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14 oktober – Näringslivskväll

3 november – Företagslunch

1 december – Företagslunch
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Detta var exempel på några initiativ där 
vi tillsammans säkrar TILLVÄXT och tar 
ansvar för framtiden.

Har du själv idéer eller en företagslängtan? 
Ta kontakt!

Borås INK, stefan@boras-ink.se 
StartUp, per.floren@boras.se

Vänligen Anders

För ett tag sedan kom jag i samtal med en bekant. Den bekante 
funderade lite kring vad jag berättat om vad jag jobbar med. Tillväxt. 

Det är väl näringslivet som gör det, sånt ska 
väl inte kommuner syssla med. Kommuner 
ska leverera service till medborgarna var 
budskapet. Det var vi helt överens om, men 
det kräver ett livskraftigt och innovativt 
näringsliv. Många förvärvsarbetande 
medborgare och få i försörjningsstöd är 
det enkla framgångsrika konceptet för alla 
välmående städer och kommuner. 

I Borås har vi ett livskraftigt och innovativt 
näringsliv, vi har många framstående 
innovativa, entreprenöriella företag som 
ger arbete till många och som dessutom 
känner stort ansvar för bygden och bygdens 
utveckling. Men på många sätt kräver 
samhällelig tillväxt också insatser från staden. 
Initiativ där vi tillsammans säkrar tillväxt och 
tar ansvar för framtiden.

Det kan till exempel vara att få hjälp med att 
starta ett nytt företag, få tillgång till råd, stöd 
och investeringskapital. 

Därför driver Borås Stad en inkubator, Borås 
INK i Textile Fashion Center. I inkubatorn 
kan alla som har en företagsidé få den prövad 

och diskuterad med en affärscoach, har idén 
bärighet och personen en övertygelse och 
uthållighet så får den nye blivande företagaren 
hjälp och stöd med att lyckas. Borås INK tar 
emot alla med företagsidéer och är dessutom 
specialiserade på företag inom textil och 
mode. I nätverket runt inkubatorn hjälper 
många entreprenörer till med goda råd, 
affärskontakter och inte minst riskkapital. 

Ett annat initiativ från staden är det blivande 
nätverket StartUp. Detta är ingen inkubator 
men väl en möjlighet att få hjälp att starta 
ett nytt företag. Här krävs ingen innovativ 
idé utan det räcker med att ha viljan och 
kraften att jobba utifrån en egen plattform 
som alternativ till en vanlig anställning. Det 
kan vara ett hantverksföretag, en butik, en 
restaurang eller ett serviceföretag. Men för att 
lyckas krävs även här råd och stöd, hjälp med 
myndighetskontakter, nätverk och tillgång 
till kapital. Detta är särskilt viktigt för våra 
nya svenskar, där ett eget företag kan vara ett 
bra sätt att klara sin försörjning och bidra till 
samhället. Även i detta fall är våra etablerade 
företag viktiga, som kunder och som rådgivare 
och finansiärer.

Ledare

Ojämlikt entreprenörskap – är det hållbart?

Årets upplaga av INK DAY livesänds digitalt den 24 september och 
fokuserar på hur det kan skapas förutsättningar för ett mer jämlikt 
entreprenörskap.
– Det är endast 5,8 procent av landets kvinnor som startat eget företag 
och under årets upplaga av INK DAY ställer vi frågan varför det ser ut 
så, säger Sara Kallin, projektledare för INK DAY.

Medverkar i sändningen gör både startups, erfarna entreprenörer, 
investerare och affärsänglar. De kommer bland annat att diskutera 
hur vi kan skapa lika goda förutsättningar för alla entreprenörer att 
finansiera sin affärsidé.
– Det blir även diskussion kring att endast en procent av riskkapitalet 
går till bolag grundade av kvinnor, fortsätter Sara Kallin.

Bakom INK DAY står Borås INK med samarbetspartnerna Sparbanken 
Sjuhärad och VGR, Västra Götalandsregionen. Direkt efter sändningen 
öppnar ansökningsperioden för INK LAB som är ett kostnadsfritt 
program för entreprenörer som precis startat sin resa. Entreprenörerna 

som antas till programmet får möjlighet att testa sin affärsidé och 
värdefull input om hur de kan gå vidare med sin affärsidé. 
– INK LAB kan vara ett första steg för att sedan söka in till vår 
ordinarie inkubatorprocess där entreprenörer får personlig och 
anpassad affärsutveckling under en längre period, oftast två till tre år, 
säger Sara Kallin.

Borås INK arbetar för hållbar tillväxt genom att erbjuda 
affärsutvecklingsstöd till entreprenörer med innovativa idéer. Målet är att 
skapa mer arbetstillfällen och ökad tillväxt genom att stötta framtidens 
tillväxtföretag. Lokalt stöttar Borås INK alla typer av innovativa 
affärsidéer oavsett bransch, men de har även en nationell nisch inom 
textil och mode, där de har stor nytta av att sitta i Textile Fashion Center 
och vara en del av Borås textila kluster.

Vill du veta mer? Läs mer på boras-ink.se 
där du också kan se livesändningen av 
INK DAY den 24/9 klockan 10.

Anders Glemfelt



Kreativ verksamhet som 
gärna lyfter samverkan.
Deras vägar korsades under 2017 och tre 
år senare kunde Sandra Stefansson och 
Ann-Louise Håkansson öppna Bruket i Wiared.

De träffades när de medverkade i Team Rynkeby, ett välgörenhets-
projekt som verkar för att samla in pengar till Barncancerfonden.
– Vi fastnade för varandras driv och har därefter jobbat tillsammans 
i flera projekt. När vi sedan fick möjligheten att ta över fastigheten 
Bruket huserar på så tog vi chansen. Vi fick tillgång till lokalerna 
i september 2020 och öppnade grindarna i december 2020, säger 
Sandra Stefansson, delägare i Bruket i Wiared.
De tog med sig all sin tidigare erfarenhet och kokade ner det till 
Bruket i Wiared. 
–  Vi har från start haft en vision om en mötesplats där människor 
träffas och vägar korsas. Vi visste att vi ville ha café och butik på 
gården, men även ett större fokus på evenemang, konferenser och 
tillställningar, säger Sandra Stefansson.

Den andra delägaren Ann-Louise Håkansson har sedan sjutton år 
tillbaka drivit inredningsföretaget Hjärterum där hon kombinerat 
butik med kommersiella och privata inredningsuppdrag. 
Sandra Stefansson har en bakgrund inom retail och har vid sidan 
av det jobbat med ritningsprojekt kring hus och bygglov i egen 
regi. Inför starten av Bruket i Wiared var det viktigt att områdets 
historia skulle genomsyra verksamheten.
– Tidigare var här ett brukssamhälle och marken är fortfarande 
omgärdad av stora ekar och gamla bruksmarker. Som en hyllning till 

de människor som en gång levt här och brukat jorden valde vi namnet 
Bruket. Vi vill helt enkelt minnas deras historia och fortsätta att bruka 
denna härliga plats på vårt sätt, säger Sandra Stefansson.

Bruket är en kreativ plats där både brukscafé, lunch, butik samt 
Brukets camping huserar. Bruket gör mycket i egen regi, men tycker 
även det är viktigt med samverkan.
– Vi vill samverka, inspireras och utbyta kompetenser med såväl 
lokala som långväga partners och vår affärsidé bygger mycket på bra 
och genuina samarbeten. 

De startade mitt under pandemin, men har kunnat anpassa sin 
verksamhet efter rådande restriktioner.
– Vi har följt vår plan med viss anpassning, men ett större fokus har 
flyttats till utflyktsmålet Bruket med cafét och butiken som kärna. 
Där vi kunnat nyttja tomten och våra ytor för besökarna, men en del 
evenemang har pausats.

De planerna kommer inom kort att återupptas.
– Närmast i tiden ligger en fin höst där vi ska genomföra en 
höstmarknad, matdagar och flera evenemang. Vi planerar även för 
kommande julbord, syr ihop företagspaket på veckorna kombinerat 
med privata bokningar på helgerna, säger Sandra Stefansson och 
tillägger att det även blir mer fokus på deras kök och bageri.
– Vi tror att det blir ett fint komplement till övriga verksamheter i 
Viared när det kommer till lunch och nybakat. 



Avsändare: Borås Stad, Näringslivsenheten, 501 80 Borås
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Nytt projekt ska stötta nyföretagarna i Sjuhärad.

Alternativ upplaga av Näringslivsdagen.

Ett rikt, kreativt och framgångsrikt nyföretagande 
är en avgörande faktor för ett hållbart, levande 
och lönsamt näringsliv. Därför kommer en ny 
organisation att startas vars syfte är att ge 
rådgivning till nyföretagare i Sjuhärad.

StartUp är ett samverkansprojekt mellan privata och offentliga 
aktörer där nyföretagare ska få stöttning och rådgivning. Bakom 
projektet står Borås Stad och förhoppningen är att samtliga 
kommuner i Sjuhärad ska ansluta.
– Vi för dialog med alla och hoppas att de kommer att kunna 
medverka, säger Per Florén, näringslivsutvecklare på Borås Stad.

Att som företagare få stöttning är inget nytt, men förhoppningen är 
att utfallet ska ge ännu bättre effekt när många aktörer samlas under 
ett paraply.
– Genom att samla all erfarenhet och kunskap hoppas vi kunna 
erbjuda nyföretagare i hela Sjuhärad en riktigt bra rådgivning som 
på sikt ska ge konkurrenskraftiga företag, säger Jonas Widerström, 
internationell näringslivssamordnare på Borås Stad.

Det uppskattade eventet har sedan starten 2013 
varit en självklar mötesplats för nätverkande, 
inspiration och kunskapsutbyten. I år blir 
upplägget lite annorlunda.

– När beslut om årets upplaga behövde tas kändes det för osäkert 
att kunna genomföra dagen så som vi vill ha den. För att inte behöva 
vänta ett helt år till så blir det den 14 oktober en liten teaser inför 
2022, säger Emelie Bergdahl, projektledare för Näringslivsdagen.

Då arrangerar Borås Stad och Borås Näringsliv som 
huvudarrangörer tillsammans med Företagarna Borås ett event 
för ett begränsat antal personer.
– Det är alltså ingen vanlig näringslivsdag med sponsorer och 
utställning. Vi gör detta för att hålla Näringslivsdagen vid liv och 
för att behovet att kunna träffas är stort.

Alla nyföretagare i de kommuner som medverkar kommer att kunna 
söka rådgivning för att komma igång med sitt företag. Syftet med att 
stödja nyföretagare är att fler ska starta framgångsrika företag och 
minska onödiga risker för nyföretagarna. 
–  Genom att fler företag bildas skapas arbete och försörjning 
för fler vilket både minskar det offentligas utgifter och ökar 
skatteinkomsterna, säger Per Florén.

Målet är att skapa Sveriges bästa stöd till nyföretagare och öka det 
framgångsrika nyföretagandet i regionen. Den som söker stöttning 
hos StartUp kommer att börja med ett inledande möte för att se var 
företaget är idag och vad de behöver hjälp med.
– Efter mötet kommer vi att lotsa företaget till rätt kompetens och 
rådgivning för att de ska utvecklas i rätt riktning, förklarar Jonas 
Widerström och tillägger att även företagare kan vara med och bidra.
– Vi har så mycket kompetens och erfarenhet här i regionen och vi 
hoppas även att företagare som ser detta vill vara med och bidra med 
sin kunskap.

Förhoppningen är att StartUp ska starta under hösten, men Jonas 
Widerström uppmanar intresserade att redan nu ta kontakt.
– Är du intresserad av att utveckla ditt företagande eller känner du 
någon som är intresserad av att starta ett företag? Kontakta Drivhuset 
eller någon av oss på Näringslivsenheten på Borås Stad redan idag.

VILL DU VETA MER OM STARTUP?
Kontakta Per Florén på per.floren@boras.se.

Under hösten och vintern pausas sedan arbetet innan det drar igång 
igen till våren.
– Planen som vi arbetade fram till detta året pausar vi, men mycket 
kan vi använda nästa år samtidigt som vi skapar lite nytt. Det 
kommer att bli en magisk dag som vi har längtat efter en lång tid 
nu. Lägg tisdagen den 4 oktober 2022 på minnet redan nu, säger 
Emelie Bergdahl.



NU HAR ARBETET MED ATT UTSE ÅRETS 
BUTIK 2022 STARTAT. 

Boråsarnas röster är helt avgörande för resultatet, 
vinnare i respektive klass blir den som får f lest av 
boråsarnas röster! Förutom de traditionella klasserna 
Årets butik (ej del av någon kedja), Årets kedjebutik 
och Årets restaurang så har vi också tagit med oss 
förra årets nykomling Årets café. Dessutom har vi 
lagt till en helt ny klass: Årets salong där frisörer, 
barberare, nagelstudios, tatuerare och andra 
liknande verksamheter tävlar om äran.

För att vi verkligen ska kunna hedra den bästa i 
respektive kategori behöver vi hjälp av alla boråsare 
och alla boråsföretag. Hjälp gärna oss genom att 
nominera våra allra bästa aktörer inom respektive 
klass och att sedan uppmuntra så många boråsare 
som möjligt att rösta fram just sina favoriter. 

Mer nyheter kommer under hösten i Borås Tidning 
och på sociala medier.

NÄRINGSLIVSENHETEN SEPTEMBER 2021
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Näringslivsenheten, Kungsgatan 55, 
501 80 Borås
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Kontakt
Anders Glemfelt
Näringslivschef 
Telefon 033-35 70 53 
anders.glemfelt@boras.se

Anna Mattsson
Etableringsansvarig och 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 (föräldraledig)
Näringslivsutvecklare

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

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

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

Pia Andersson
Projektledare 
Telefon: 0728-85 12 21 
pia.andersson@boras.se

Sara Thiel
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 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 


