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I vårt nyhetsbrev...
kan vi bl a berätta om Brodyrbolaget som nyligen har flyttat in i för dem väl lämpade lokaler på
Industrigatan 30 i industriområdet på Ramnaslätt. Vi berättar även om däckföretaget Euromaster,
som är vår nye hyresgäst på Viareds industriområde.
Lars Nordin
VD för IBAB

Ny hyresgäst på Ramnaslätt

Ibab har fått en ny hyresgäst.
Det är Brodyrbolaget som har flyttat in i ändamålsenliga lokaler på
Industrigatan 30.
- Vi arbetar med den senaste tekniken inom branschen och broderar
allt från mössor och kläder till handdukar och väskor, säger Rolf Susi.
Läs mer på sidan 2

Euromaster ny hyresgäst på Viared

Som vi tidigare berättat om hyr däckfirman Euromaster nya lokaler
på Viared. Lokalerna är belägna på Företagsgatan 3 och utrustningen
finns redan nu på plats för att personalen ska kunna montera däck
på kundernas bilar.
Läs mer på sidan 3

Ny utmärkelse till IBAB

IBAB får alltmer uppskattning. Nu har företaget fått ännu en utmärkelse. UC AB har tillldelat företaget ”högsta kreditvärdighet” för dess
riskhantering.
Läs mer på sidan 4

Lediga industri- och kontorslokaler att hyra!

Vi har några lediga lokaler till uthyrning. Det är dels kontorslokaler på Fleminggatan, dels
1 000 kvadratmeter stora industrilokaler på Företagsgatan 3-5.
Vill du veta mer? Hör av dig till förvaltare Richard Svanberg, tel 033-35 73 33.
Läs mer på sidan 5

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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Ny hyresgäst på Ramnaslätt

Rolf Susi, nöjd hyresgäst på Ramnaslätt.
Ibab har fått en ny hyresgäst.
Det är Brodyrbolaget som har flyttat in i
ändamålsenliga lokaler på Industrigatan 30.
- Vi arbetar med den senaste tekniken inom
branschen och broderar allt från mössor och
kläder till handdukar och väskor, säger Rolf Susi.
Brodyrbolaget har de senaste sex åren haft
sin verksamhet på Sagagatan.
- Vi hade funderat en tid på att söka oss
till större lokaler. Detta blev allt mer aktuellt
eftersom vår dåvarande hyresvärd behövde
tillgång till våra lokaler.
Efter en tids sökande fann Rolf dessa lokaler
på Ramnaslätt, vilka bl a har den fördelen
att finnas i markplan. Därmed underlättades
inflyttningen av företagets största maskin med

sina 5,5 meters längd. Givetvis underlättas
även andra transporter till och från företaget
eftersom de hanterar stora godsmängder.
- För att hålla vårt högt uppsatta mål samarbetar vi enbart med några av marknadens
bästa mönsterkonstruktörer. Det handlar om
prisvärda brodyrer med snabba leveranstider. För att hålla kvalitetsmålen lämnar vi
alltid prov för godkännande utan någon extra
kostnad, säger Rolf och berättar att företaget
enbart säljer genom återförsäljare.
Till kunderna hör Fristads AB, Hejco och
Johan Skoglund.
www.brodyr.se

Tillbaka till sidan 1
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Euromaster ny hyresgäst på Viared

Regionchef Patrik Örtengren tillsammans med Joakim Andreasson och Thomas Johansson
på Euromaster i Borås.
Som vi tidigare berättat om hyr däckfirman
Euromaster nya lokaler på Viared. Lokalerna
är belägna på Företagsgatan 3 och utrustningen finns redan nu på plats för att personalen
ska kunna montera däck på kundernas bilar.
- De första kunderna har redan varit och vi är
väl förberedda inför den väntande anstormningen under hösten, säger regionchef Patrik
Örtengren.
Euromaster, som är en filial till Michelingruppen. är Europas största däckkedja med
13 000 däckspecialister och 1 850 verkstäder
i tio länder.
Företaget är marknadsledande i Europa med
fler än tio miljoner sålda däck per år. I Borås

i har företaget funnits i cirka fem år och hyrt
lokaler hos Scandia på Viared.
- Här på Viared finns en hel del lastbilar
med behov av däckservice. Det finns dessutom många anställda som kan behöva våra
tjänster för sina bilar.
Vid inflyttningen kommer lokalerna att vara
bemannade av två personer, men redan
om några år kan personalstyrkan komma att
uppgå till sex personer. Till detta kommer ett
antal säsongsanställda.

www.euromaster.se

Tillbaka till sidan 1
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Ny utmärkelse till IBAB

IBAB får alltmer uppskattning.
Nu har företaget fått ännu en
utmärkelse. UC AB har tillldelat
företaget ”högsta kreditvärdighet”
för dess riskhantering.
- Det känns mycket bra att vårt
arbete uppmärksammas på detta
sätt, säger vd Lars Nordin.
www.uc.se

Tillbaka till sidan 1
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Lediga industri- och kontorslokaler att hyra!
Intresseanmälan

Vi har några lediga lokaler till uthyrning. Det är dels kontorslokaler på Fleminggatan, dels
1 000 kvadratmeter stora industrilokaler på Företagsgatan 3-5.
Vill du veta mer? Hör av dig till förvaltare Richard Svanberg, tel 033-35 73 33.
Se våra fastigheter på internet • Klicka här!

Tillbaka till sidan 1
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