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Under våra företagsbesök under 
”109-dagarna” i vintras var ett av de 
vanligaste svaren på frågan vad man från 
näringslivet var beredd att bidra med var det 
att man gärna skulle lägga (ännu) mer tid 
på att hjälpas åt företag emellan. Om det är 
någon gång vi behöver göra verklighet av den 
goda tanken är det när det är dags att öppna 
upp igen! För det handlar inte bara om 
pengar och vinster för det enskilda företaget, 
det handlar om vilket Borås som växer 
fram efter krisen. Ett starkare, smartare 
och attraktivare eller ett mer skamfilat och 
luggslitet? Vikten av fortsatt bra samarbete 
mellan kommun och näringsliv är också 
avgörande för en stark framtid. För vi vet det 
båda två, ingen klarar sig utan den andre och 
det är tillsammans vi skapar ett bättre Borås. 

Så tillsammans krokar vi nu ”distans”-arm 
för vårt framtida Borås, stor som liten, företag 
som kommun och berättar vad vi behöver av 
varandra för att ta oss framåt och uppåt. 

Vänligen Anders

Hur hösten blir i Sverige och Borås vet ingen 
idag, kanske har vi sett det värsta? Eller så 
väntar ännu en ”nedstängd” termin? Men 
om vi försöker att glömma Coronan för en 
stund och funderar på framtiden och tiden 
efter, hur kommer den se ut? Det är mycket 
vi inte vet om den tiden men en sak vet 
vi, det kommer inte se ut som förr. Då ska 
företag som varit nedstängda öppna upp 
igen. Leveranskedjor ska aktiveras, kontakter 
med kunder och leverantörer återknytas. 
Eventuella hål efter företag som inte klarat 
”stormen” fyllas igen. Om vi gör rätt och 
hjälps åt kan Borås företagare komma ut 
starkare och smartare, gör vi fel så kan vi 
förlora mycket mer än det vi redan förlorat.

ledare

Starta om efter Corona – 
tillsammans!

Anders Glemfelt

Under sommaren har Corona-siffrorna för Sverige pekat åt rätt håll, 
det vill säga nedåt. Samtidigt kan vi se från andra länder, som valde 
eller tvingades till en tuffare nedstängning, att antalet fall snabbt kan 
öka igen när samhället återigen öppnas upp. 

Creative Innovation – nytt projekt på gång! 
I en tid då allt förändras i en allt snabbare takt och globalisering och digitalisering medför krav på 
anpassning, är det ett faktum att våra kreativa och kulturella företag behöver anpassa sig och utveckla 
sina verksamheter. I höst startar vi därför upp den spännande och kostnadsfria utbildningsserien 
”Creative Innovation”. Creative Innovation är ett projekt som medfinansieras av Boråsregionen 
och riktar sig till företag som verkar inom den kreativa och kulturella näringen i Sjuhärad. 

Creative Innovation kommer erbjuda deltagarna en utbildning inom innovation för att vässa sin 
affärsidé och även ge flera bra verktyg för att kunna anamma framtiden, samt få möjlighet att 
utveckla sin verksamhet. Creative Cluster ihop med RISE har tagit fram sex stycken workshops/
föreläsningar. I och med rådande pandemin kommer utbildningen ske i ett digitalt forum men 
det kommer ändå finnas möjlighet till socialt utbyte samt att knyta affärskontakter. 

Projektet har ett begränsat antal platser. Mer information om Creative Innovation hittar du på 
creativecluster.se

Vi ser mycket fram emot detta projekt! 



I början av året startade ”Borås runt på 109 dagar”, 
där politiker och tjänstepersoner besöker olika 
boråsföretag med syfte att tillsammans arbeta för 
ett ännu starkare företagsklimat.

109 små och stora företag från en rad olika branscher anmälde sitt 
intresse. Under besöken fick företagen presentera sin verksamhet, 
ställa frågor och framföra önskemål till staden. Innan COVID-19 
slog till genomfördes 68 av 109 företagsbesök. För närvarande är 
företagsbesöken pausade men så snart omständigheterna tillåter är 
förhoppningen att kunna återuppta besöken som planerat.

–Besöken har varit mycket värdefulla 
och verkligen gett mersmak med givande 
samtal och värdefulla idéer, säger Per 
Florén, Näringslivsutvecklare på Borås 
Stad. Vi har fått en rad svar på hur det är 
att driva företag här, vad Borås Stad kan 
bidra med och vad näringslivet kan göra 
tillsammans för att göra Borås till en 
ännu bättre stad där företagen kan växa 
och utvecklas. När vi sammanfattar våra 
insikter i ”halvtid” ser vi tydliga mönster 
som ger hopp om en ljus framtid full 
av energi men där vi också måste jobba 
mer progressivt för att öka stadens 
attraktionskraft tillsammans med både 
invånare, företag och Borås Stad.

De flesta företag anser att staden har en stor inverkan på både 
medborgare och näringslivet. Det är viktigt att bo och jobba i en stad 
som växer på ett hållbart och vackert sätt. Många vill känna från sina 
medarbetare, kunder och leverantörer att Borås är en attraktiv stad 
vilket bland annat underlättar rekryteringen av ny kompetens.

Drygt 50% av företagen tycker att Borås redan är en attraktiv stad för 
företagande. Det är en stor liten stad med mycket entreprenörsanda, 
tillgänglig kultur, fina grönområden och låga bostadspriser. Det 

underlättar bland annat rekrytering av ny kompetens från andra 
städer. Flera företag tycker dessutom det är viktigt att stimulera 
nätverk ännu mer mellan olika branscher för att lära nytt och 
utvecklas. Trots att en del företag anser att det redan är många 
sammankomster så efterfrågar de flesta ännu fler spännande events.

Många uppskattar också att det är nära till allt i Borås. Attraktiva och 
miljöanpassade kommunikationer gör det enkelt att förflytta sig i de 
centrala delarna. En del företag vill emellertid underlätta pendlandet 
för sina medarbetare och önskar ännu bättre kommunikationer till och 
från Göteborg. Många vill även se en bättre kommunikationslösning 
till och från Viared. 

Ett tydligt önskemål från företagen är att de vill veta mer om vad 
som händer i staden och vad som genomförs för att göra den ännu 
mer attraktiv. Här har Borås Stad ett stort ansvar. En gemensam 
uppfattning är exempelvis att närheten till naturen och stadens parker 
är viktiga faktorer för rekreation och fritid men även rekrytering. Som 
ett led i den utvecklingen kommer en ny superpark att byggas. Parken 
kommer att bli en ”tvilling” med Viskan och förenas i ett socialt 
mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas. Läs
mer i artikeln ”Parken som Viskans gröna tvilling”.

”              Vi vill bo i en stad där vi är trygga och trivs, 
en stad som växer på ett hållbart och vackert 
sätt. Vi vill känna från medarbetare, kunder 
och leverantörer att Borås är en företagsvänlig, 
vacker och framåttänkande stad”. 
Citat från företagare

Företagen vill 
se en ännu 
attraktivare stad
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Avsändare: Borås Stad, Näringslivsenheten, 501 80 Borås

Nu saneras Viskan från gifter
Nu startar förberedelserna för saneringen av 
Viskan. Det är Borås Stad som, med pengar från 
Naturvårdsverket och med stöd av ett antal företag, 
skall genomföra projektet. En rensad Viskan 
kommer att vara viktig för såväl djur och natur 
men också för människor och näringsliv och för 
möjligheterna att bygga en ännu mer attraktiv stad.

Under årens lopp har zink, bly, krom, dioxiner och andra farliga 
gifter från stadens industrier, framförallt från textilindustrierna, 
ansamlats i Viskans bottensediment och vattendragen nedströms 
Borås. Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket har arbetet 
med att återställa Viskan nu startat. Första steget är att ta fram en 

I centrum har Borås Stad viljan att åter vända sig 
mot Viskan som genom århundradena varit den 
självklara livsnerven. Nu kommer det blå stråket att 
kompletteras med en grönskande superpark från 
Rya åsar i norr, via Norrby, till Gässlösa i söder. 

– Parken som tvilling till Viskan förtydligar vår fortsatta utveckling 
av Borås som en attraktiv stad, säger stadsarkitekt Richard Mattsson. 
Flertalet lyckade arbeten har också gjort den här utvecklingen möjlig. 
Ett exempel är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid Viskan” från 
2002. Programmet gav en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del av dess utveckling. 

De två tvillingarna blir stadens sociala mötesstråk där boråsare från 
alla stadsdelar och orter kan mötas. Vi får helt enkelt ett nytt stråk 
genom våra centrala delar som ger tillgång till orörd natur i vardera 
ände. På sin väg kommer det att fyllas med en mängd funktioner. 
Utöver de uppenbart sociala värdena så kan regnvatten bromsas vid 
skyfall och samtidigt upprätthålla den biologiska mångfalden. 

En annan effekt är att grönskan sänker temperaturen vid riktigt 
varma dagar och ger skugga under sommarhalvåret. Likt en grön 
ryggrad kommer även parken att bringa ordning i hur staden över 
tid kommer att byggas ut. Vid parkens gränser kommer på sikt nya 
stadsdelar att växa fram.  

– Tanken är att först lägga till ett stråk som anpassas till människans 
rörelsehastighet, sedan bebyggelsen och därefter infrastrukturen i 
övrigt. Då får vi stadsdelar utformade med människan i centrum. Ett 
sådant Borås blir en mycket attraktivare stad inte bara att bo i utan 
också att arbeta i och besöka, avslutar Richard Mattsson.

Parken som Viskans gröna tvilling

skräddarsydd saneringsplan. Det kommer att bli ett av de större 
återställningsarbeten som gjorts i Sverige och det kommer därför att 
ta sin tid. 

När Borås Stads tidning Såklart Borås (våren 2018) talade med 
näringsliv och kommun om vad som är viktigast för att Borås ska 
fortsätta växa och utvecklas hållbart och som en god kommun att 
leva och verka i, var det tydligt att vattnet och grönskan var central. 
”Det handlar för oss boråsare om att ta vara på vattnet …” svarade 
till exempel Hanna Lassing, ordförande i Borås Näringsliv. Med en 
ren Viskan öppnas helt nya möjligheter att bygga en attraktiv stad där 
vattnet kan spela en ännu större roll än idag.

För ytterligare information:
Projektledare Ilse Postma: telefon 033-35 30 05
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Reportage, företagsnyheter, råd och tips – eller 
kanske något helt annat. Vad skulle du vilja ha 
mer av? Skicka dina önskemål och förslag till 
naringslivsenheten@boras.se

Vad vill du läsa om i Företagsamt?

Podden Digilog

Många av er företagare säger till oss att digitalisering 
och inte minst kompetensförsörjning är helt avgörande 
inför framtiden. Nu har vi på Näringslivsenheten 
gjort podden Digilog, den digitala dialogen i Borås. 
En poddserie där vi tillsammans med flera spännande 
gäster belyser just digitaliseringen och hur den påverkar 
företagen och kompetensbehoven i Borås. Avsnitten är 
korta, under 15 minuter, men innehållsrika. Passa på att 
lyssna när du har en liten stund över, t.ex. på vägen hem!

Ni hittar alla poddavsnitt på digilogboras.podbean.com

Trevlig lyssning!



Kontakt
Anders Glemfelt
Näringslivschef 
Telefon 033-35 70 53 
anders.glemfelt@boras.se

Anna Mattsson
Digital näringslivsutvecklare 
Telefon: 0734-32 75 80 
anna.mattsson@boras.se

Annika Hansson
Näringslivskoordinator 
Telefon 0768-88 70 52 
annika.hansson@boras.se

Caroline Carlsson
Näringslivsutvecklare 
0768-88 71 23 
caroline.carlsson@boras.se

Daniel Göök
Näringslivsutvecklare/ 
etableringsansvarig 
Telefon 033-35 70 09 
daniel.gook@boras.se

Emelie Bergdahl
Projektledare 
Telefon 0766-47 12 54 
emelie.bergdahl@boras.se

Ingrid Nyman (föräldraledig)
Näringslivsutvecklare 
 
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

Peder Wahlberg
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 0734-32 74 61 
peder.wahlberg@boras.se

Per Florén
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 0708-99 04 30 
per.floren@boras.se

Sara Thiel
Näringslivsutvecklare 
0768-88 71 15 
sara.thiel@boras.se 
 
Önskar ni få vårt nyhetsbrev via mejl,  
kontakta Annika Hansson:  
telefon: 0768-88 70 52  
e-post: annika.hansson@boras.se


