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Bättre service med Kommun-Kim
Vi är glada att meddela att vi nu har vår nya digitala
medarbetare Kim på plats på Näringslivsenheten!
Kim (Kommunen informerar medborgarna) är en
dialogrobot (AI-chatbot) som vi byggt, utvecklat
och tränat. Kim gör sin provanställning på www.
boras.se/foretagare och är här för att svara på
de vanligaste frågorna om serveringstillstånd och
tillståndsguiden, dygnet runt.
Kim ligger i linje med kommunens arbete med
att bli mer digitala samt mer tillgängliga och
serviceinriktade för medborgare och företagare. På
sikt bidrar Kim också till att vi kan lägga mer tid på
det fysiska mötet. Välkommen Kim!

visste du att?
Borås Stad får förnyat
ordförandeskap i ACTE
ACTE, European Textile Collectivities Association,
är ett nätverk av textila städer med målet att
sammanföra organisationer, personer och företag
inom den europeiska textilindustrin för idé- och
kompetensutbyten som kan utveckla industrin.
I april samlades medlemmarna i ACTE i
Portugal för den årliga årsstämman, där bland
annat ordförandeskap skulle utses för perioden
2019–2022. Ordförandeskapet innehades under
föregående period av Borås Stad med Ulf Olsson
som ordförande. Nätverket valde att ge Borås Stad
förnyat förtroende.
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FÖRETAGSAMT

Visste du att Borås Stad erbjuder kostnadsfri energirådgivning för såväl företag som privatpersoner? John
Hamnelid är energi- och klimatrådgivare och tillsammans med sina kollegor hjälper han de som han möter
att hitta rätt energilösningar.
Vad innebär en energirådgivning?
För företagare handlar det ofta om att man vill förbättra klimatet på
företaget och hitta besparingsmöjligheter. Under en energirådgivning ser
vi över företagens nuvarande system och förbrukning och kommer med
förslag på lösningar, både sådana som kräver nyinvesteringar och sådana
som inte gör det. Om företaget väljer att göra en nyinvestering kan vi
också bidra med råd och tips för hur de ska tänka för att hitta det system
som passar dem bäst. För privatpersoner handlar det vanligtvis om
rådgivning i samband med att man ska byta värmepump eller installera
solceller.
Varför ska man vända sig till er?
I och med att vi jobbar för Borås Stad erbjuder vi helt opartisk
rådgivning utan försäljningsmål. Vi kan hjälpa till i olika omfattning,
från en kort fråga över telefon till att vi gör ett besök, ser över befintligt
upplägg och återkommer med förbättringsförslag. Rådgivningen är helt

kostnadsfri, det enda du som vänder dig till oss behöver avsätta är en del
av din tid.
Vilka är era vanligaste uppdrag?
Det vanligaste är att man rådfrågar oss när man ska byta system,
exempelvis byta värmekälla eller installera solceller, eller när man vill
hitta mer miljövänliga lösningar. Det är lätt att fastna i ekonomiska
analyser och där kommer vi in som ett bollplank som kan hjälpa till att
skapa en helhetsbild. I övrigt är uppdragen väldigt varierade och kan
innefatta allt från att hitta besparingsmöjligheter till att skapa en bättre
och smartare miljö på företaget. Vi vill att det ska vara gynnsamt att
vara företagare och i och med att energi ofta innebär en stor kostnad
känns det viktigt för oss att kunna hjälpa till med det.
Vill du veta mer? Kontakta John på john.hamnelid@boras.se
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Under Näringslivsdagen har ditt företag en fantastisk
möjlighet att som sponsor och partner synas tillsammans
med oss. Beslutsfattare från hela regionen sluter upp för
en unik inspirationsdag på Åhaga – en möjlighet att knyta
nya affärskontakter.
hu v udar r angörer :

diam antpartners :

kontakta:
0768-88 71 23
caroline.carlsson@boras.se
naringslivsdagenboras.se

guldsponsorer :

De gör kunderna
redo för bröllop
Hur går det för
Borås egentligen?
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Hur går det för Borås egentligen?

Anders Glemfelt

För oss i Borås Stad är ett gott
företagsklimat avgörande. Under
textilkrisen på 60- och 70-talet
fick vi känna av vad som händer
när företagen försvinner, och det
vill vi inte uppleva igen. Därför
jobbar vi på flera olika fronter
för att Boråsföretagen ska bli fler,
vara framgångsrika och växa.
Vi initierar och driver flera olika projekt för
att Borås ska ligga i teknikens framkant, t.ex.
inom hållbara transporter och logistik. Vi
stödjer våra olika kluster för att göra dem ännu
starkare. Vi jobbar för att se till att det finns
kompetens att rekrytera. Vi vill helt enkelt
vara en företagarkommun i framkant!
Ytterligare ett exempel på detta är Update
Borås, vår lokala konjunkturrapport och
samtalsarena. I början av maj bjöd vi in till det
första mötet. Vi vill att Update Borås ska vara
en mötesplats för de ledande företagsledarna
och motsvarande i vår stad där vi dels får
information om hur det går för Borås –
egentligen, dels får tillfälle att samtala om
nuläge och framtid. Hur företagen och Borås
Stad, var och en på sitt sätt eller tillsammans,

Näringslivschef
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Anna Mattsson

Näringslivsutvecklare
Telefon: 0734-32 75 80
anna.mattsson@boras.se
Annika Hansson
Liselotte Andréhn Thunblom driver Liselle brud- och festmode tillsammans med mamma Lena Andréhn.

Anders Glemfelt

kan bidra till en positiv utveckling. Nätverket
Update Borås ska träffas två gånger per år.
Hur går det då för Borås egentligen? Väntar en
lågkonjunktur bakom hörnet?
Nej, det finns inga tydliga tecken på det. De
flesta siffor, förutom kompetensbristen som ju
är ett resultat av högkonjunkturen, är stabilt
positiva. Möjligen har lutningen på kurvan
minskat något mot flack. Vi får se i november,
då vi presenterar en ny Update Borås. Du som
får vår inbjudan, kom till mötet. Vi behöver
din erfarenhet och input.

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga: Det
går bra för Borås just nu! Företag väljer att
flytta hit, bygga nytt och expandera i vår
kommun. Och när det går bra för företagen
går det bra för Borås. Bra företag skapar
bra jobb som ger resurser och utveckling i
näringslivet och i staden. Det ger oss som
bor här fina förutsättningar för att trivas och
utvecklas.
Trevlig sommar önskar Anders med personal.

Tävling: Cykelvänlig arbetsplats
Ta chansen att bli Borås cykelvänligaste arbetsplats!
Konceptet går ut på att uppfylla olika kriterier där ert företag blir belönade
med ett diplom eller en skylt beroende på vilken stjärnnivå som ni uppnår.
Ni har dessutom chansen att vinna fina utmärkelser!
Att delta i Cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt, det enda som kostar är
lite extra energirik trampkraft. Lycka till!
Läs mer och anmäl din arbetsplats på:
boras.se/cykelvanligarbetsplats
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De gör kunderna
redo för bröllop
Bröllopsdagen är för många en av de största
dagarna i livet. Omfattning och upplägg kan
variera stort, men ett inslag som är gemensamt
för de flesta är bröllopsklänningen. Det är där som
Liselle brud- och festmode kommer in i bilden,
i rollen att inspirera, guida och skapa en positiv
upplevelse vid valet av klänning.
Det är en hemtrevlig känsla som möter den som stiger in på Liselle
brud- och festmode i Fristad. Lokalen är ombonad med soffor, fåtöljer,
kakelugn och dekorationer. Längs väggarna hänger klänningar i långa
rader, i allt från rött, gult och rosa till blått och svart – och så givetvis
vitt. Runt om i lokalen pryds väggarna av bröllopsbilder från olika
tidsepoker.
– Där är mitt och min mans bröllopsfoto från 80-talet, säger Lena och
pekar på ett av fotona på väggen.
– Och på den här väggen samlar vi bilder som våra kunder skickat till
oss, säger Liselotte och visar på en annan vägg.
Mor och dotter Lena Andréhn och Liselotte Andréhn Thunblom driver
tillsammans Liselle, och det som började som ett hobbyprojekt har
idag vuxit till något betydligt större. Idén till verksamheten uppstod
när Liselotte själv skulle gifta sig. Både hon och Lena upplevde att
den service och guidning de sökte var svår att hitta och att det fanns

Näringslivskoordinator
Telefon 0768-88 70 52
annika.hansson@boras.se
Caroline Carlsson (föräldraledig)

stor förbättringspotential i branschen. När en lokal plötsligt blev ledig
i Fristad hände saker snabbt, och samma dag hann de både titta på
lokalen och skriva kontrakt. I januari 2018 slogs portarna upp till
den nya butiken. Redan från första stund har Lena och Liselottes
förväntningar överträffats och tre veckor efter öppning hade de sålt lika
mycket som de beräknat sälja under hela 2018.
Förutom brudklänningar innefattar butiken ett stort utbud av bal- och
festklänningar samt accessoarer. Provningarna sker i avslappnad miljö
och för bröllopssällskap finns olika upplevelsepaket att addera till.
– Klänningsprovningen är för många det som kickar igång
bröllopsförberedelserna på allvar och därför vill vi gärna göra något
festligt av det. Det ska vara en rolig och trygg upplevelse, och vi finns
hela tiden med och guidar. Vi är måna om att man ska känna sig
sedd och omhändertagen och engagerar oss med hjärta och mycket
personlighet, säger Lena.
Något som utmärker Liselle är även satsningen på att erbjuda
klänningar i alla storlekar.
– Vi tycker det är en självklarhet att sortimentet faktiskt ska matcha hur
verkligheten ser ut, att vi alla inte är stöpta i samma form. Det är också
något vi får många positiva kommentarer kring och som lockat kunder
från många delar av Sverige, säger Lena.

Näringslivskoordinator
Daniel Göök

Näringslivsutvecklare/
etableringsansvarig
Telefon 033-35 70 09
daniel.gook@boras.se
Ingrid Nyman

Näringslivsutvecklare
Telefon: 0768-88 71 03
ingrid.nyman@boras.se
Jonas Widerström

Internationell näringslivssamordnare
Telefon: 033-35 71 72
jonas.widerstrom@boras.se
Nelly Hayek

Näringslivsutvecklare/ACTE
Telefon: 033-35 71 33
nelly.hayek@boras.se
Per Florén

Näringslivsutvecklare
Telefon: 0708-99 04 30
per.floren@boras.se
Sara Thiel (föräldraledig)

Näringslivsutvecklare

Framöver väntas såväl sortiment som öppettider att utökas.
– Vi kan fortfarande inte riktigt förstå att det här är på riktigt, att vi
verkligen har vår egen butik, att det gått så mycket bättre än förväntat
och att vi får vara med och dela en så stor upplevelse som ett bröllop
med de vi möter. Det känns overkligt, säger Liselotte.

Önskar ni få vårt nyhetsbrev via mejl,
kontakta Annika Hansson:
telefon: 0768-88 70 52
e-post: annika.hansson@boras.se

