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Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i februari. I detta nummer informerar vi om att Närhälsan 
öppnar vaccineringsmotagning för Covid-19 i Borås Arena. IBAB har installerat laddstolpar för 
Almi på Olovsholmsgatan och IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist blir pensionär i februari. 

Trevlig läsning önskar Patrik Johansson, VD, Industribyggnader i Borås AB.

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
ibabboras.se • Ansvarig utgivare: Patrik Johansson • Produktion: peder@news2jo.se 

Nu blir det barn och torp
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– Det gick snabbt att besluta om att använda 
Borås Arena som vaccinationsmottagning för 
Covid-19, säger Liisa Karlsson. Alla inblandade 
förvaltningar och IBAB från Borås Stad har gjort 
ett fantastiskt arbete.

I mottagningen kommer tjugo vaccinatörer, 
läkare och sjuksköterskor att arbeta. Öppettid är 
8 till 18 och man beräknar fem minuter mellan 
varje vaccination. Man kommer in i huvudentré, 
lämnar hälsodeklaration som kontrolleras och 
sedan vaccination. Därefter till väntrumsdelen 
där man stannar i femton minuter för att säker-
ställa att man mår bra. Utgång sker sedan i annan 

del av lokalen. Vaccinationsarbetet startar med 
hemtjänsten, därefter är målet att hela Borås 
befolkning skall vara vaccinerad till midsommar. 
Förutom Borås Arena kommer man att öppna för 
vaccination i Blå Hallen i Skene Lasarett. 
Det är gratis att vaccinera sig och cirka två veckor 
efter vaccinering skall man ha fått båda sina 
vaccindoser och ha ett  begynnande skydd mot 
Covid-19. Hur länge det varar har man inte något 
svar på idag. 
– Den som är äldst och de som är svårt sjuka 
skall vaccineras och skyddas i första hand, 
avslutar Liisa Karlsson.

– Så fort vi har fått vaccinet mot Covid-19 startar vi arbetet med att vaccinera alla boråsare, 
säger Liisa Karlson från Närhälsan som är ansvarig för Arenamottagningen i Harald Nyborgs 
tidigare lokaler i Borås Arena. Text & Foto Peder Persson.

Vaccinationscenter  
Premiär på Borås Arena
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Vid Olovsholmsgatan 32 i Borås ligger Almi 
Företagspartner Väst AB som är Sveriges mest 
aktiva företagsutvecklare. Genom att föra en 
dialog och stödja företag med lån, riskkapital 
och affärsutveckling, bidrar man till fler hållbara 
företag där små och medelstora företag får 
möjlighet att växa och utvecklas.

Tidigt 2020 växtes tanken på att installera 
laddstolpar för elbilar.
– Flera av våra medarbetare har elbilar och det 
blev akut när en behövde åka ända till Knalleland 
för att ladda bilen innan ett kundbesök. Så kan 

vi inte ha det varför vi beslöt att installera två 
laddstolpar vid vår parkering i direkt anslutning 
till fastigheten. Det är vår hyresvärd IBAB som 
installerat stolparna som nu är på plats och fung-
erar utmärkt, säger Anna Bergengren affärschef 
och marknadsansvarig.

– Almi har ett tydligt hållbarhetsfocus och 
genomför miljörevision varje år. Laddstolparna 
är ett steg för ökad hållbarhet och kan kanske 
också vara en inspirationskälla till att fler 
installerar laddstolpar för sin personal, 
avslutar Anna Bergengren.

Flera i vår personal kör elbil och laddar dem på vår parkering vilket fungerar utmärkt, 
säger, Anna Bergengren, Almi. Text & Foto Peder Persson.

Almi tankar vid husgaveln
Laddstolpar för elbilar
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I december 1993 anställdes jag som målare 
på Borås Stads Lokalförsörjningskontor, säger 
Roger Lindqvist. Vi överfördes senare till 
Servicekontoret där jag varit anställd tills nu.
1997 kom Roger till IBAB som fastighetsskötare 
för fastigheten Vulkanus på Fabriksgatan med 
hyresgästerna Komvux, Textilhögskolan, Proteko 
med flera. Ramnaslätt- och Viareds industri-
områden ingick också i fastighetsbeståndet. 
Dessa såldes senare och Olovsholmsgatan till-
kom och sista tillskottet blev Borås Kongress.
 
– Jag har alltid haft trevliga kollegor på IBAB.
Tidigare hade man endast en förvaltare men 
under de senare åren har det skett förändring. 

Bolaget har flyttat in i fastigheten på Fabriks-
gatan. VD och alla anställda är samlade på ett 
ställe vilket känns positivt.
– Min yrkesverksamma tid har varit en ganska 
lugn och behaglig resa. Det har varit mycket 
omväxlande arbetsuppgifter att ta hand om.  
Nu känns det skönt att bli pensionär och få be-
stämma över sin egen tid, hälsar Roger Lindqvist. 
Framöver blir det mer tid till de åtta barnen/
bonusbarnen och fjorton barnbarnen som är 
utspridda från Halmstad till Stockholm
Sedan gäller det att fortsätta med renovering 
av det gamla soldattorpet i skogen mellan Dalsjö-
fors och Äspered. Det blir säkert en del turer med 
motorcykeln också.

IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist blir pensionär i februari. 1974 började han på 
Boréns Armaturfabrik och går i pension från IBAB 2021. Text & Foto Peder Persson.

Nu blir det barn och torp
Roger 65 blir pensionär


