekonomiskt 

och tidsmässigt. Nu när det är färdigt känns det 
jättebra. Förhoppningsvis kommer huset vara till 
nytta, nöje och gagn för både besökare och bor-
åsare lång tid framöver. Vill också framhålla det 
fina samarbete som har rått under byggnadstiden 
mellan alla inblandade. Inte minst med IBAB och 
dess personal.
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Artikeln fortsätter på nästa sida!

http://www.artcenter.nu
http://www.artcenter.nu
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   Borås Kulturskola underhöll besökarna 
        inför invigningen.

   – Det känns som att man med Borås Kongress 
har knutit ihop Simonsland på ett fint sätt, tycker 
de två besökarna Gert Andersson och Inge Kihl.
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Festlig invigning av Borås Kongress

   I samband med invigningen av kongress överlämnade IBAB:s ordförande Magnus Johansson                
        den symboliska nyckeln  till kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög.

Till nästa sida!Tillbaka till sidan 1

http://www.artcenter.nu
http://www.artcenter.nu
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– Vi driver Borås Kongress!

   Välkommen till Borås Kongress hälsar personalen från Evion Borås Möten AB.

Borås Kongress invigdes den tjugonde november 
och Evion Borås Möten AB är operatör och ansva-
rig för driften.

– Vårt uppdrag är att stärka Borås på mötes-
marknaden och öka intresset för att besöka, bo 
och även verka i staden. Det är vårt konkreta upp-
drag som jag tillsammans med ett tiotal kollegor 
kommer att arbeta med, säger Janne Johansson, 
Evion Borås Möten AB.

– Vi har över tjugo lokaler och kan ta emot större 
och mindre sällskap. Grupper från två till tusen 
personer får plats i huset där vi har eget kök och
en matsal som rymmer drygt sexhundra sittande 
gäster och möjlighet att servera lunch till tusen 
personer.

– Borås Kongress primära upptagningsområde 
är Borås och 7-Häradsregionen men även Stor-
göteborg. Målgruppen är företag, organisationer 
och föreningar. Vi är öppna för att skapa alla typer 
av möten i vårt fantastiska hus och framtiden får 
visa var vi landar.

– Nu omvandlar vi intresset för huset till 
bokningar och samarbetar vid större nationella 
och internationella konferenser med Borås Borås 
TME AB. Det känns också viktigt med ett bra 
samarbete med fastighetsägaren IBAB och 
Akademiplatsen AB, avslutar Janne Johansson, 
Evion Borås Möten AB.     

Länk till Borås Kongress
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Till nästa sida!Tillbaka till sidan 1

https://boraskongresshus.se
http://www.artcenter.nu
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Tillbaka till sidan 1

Vi önskar alla våra läsare

Länk till Tomten av Viktor Rydberg

GOD JUL & GOTT 
NYTT AR!
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https://www.youtube.com/watch?v=672XaNv1JZ0
http://www.artcenter.nu

