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I detta nyhetsbrev kan du läsa om förbättrad tillgänglighet till Ålgårdsläktaren på Borås Arena.
Vi presenterar en hyresgäst i ESPIRA-huset samt vår fastighetsskötare Roger Lindqvist och
Johan Larsson, spelare i Elfsborg, hälsar alla välkomna till höstens hemmamatcher.
Trevlig läsning önskar Lars Nordin, VD, IBAB.
Algårdsläktarens tillgänglighet
på Borås Arena har förbättrats
I samband med byggnation på Algårdsläktaren på Borås Arena har
tillgängligheten förbättrats enligt de riktlinjer och standard som Västra
Götalandsregionen framtagit. Här är fokuseringen framför allt på den
fysiska tillgängligheten.

Läs mer på sidan 2
Wengbrand Redovisning - nu också i Borås!
Ulricehamnföretaget Wengbrand Redovisning AB har utökat med en
filial i Borås och är sedan ett år tillbaka hyresgäster på femte våningen
i ESPIRA-huset, Olovsholmsgatan 32. Företagets målsättningen är att
växa till samma nivå som i Ulricehamn.
– Vi har mottagits väl och trivs bra med kolleger och lokaler i fastigheten, säger redovisningskonsult David Wengbrand.
Läs mer på sidan 3
Roger Lindqvist,
Fastighetsskötare, IBAB
Till fastighetsskötare Roger Lindqvist vänder IBAB:s
hyresgäster sig för felanmälan angående något som
berör lokaler i fastigheten Vulcanus.

Läs mer på sidan 4
IBAB lottar ut biljetter till höstens matcher på 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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Foto Peder Persson

Algårdsläktarens tillgänglighet på Borås
Arena har förbättrats

Lena Mellbladh, projektledare tillgänglighet, Lokalförsörjningskontoret.
I samband med byggnation på Algårdsläktaren
på Borås Arena har tillgängligheten förbättrats
enligt de riktlinjer och standard som Västra
Götalandsregionen framtagit. Här är fokuseringen framför allt på den fysiska tillgängligheten.
– Det är idag en självklarhet att man inom
Borås Stad tar hänsyn till och anammar de
utarbetade riktlinjerna som tagits fram av
regionen, säger Lena Mellbladh, projektledare
tillgänglighet, Lokalförsörjningskontoret.
Läktaren har försetts med nya skyltar som
är tydliga, rätt placerade samt försedda med
punktskrift. Som exempel ska toalettskyltar
placeras på väggen bredvid dörren och inte
på den som man oftast ser. Viktigt att skyltarna har stor kontrast i färgskalan gentemot

bakgrunden. Kontrastfärger gäller likaså för
dörrar och trappsteg så de förtydligas.
Läktaren har handikapptoaletter, dörröppnare
och hörslingor, och ett radiosystem som är
kopplat till en särskild frekvens vilket ger en
hög kvalitet på ljudet.
– Dessutom har läktaren försetts med hiss till
nybyggt övre plan ,så tillgängligheten är väl
utarbetad, säger Lena Mellbladh.
Vi jobbar just nu med att se över utrymningsmöjligheterna för personer med funktionshinder.
Funktionshinder och tillgänglighet.
Riktlinjer och standard.
Till nästa sida!
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Wengbrand Redovisningnu också i Borås!

– Vi trivs mycket bra i våra ljusa lokaler med vacker utsikt,
säger redovisningskonsulterna David Wengbrand och Jennie Näsström.
Ulricehamnföretaget Wengbrand Redovisning AB har utökat med en filial i Borås och
är sedan ett år tillbaka hyresgäster på femte
våningen i ESPIRA-huset, Olovsholmsgatan
32. Företagets målsättningen är att växa till
samma nivå som i Ulricehamn.
– Vi har mottagits väl och trivs bra med
kolleger och lokaler i fastigheten, säger
redovisningskonsult David Wengbrand.
Wengbrand Redovisning är en redovisningsbyrå i andra ägargenerationen. Byrån ger
rådgivning i bland annat bokföring, skatter och
uppstart. Hjälper till med löpande bokföring,
bokslut och deklarationer. Ser också till att
fakturering och betalningar sker i tid.

De lagerhåller även registrerade aktiebolag
som erbjuds den som ämnar starta eget
företag. Det som kan vara svårt för en nyföretagare att ta itu med inom den ekonomiska
delen kan här få en hjälpande hand.
– Vi trivs mycket bra här högst upp i det ljusa
rummet med vacker utsikt. God trivsel med
många erfarna och kunniga arbetskamrater
runt omkring oss. Hela våningsplanet är som
ett stort företag. Gemensamma lokaler för
fika, sammanträden och föreläsningar.
Trevligt också med en reception i huset,
säger redovisningskonsult Jennie Näsström.
www.wengbrand.se
Till nästa sida!
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Roger Lindqvist,Fastighetsskötare, IBAB

Roger Lindqvist, fastighetsskötare, IBAB
Till fastighetsskötare Roger Lindqvist vänder
IBAB:s hyresgäster sig för felanmälan angående något som berör lokaler i fastigheten
Vulcanus.

– Under de tretton år jag arbetat som fastighetsskötare har inte en dag varit lik en annan.
Arbetet är omväxlande, roligt och jag har frihet
under ansvar, säger Roger Lindqvist.

Rogers arbetsuppgifter består bland annat av
underhållsarbete, justering av ventilation och
värme, stopp i avlopp, byte av lysrör.
Han testar brandlarm, smörjer dörrar och
fönster och hjälper verksamheten med diverse uppgifter.

Roger Lindqvist
Fastighetsskötare
Tel: 0704-55 33 82

Till nästa sida!
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IBAB lottar ut biljetter till höstens
hemmamatcher på Borås Arena

– Välkommen till Borås Arena och höstens hemmamatcher,
hälsar Johan Larsson anfallare i IF Elfsborg med nummer 21 på tröjan.
Välkommen till höstens matcher, säger
Johan Larsson, spelare i IF Elfsborg med
nummer 21 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, hälsar Johan Larsson.

Välkommen till Borås Arena!

Till IBAB:s kundenkät!
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