
Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB • Ett kommunalt bolag • April 2010

Sida 1

Läs mer på sidan 2

2009
Ett framgångsrikt år för IBAB
Den största händelsen under 2009 har varit försäljningen 
av dotterbolaget Företagsgatans Fastighetsbolag AB, 
med fastigheter på Viareds industriområde. 

Läs mer på sidan 3

IBAB hyr ut lokaler i centrala Borås 
till c:a 30 olika företag
Det kommunala fastighetsbolaget Industribyggnader 
i Borås AB, IBAB, förvaltar anpassade industri-, kontors-, 
affärs- och utbildningslokaler för kunders räkning. 
Fastigheterna ligger i centrala Borås och hyrs ut 
till c:a 30 olika företag.

Kerstin Hjalmarsson, sekreterare IBAB
Kerstin Hjalmarsson är sedan årsskiftet sekreterare 
för IBAB, Industribyggnader i Borås AB. 

Läs mer på sidan 4

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

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.

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

I detta nyhetsbrev kan du läsa om IBAB:s årsberättelse för 2009, presentation av
sekreterare Kerstin Hjalmarson. Redovisning av IBAB:s fastighetsbestånd i nuläget. 
Du kan också delta i utlottning av biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena.

Trevlig läsning önskar Lars Nordin, VD, IBAB

http://www.ibabboras.se/
http://www.ibabboras.se/
http://www.artcenter.nu/
mailto:lars.nordin%40boras.se?subject=
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2009
Ett framgångsrikt år för IBAB

Den största händelsen under 2009 har varit försäljningen av dotter-
bolaget Företagsgatans Fastighetsbolag AB, med fastigheter på Viareds 
industriområde. Det var av största vikt att vi fann en seriös köpare 
som har hyresgästernas bästa för ögonen. P-O i Borås AB är en sådan 
och jag känner mig trygg inför fastigheternas fortsatta utveckling och 
för hyresgästernas trivsel.

Försäljningen genererade en vinst om 28,8 mnkr vilket naturligtvis 
har en stor påverkan på årets bokslut.
Under året har vi också påbörjat en diskussion om Industribyggnader 
i Borås AB:s (IBAB:s) framtid. Vi ser över möjligheten att utveckla 
verksamheten till att också omfatta exploatering av industrimark. 
En utveckling som skulle vara både spännande och utmanande.

Slutligen vill jag tacka alla som arbetat för IBAB 
samt kunder och leverantörer för det gångna året.

Lars Nordin
Verkställande direktör
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FAKTA IBAB

 Industribyggnader 

i Borås AB är ett helägt 

dotterbolag till Borås 

Stadshus AB och har som 

uppgift att förvärva, hyra ut, 

anpassa och försälja lokaler 

till små och medelstora 

företag. 

 Bolaget skall vara ett 

komplement till det utbud 

som finns på orten och 

vara ett redskap för okon-

ventionella lokallösningar. 

Här ingår också att förvalta 

bolagets fastighetsbestånd. 

 Bolaget är verksamt 

inom Borås Stad och har 

ingen egen personal.

– Våra bästa referenser är våra
trevliga och nöjda hyresgäster.
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IBAB hyr ut lokaler i centrala 
Borås till c:a 30 olika företag
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För närvarande är alla IBAB:s lokaler uthyrda.

Det kommunala fastighetsbolaget 
Industribyggnader i Borås AB, IBAB, 
förvaltar anpassade industri-, kontors-, 
affärs- och utbildningslokaler 
för kunders räkning. Fastigheterna 
ligger i centrala Borås och hyrs ut
till c:a 30 olika företag.

Fastigheterna är Vulcanus 16, det så kallade 
Algotshuset, beläget på Fabriksgatan i Borås, 
med bl.a Textilhögskolan, Proteko och Yrkes-

högskolan som hyresgäster. Ålgårdsläktaren 
på Borås Arena och kommersiella lokaler 
i gatuplan med Max Hamburgerrestaurang 
och Harald Nyborg samt Hästen 3, Espira-
huset och Neptunhuset, på Olovsholmsgatan 
respektive Fleminggatan.

För närvarande är allt uthyrt hos IBAB. 
Inför framtiden planeras nya investeringar 
efter att man nyligen sålt ett fastighetsbestånd 
på Företagsgatan vid Viareds industriområde.
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Kerstin Hjalmarsson, sekreterare IBAB

Fo
to

 P
ed

er
 P

er
ss

on

Kerstin Hjalmarsson, sekreterare IBAB.

Kerstin Hjalmarsson är sedan årsskiftet sekre-
terare för IBAB, Industribyggnader i Borås AB. 

Det innebär att hon skriver kallelse och proto-
koll vid styrelsemöte samt vid årsstämma.

Tillbaka till sidan 1 Till nästa sida!

Kerstin Hjalmarsson
Sekreterare
kerstin.hjalmarsson@boras.se
Tel: 033 – 35 73 70
Fax: 033 – 35 37 75

mailto:kerstin.hjalmarsson%40boras.se?subject=
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IBAB lottar ut biljetter till Borås Arena

– Välkommen till Borås Arena och våra hemmamatcher, 
säger Emir Bajrami anfallare i IF Elfsborg med nummer 20 på tröjan.
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Välkommen till våra matcher, säger Emir 
Bajrami, spelare i IF Elfsborg med num-
mer 20 på tröjan. 

IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemmamat-
cher på Borås Arena. Biljetterna, till platserna 
som är belägna mitt på Ålgårdsläktaren, lottar 
vi ut bland våra hyresgäster. 

– Du är hjärtligt välkommen till arenan. 
Vi ska försöka ge dig en riktigt god underhåll-
ning, säger Emir Bajrami.

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

Klicka då på adressen nedan och medverka
i vår kundenkät.

Till IBAB:s kundenkät!

Välkommen till Borås Arena!

http://www.ibabboras.se/default.asp?HeadPage=294
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=bor%E5s+arena&var=&Vkiid=xpGRCJnnFLtDuTTOPEsvhg%3d%3d&Vkid=15416633&isAlternateNumberResult=False

