
IBAB har många nöjda hyresgäster. Till dem hör Permobil med
sina lokaler på Ramnaslätt.
- Vi anpassar bilar för personer med någon form av handikapp
och gör det därmed möjligt för dem att leva ett så normalt liv
som möjligt, säger Karl-Magnus Öjersson.

Permobil Autotech AB erbjuder ett brett spektrum av s k
kommunikationshjälpmedel. Genomgående är att produkterna
är tekniskt mycket avancerade men anses enkla att använda.
- Vi på Permobil utvecklar och marknadsför avancerade tran-
sportlösningar för rörelsehindrade sedan mer än 30 år. Våra
produkters funktionalitet och kvalitet har gjort att namnet
Permobil blivit närmast synonymt med begreppet elrullstolar 
i Sverige, säger han och berättar att företaget namn kommer
från grundaren Per Uddéns förnamn. 

Huvudkontoret finns i Timrå med dotterbolag i ett stort antal
länder. Samtliga sälj- och servicemedarbetare har stor erfaren-
het av rehabiliterings- och hjälpmedelsfrågor.

I Borås finns elva anställda med uppgift att bygga om person-
bilar för handikappade människor.
- Det gäller att hitta lösningar för att klara den enskilde individens
begränsningar av olika slag. En del av våra kunder är så gott som

totalt förlamade och kan inte framföra sin bil utan en genom-
gripande ombyggnad. Vi gör detta åt dem, säger Karl-Magnus
och berättar att insatserna finansieras via Försäkringskassan.

Arbetet utförs sedan cirka fem år i trivsamma och ändamåls-
enliga lokaler på Industrigatan 22.
- Vi har tillgång till 655 kvadratmeter i dessa centralt lokaler och
jag tycker att allt fungerar jättebra. Vi är nöjda, säger han glatt.

www.permobil.se

Industribyggnader i Borås AB • Sturegatan 36 • 501 80 Borås • Tfn 033 - 35 70 95
Ansvarig utgivare: Lars Nordin • <lars.nordin@boras.se> • Prod: Ht-Info/Artcenter

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB • Ett kommunalt bolag • Nr 3/2004
Nyheter! Industribyggnader i Borås AB

Vi  önskar  al la  våra  läsare  God  Jul  och  ett  Gott  Nytt  År!

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. Välkommen att ta kontakt med oss! 

Permobil gör viktiga insatser för handikappade

Allt går enligt planerna!
I april nästa år är Borås Arena klar att tas i bruk, vilket alla vi som
älskar fotboll ser fram emot. Då beräknas även de kommer-
siella lokalerna i den sk Ålgårdsfastigheten vara färdiga för
inflyttning. Detta kommer att ske under maj månad:
- Allt går enligt tidsplanen. Endast en besvärlig vinter skulle
kunna försena planerna, säger Lars Nordin, vd för det kom-
munala bolaget IBAB.

Borås Arena blir en storsatsning. Förutom Sveriges bästa 
allsvenska arena med plats för cirka 15 000 åskådare blir det
affärslokaler i direkt anslutning till Knalleland.
- Till våra kommande hyresgäster hör den danska lågpris- och
volymhandelskedjan Harald Nyborg med sina verktyg, lant-

bruks- och djurartiklar, fritid och camping m m. Vi kommer
även att kunna äta oss mätta med hjälp av en hamburgare 
i Max-restaurangen.

Men än så länge är det vinter och byggnationen pågår för fullt. 
- Vi håller bl a på med stomkompletteringar. Det är viktigt att
få ett ”tätt hus” så att vi i lugn och ro kan installera invändiga
väggar, el, ventilation, värme m m. Därefter ska vi göra alla
nödvändiga anpassningar och inredningar för våra ovan nämnda
hyresgäster. 

En tredje hyresgäst är Borås Arena AB som hyr själva publik-
läktaren. Totalt kommer läktaren att kosta cirka 30 miljoner kr.

Nyhetsbrevet! Får du inte nyhetsbrevet, men vill ha det i fortsättningen, är du välkommen att maila till britt.nilsson@boras.se

http://www.max.se/
http://www.borasarena.se/kamera.php
http://www.harald-nyborg.se/
http://www.permobil.se/templates/startpage.aspx?id=343
http://www.ibabboras.se/
mailto:britt.nilsson@boras.se
mailto:lars.nordin@boras.se


Vi önskar alla våra läsare 
God Jul & Gott Nytt År!
Vi önskar alla våra läsare 
God Jul & Gott Nytt År!

Tillbaka!


