Industribyggnader i Borås AB
Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB • Ett kommunalt bolag • Augusti 2015

Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i augusti. I detta nummer får vi reda på att Borås Arenas
utanpåliggande hiss är populär och används flitigt. Bygget av Borås Kongresshus tar en kort
paus och nu har Hjälpmedelcentralen flyttat in i nya lokaler på Viareds industriområde.
Du som hyresgäst är välkommen att medverka i vår marknadsundersökning och delta
i utlottning av matchbiljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena. Se sid 5.
Trevlig läsning önskar Lars Nordin, VD för IBAB.

Succé för den nya
hissen på Borås Arena
Den nya utanpåliggande hissen vid IBAB:s läktare tar åtta rullstolar
och går direkt till läktaren med anpassade platser med utsikt över hela
arenan. I anslutning till hissen finns också ett antal parkeringsplatser
som är reserverade för färdtjänstbilar.
Läs mer på sidan 2

Borås Kongresshus tar en kort paus
Borås kommun övertog fastigheten Folkets Hus för tre år sedan.
Det är en speciell byggnad med ett stort behov av förnyelse.
– Fastigheten är nedgången och installationer och system som är
installerade från begynnelsen uppfyller inte dagens krav, säger
IBAB:s VD Lars Nordin.
Läs mer på sidan 3

Hjälpmedelcentralen har landat på Viared
Den 8 juni 2015 flyttade Hjälpmedelcentralen i Borås till nya lokaler på
Viareds Industriområde.
– Det fungerar mycket bra, tycker teamcheferna Pethra Zollfrank och
Magnus Thell. Det finns rikligt med parkeringsplatser, bussen stannar
”utanför dörren” och vi har närhet till Riksväg 40.
Läs mer på sidan 4

IBAB lottar ut biljetter till årets matcher på Borås Arena
IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena.
Biljetterna, till platserna som är belägna mitt på Ålgårds- och Sjuhäradsläktaren, lottar vi ut bland våra hyresgäster.
Läs mer på sidan 5
Vår hemsida: 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
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Succé för den nya
hissen på Borås Arena
Foto Peder Persson

Den nya utanpåliggande hissen vid IBAB:s
läktare tar åtta rullstolar och går direkt till
läktaren med anpassade platser med utsikt
över hela arenan. I anslutning till hissen finns
också ett antal parkeringsplatser som är
reserverade för färdtjänstbilar.
– Det nya hissen är en avsevärd förbättring,
tycker Åke Gustafsson och Sture Holmsten
arbetar som spärrvakter och matchvärdar
vid Elfsborgs hemmamatcher.
– Vi är nio stycken från Elfsborgs Bowling som
ansvarar och arbetar ideellt med denna läktardel med att scanna biljetter och släppa igenom
besökare vid Elfsborgs hemmamatcher och det
har vi hållit på med i många år.
– Att snabbt kunna ta sig till och från arenan
uppskattas mycket av de rullstolsburna, säger
Sture Holmsten som tar emot, hjälper och välkomnar. Vi har ett trettiotal anpassade platser på
läktaren och där är oftast fullt. Nu har vi heller
ingen kö vid upp- eller nedfart.
– Hissen är framförallt till för de som är rullstolsburna men vi stödjer och hjälper också de
som har rollator, svårt för att gå i trappor med
flera, hälsar Åke Gustafsson och Sture Holmsten.

– Det nya hissen på Borås Arena, är en
avsevärd förbättring för de rullstolsburna,
tycker matchvärdarna Åke Gustafsson
och Sture Holmsten.

Till nästa sida!

Tillbaka till sidan 1
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Borås Kongresshus
tar en kort paus

Invigning av Borås Kongresshus flyttas fram till senare delan av 2017.
Borås kommun övertog fastigheten Folkets Hus
från Högskolans Studentkår för tre år sedan. Det
är en speciell byggnad med ett stort behov av
förnyelse.
– Fastigheten är nedgången och installationer
och system som är installerade från begynnelsen
uppfyller inte dagens krav, säger IBAB:s VD Lars
Nordin.

kongresser och kommer att bidra till en ökad
möjlighet för människor att mötas.
I samband med att mindre delar av detaljplanen
nu justerats och att Trafikverket väntas komma
att presentera förslag för Götalandsbanans
sträckning gör nu projektet paus. Besked från
Trafikverket väntas efter årsskiftet och därefter
fortsätter arbetet enligt tidigare plan.

Då det finns behov av ett centralt beläget möteshus i Borås bestämdes att låta fastigheten
fortsätta att vara en mötesplats. Det visade sig
också att läges- och kostnadsmässigt finns det få
alternativ som konkurrerar.
– Borås Kongresshus blir beläget i direkt anknytning till Simonsland, Högskolan och på gångavstånd till hotell med mera. Verksamheten i huset
kommer att ge plats för teater, musik, konserter,

– Vi senarelägger arbetet på plats med drygt sex
månader till augusti 2016 och invigning av nybygget sker i slutet av 2017. Allt under förutsättning
att Götalandsbanans sträckning inte påverkar det
fortsatta arbetet.
– Det är ett intressant projekt som jag arbetat
med en längre tid så jag ser fram emot att ”sätta
spaden i jorden”, hälsar Lars Nordin.
Till nästa sida!
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Hjälpmedelcentralen
har landat på Viared

Pethra Zollfrank och Magnus Thell arbetar som teamchefer på Hjälpmedelcentralen i Borås.
Den 8 juni 2015 flyttade Hjälpmedelcentralen i
Borås till nya lokaler på Viareds Industriområde.
– Det fungerar mycket bra, tycker teamcheferna
Pethra Zollfrank och Magnus Thell. Det finns
rikligt med parkeringsplatser, bussen stannar
”utanför dörren” och vi har närhet till Riksväg 40.

Götalandsregionen, (VGR). Mölndal, Borås, Skövde
och Uddevalla har olika kompetenser och tillsammans servar man hela VGR med olika hjälpmedel
till patienter med någon funktionsnedsättning.

IBAB:s fastighet på Bussgatan 4 är byggd i ett
plan och är helt anpassad för de olika verksamhetsgrenarna kundmottagning, lager, verkstad,
kontor, expertkonsultation och leverans. Här
arbetar drygt sextio personer.
Utomhus har man anlagt en optimerad övningsbana
för rullstolar där patienten kan träna manövrering
över trottoarkanter och olika underlag som man
möter i vardagen.
Hjälpmedelcentralen, som är ett kompetens- &
logistikcenter, ingår i en grupp av fyra i Västra

Rollator och rullstol är de produkter som
distribueras flest av men man har kunskap
och kapacitet för att anpassa hjälpmedel för
de flesta behov i eller utanför hemmet.
Hjälpmedelcentralens kundtjänst når man
vardagar kl. 08:00-16:30, tel 010-473 80 80.
Fastigheten, med Volvo Buss som närmaste
granne, har generösa grönytor med planteringar
och träd som lyser i augustisolen.
Länk till Råd om hjälpmedel på webben
Till nästa sida!
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IBAB lottar ut biljetter
till Elfsborgs hemmamatcher
på Borås Arena
– Välkommen till Borås Arena och årets hemmamatcher,
hälsar IF Elfsborgs mittback Sebastian Holmén.
– Välkommen till Borås Arena och årets
hemmamatcher, hälsar IF Elfsborgs
mittback Sebastian Holmén.

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 Ålgårds- och Sjuhäradsläktaren, lottar vi ut
bland våra hyresgäster.

Klicka då på adressen nedan och medverka
i vår kundenkät.
Till IBAB:s kundenkät!
Välkommen till Borås Arena!

– Du är hjärtligt välkommen till arenan.
Vi ska försöka ge dig en riktigt god
underhållning, hälsar Sebastian Holmén.

Tillbaka till sidan 1
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