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Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna
på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation
av IBAB:s marknadsundersökning.
Industribyggnader
i Borås
AB
Vinn biljett till en
Elfsborgsmatch
på Borås Arena genom att fylla i enkäten på sidan 5.
- ett kommunägt företag
Trevlig läsning önskar Lars Nordin, VD, IBAB
Positiv respons på IBAB:s marknadsundersökning
Industribyggnader i Borås AB genomför kontinuerligt en marknadsundersökning bland sina hyresgäster.
– Vi för en dialog, bland annat via vårt externa Nyhetsbrev, med
våra hyresgäster, säger IBAB:s vd Lars Nordin. Glädjande nog visar
resultatet av undersökningen att vår förmåga att anpassa lokalerna
till hyresgästernas behov har fått högt betyg.
Läs mer på sidan 2
Tre nya chefer leder ESPIRA.
Anders Håkanson, ny vd och verksamhetschef för ESPIRA
Tillväxtcenter, Henrik Jansson, ny vd för ESPIRA Inkubator
samt ekonomichef Kerstin Wennström tillträder sina tjänster
under hösten.

Vi stödjer nyföretagare med
industri-, kontors-,
Läs mer affärspå sidan 3
och utbildningslokaler.
Friskare arbetsliv i Sjuhärad

På våningsplan fem i ESPIRA-huset finner man samarbetsprojektet

”Friskare
i Sjuhärad”. Det är ett projekt för långtidssjukskrivna
Vill du hyra lokal? Ta kontakt
medArbetsliv
Tara Ahmed,
tfn 033-35 73 28. Du når oss som
ocksåvarit
på www.ibabboras.se
anställda vid Sjuhärads kommuner. Genom Stiftelsen
PROTEKO och deras samverkanspartners genomförs aktiviteter för de
drabbade med hjälp och stöd av projektledare och coacher.
– Vi skapar en utbildning som motiverar till kunskap och ökad positiv
självkänsla, säger Lennart Andreasson från PROTEKO.
Läs mer på sidan 4
IBAB lottar ut biljetter till 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
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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Positiv respons
på IBAB:s
Industribyggnader
i Borås AB
- ett kommunägt företag
marknadsundersökning

Vi stödjer nyföretagare med
industri-, kontors-, affärsoch utbildningslokaler.

Fleminggatan. I de olika fastigheterna finns en
Industribyggnader i Borås AB genommängd utbildningsenheter, pågående projekt,
för kontinuerligt en marknadsunderföretag och företagsformer med olika inriktning.
sökning bland sina hyresgäster.
– Vi för en dialog, bland annat via vårt exBolagets uttalade mål är att erbjuda lokaler
terna Nyhetsbrev, med våra hyresgäster, säger
anpassade till mindre och medelstora företag
IBAB:s vd Lars Nordin. Glädjande nog visar
med Ta
olikakontakt
lokalbehov.
DetTara
är därför
av stor
du hyra lokal?
med
Ahmed,
resultatet av undersökningen attVill
vår förmåga
vikt att
och lyhörd
att anpassa lokalerna till hyresgästernas
tfn 033-35behov
73 28. Du
nårvara
ossflexibel,
ocksåuppmärksam
på www.ibabboras.se
för hur respektive hyresgäst vill anpassa sina
har fått högt betyg. Vidare att bolaget lever
lokaler så att de passar för de olika verksamupp till de åtaganden som utlovats samt att
heterna.
lokalerna underhålls och ger ett trevligt intryck.
Vår marknadsundersökning fortsätter kontinuerligt genom vårt Nyhetsblad som utkommer
regelbundet varannan månad. Vill du delta så
besök vår hemsida www.ibabboras.se, avslutar
Lars Nordin.

IBAB är ett kommunalt fastighetsbolag.
Företaget utvecklar och förvaltar industri-,
kontors-, affärs- och utbildningslokaler.
Ytorna är fördelade på fastigheterna Vulcanus,
Bryggargatan, Ålgårdsläktaren på Borås Arena
samt Espira Tillväxtcenter, Olovsholmsgatan/

Till nästa sida!

Tillbaka till sidan 1
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Tre nya chefer leder ESPIRA

Anders Håkanson, Kerstin Wennström och Henrik Jansson - de nya ledarna för ESPIRA.
bedriver. Han har arbetat för Chalmers
Innovation under 10 år och har lång erfarenhet från affärsutveckling och företagsfinansiering.
– Närheten till många samarbetspartner
är mycket positivt. Fördelaktigt många
gånger att fysiskt kunna träffa varandra,
säger Henrik Jansson.

Anders Håkanson, ny vd och verksamhetschef för ESPIRA Tillväxtcenter,
Henrik Jansson, ny vd för ESPIRA
Inkubator samt ekonomichef Kerstin
Wennström tillträder sina tjänster
under hösten.
Anders Håkanson bosatt i Borås, har i
nio år varit vd för Kungsäter Industri AB.
Härifrån tar han med sig lång erfarenhet
från tillverkning av tekniska textilier.
Dessutom som vd är struktur och ordning
det som Anders Håkanson sätter högt.

Kerstin Wennström kommer från Mölnlycke.
Hon har arbetat med ekonomi inom kulturförvaltningar och är van att samarbeta om
pengar med Regionen. Att ha erfarenheter
av hur man går till väga bl a inom detta
område är en god merit.

– ESPIRA är en stimulerande arbetsplats.
Ljusa, fräscha och rymliga lokaler och
medarbetare runt varje hörn, säger
Anders Håkansson.

– Det är ett trevligt hus att arbeta i,
säger Kerstin Wennström. Arbetskolleger
inom räckhåll och gemensamma trevliga
utrymmen känns bra.

Henrik Jansson från Onsala, är väl insatt
i liknande verksamhet som ESPIRA Inkubator

www.espira.se
Till nästa sida!

Tillbaka till sidan 1
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Friskare arbetsliv i Sjuhärad

Lennart Andreasson, PROTEKO
På våningsplan fem i ESPIRA-huset
finner man samarbetsprojektet
”Friskare Arbetsliv i Sjuhärad”. Det är
ett projekt för långtidssjukskrivna som
varit anställda vid Sjuhärads kommuner. Genom Stiftelsen PROTEKO och
deras samverkanspartners genomförs
aktiviteter för de drabbade med hjälp
och stöd av projektledare och coacher.
– Vi skapar en utbildning som motiverar till kunskap och ökad positiv
självkänsla, säger Lennart Andreasson
från PROTEKO.

arbetsplatsen. Genom kartläggning av var och
ens arbetsförmåga skapas förutsättningar för
återgång till arbete.

I samarbete med Sjuhärads kommunalförbund, Borås Stad, Högskolan i Borås,
Företagshälsovården, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan huvudansvarar PROTEKO
för projektet ”Friskare Arbetsliv i Sjuhärad”.
Det har visat sig att det många gånger är
svårt för arbetsgivare att rehabilitera tillbaka
människor till samma arbetsuppgifter efter en
långvarig sjukskrivning. Oftast finns det ingen
möjlighet till omplacering inom den tidigare

ESPIRA-huset är en stimulerande arbetsplats
med alla företagare och övrigt kontaktnät.
Lokalerna högst upp i huset är ljusa och inspirerande för den här verksamheten. Närheten
till Högskolan och i övrigt det centrala läget är
en fördel för de flesta.
– Samarbetet med IBAB som hyresvärd
har varit mycket positivt, säger Lennart
Andreasson.
www.proteko.se

Under hela projekttiden tilldelas varje deltagare en coach som följer upp, stimulerar och
stödjer. Målet är att alla ska få möjlighet att
praktisera och pröva på olika arbetsuppgifter.
Visionen är också att inspirera till kunskap,
insikt och passion för ett hälsosammare liv.
De får arbeta med sitt intellekt, sin fysiska
hälsa, sin känslomässiga och själsliga hälsa
och sin vilja.

Till nästa sida!

Tillbaka till sidan 1
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IBAB lottar ut biljetter till Borås Arena

Välkommen till Borås Arena och våra hemmamatcher,
säger Joel Johansson, anfallare i IF Elfsborg med nummer 19 på tröjan.
Välkommen till våra matcher, säger Joel
Johansson, spelare i IF Elfsborg med
nummer 19 på tröjan.

Intresserad?
Är du intresserad att delta i utlottning av
biljetter till Elfsborgs hemmamatcher?

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.

Klicka då på adressen nedan och medverka
i vår kundenkät.

– Du är hjärtligt välkommen till arenan.
Vi ska försöka ge dig en riktigt god underhållning, säger Joel Johansson.

Välkommen till Borås Arena!

Till IBAB:s kundenkät!

Tillbaka till sidan 1
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