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VD har ordet 

2020 - Utmaningarnas år

Hur summerar man ett sådant annorlunda och underligt år som 2020? Framförallt när man är en 
del av besöksnäringsbranschen som varit den mest utsatta och drabbade under pandemin. 

-  Hur hanterar man kommunikationen med de företag som går på knäna med permitterad 
personal när man själv har full personalstyrka och vill inget annat än att stötta?

 -  Hur hanterar man situationen med att å ena sidan ha som uppdrag att locka besökare till Borås 
för att bo, äta och uppleva samtidigt som man inte ska uppmana människor att resa eller träffas?

-  Hur många olika scenarios kan man planera för gällande ett stundande 400-årsjubileum 
och hur länge kan man vänta med att ta avgörande beslut? 

Jo, man gör det tillsammans! Tillsammans med styrelsen, med näringslivet, tillsammans med andra 
förvaltningar och bolag och tillsammans med alla medarbetare. Vi har hållit i och hållit ut, ställt 
om och i minsta mån ställt in. 

Vi gick in i 2020 med vårt gemensamma projekt med Textilmuseet – utställningen Gianni Versace 
Retrospective. Vi använde den som plattform för ett event tillsammans med modeduon Säker Stil 
och placerade med stor genomslagskraft och gott resultat Borås i medvetandet hos en kvinnlig 
målgrupp med stort intresse för mode, resor och kultur. Utställningen skulle avslutats i april men en 
positiv pandemieffekt gjorde att den blev kvar över sommaren, och utgjorde därmed en mycket bra 
reseanledning för den närturism som sommaren stod för. 

Trots den rådande pandemin så lyckades vi i september genomföra den fjärde upplagan av 
No Limit Street Art Festival, även om vi fick svårt att leverera på ordet ”festival” detta år. Även här 
genomsyrades arbetet av ledordet ”tillsammans” då vi etablerade ett nytt samarbete med 
Artscape som konstnärliga ledare för festivalen. Med tanke på osäkra inreseregler så tog vi tidigt 
beslutet att bara använda svenska konstnärer, och alla inhemska förmågor fick tillfälle att visa att 
Sverige utvecklats till att tillhöra den högsta nivån inom street art. Vi utökade stadskärnan genom 
att ta oss an den angränsande stadsdelen Norrby, ett område med blandad bebyggelse och 
en stor variation av verksamheter och kulturer. Vi guidade på fem olika språk och två av verken 
skapades tillsammans med de boende. Betygen från besökare och boråsare blev än en gång det 
högsta och även om pandemin ledde till färre besök än tidigare år så finns muralmålningarna kvar 
att beskåda dygnet runt, året om. De kommer att vara en del av den planerade Konstbiennal som 
sker under jubileumsåret. Evenemanget har dessutom fått fler att upptäcka Norrbys fördelar. Det 
visar på att tillfälliga, om än jipppobetonade, evenemang av det här slaget kan leda till långsiktiga 
och hållbara förbättringar som ger en attraktivare stad och samhälle. 

Grönt är det nya svarta 
Den ”anläggning” som fått störst ökning i antal besökare under 2020 är naturen. Aldrig förr har 
vandringsleder och närliggande utflyktsmål varit så välbesökta! Att vi har tryckt om vår karta för 
Cykla & Vandra vid tre tillfällen under året är väl ett tydligt bevis.  

Under året har vi, tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen Sjuhärad, tillsammans arbetat 
med att ta fram en besöksnäringsstrategi för Boråsregionen. Den presenteras under våren 2021 och 
innehåller förslag om hur vi bättre kan samverka och ta vara på tillgångarna som delregionen har 
inom natur, kultur och hälsa/idrott och tillsammans hitta en gemensam position.



NO LIMIT ARTSCAPE EDITION 2020
Den 17-20 september arrangerades No Limit Artscape Edition tillsammans med Artscape. 
Totalt skapades 12 konstverk som kan beskådas på stadsdelen Norrby. 
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Borås har tappat 45% av beläggningen på de kommersiella anläggningarna, vilket är i samma 
nivå som rikssnittet. Vi hade 90% färre besökare från Norge, som annars är det land vi har mest 
besökare från. Orter som har ökat sin beläggning är havs- och naturnära orter såsom Höga  
Kusten, Ystad, Varberg/Falkenberg då de under sommaren 2020 fick ersätta svenskarnas charter-
resor utomlands. De som drabbats värst är de städer som vanligtvis lockar många utländska 
gäster, exempelvis Stockholm.

Borås utmaning inom besöksnäringen är att få besökarna att stanna en natt eller mer på hotell. 
Många av våra besöksmål är endagsutflykter vilket inte ger bråkdelen av den turistekonomiska 
effekt som övernattande gäster skapar.

Pandemins effekter drabbar bolagets tre strategiska mål. För första gången i bolagets 10-åriga 
historia ökar inte mätetalen mot föregående år. Den turistekonomiska mätningen (TEM) bygger 
på att besökare kommer till Borås för att konsumera och antalet reseanledningar minskar då 
evenemang och möten ställts in under året. Minskad TEM behöver dock inte betyda att handeln 
och restauranger i Borås tappat i samma nivå, deras omsättning kan fyllas av invånarnas konsumtion 
då inte heller boråsarna har rest bort utan stannat hemma och ”hemestrat”.

Styrelsen har påbörjat en översyn av den affärsplan med de tre tidigare nämnda målen då den 
behöver uppdateras eftersom vi inte längre enbart har besökare som målgrupp och uppdrag, 
utan även boråsaren. Vi behöver nya strategiska mål.  Samma frågeställningar och diskussioner 
pågår även runt om i städer och destinationer, på regional och nationell nivå. Visit Sweden har 
fått nya direktiv och jobbar nu även mot svenskarna. 

Borås 400 år
Utöver Borås firar ytterligare fyra städer 400 år 2021, två av dem har under året tagit beslutet att 
flytta fram sitt firande. En av dem är Göteborg som kommer att fira sitt jubileum år 2023. Vi gläds 
åt våra modiga politiker som istället tagit beslut att inte ställa in firandet – vi firar när vi fyller år! 
Vi har utmanats med att få tänka nytt, tänka digitalt och tänka om i all planering, i stort som 
smått. Vi har nyrekryterat personal för jubileet och lyckats lära oss att bygga och utveckla ett 
team utan att ses fysiskt. Det har varit en utmaning men också utvecklat nytt ledarskap och nya 
arbetssätt. Vi har även lärt oss att digitalisera fysiska event som No Limit. Vi har flyttat fram den 
planerade inringningen på nyårsafton till en magisk utringning av året och in i framtiden. Vi har 
lärt oss att vara agila i våra beslutsprocesser och kan därmed snabbt ställa om. Med dessa 
övningar och utmaningar i ryggen står vi väl rustade och det är med stor ödmjukhet och lust vi tar 
oss an århundradets projekt; att fira Borås 400 år.

Borås 29 januari 2021

Helena R. Alcenius
Verkställande direktör



 

8                Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

2015År 2016 2017 2018 2019 2020

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB
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ANTAL RESEANLEDNINGAR

Fasta besöksmål (ex Djurparken)

Årligt återkommande evenemang (ex Linnémarschen)

              9 st                                                                                         21 st                                                                                             11 st                                        11 st

År 2015 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 15% turistandel)

    11 st                                           5 st           1 st  1 st

År 2020 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 25% turistandel)

                   12 st                                                                                                      21 st                                                                                              12 st                           1 st              

År 2010

       13 st                                                                                                      20 st                                                                             7 st                                             18 st

År 2019

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

 
Nedan urval baseras på reseanledningar med 
fler än 30% turister på besöksmålet, evene-
manget (årligt eller tillfälligt) eller kongressen.

Tillfälliga evenemang (ex SM-veckan)

Kongresser (ex årsmöten)

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31               9

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

Källa: SCB Övernattningsstatistik
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KOMMENTARER TILL STATISTIKEN

Effekten av pandemin är en halvering av alla de strategiska målen som bolaget mäts mot. 

Gästnätterna har minskat från 225 486 2019 till 124 774 år 2020. Hotellens kapacitietsutnyttjande 
2020 beräknad på disponibel rumskapacitiet enligt SCB landade på 38,1% en minskning från 
64,3% 2019. Jämfört med hela landet är respektive siffror 34,8% år 2020 och 58,3% år 2019.

Den turistekonomiska omsättningen har gått från 704 miljoner år 2019 ned till 380 miljoner för 
året 2020.

Av de fasta reseanledningarna finns Borås Djurpark som till skillnad mot nöjesparker hade 
tillåtelse att hålla öppet. Det var den enskilt viktigaste reseanledningen och stod för en stor 
del av övernattningarna på hotell under sommaren. Övriga reseanledningar såsom evene-
mang och möten har minskat kraftigt och är en underliggande orsak till minskade gästnätter 
och TEM-effekt. Under 2019 hade vi 45 st av den typen av reseanledningar och under 2020 
genomfördes endast 7 st.
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Årsredovisning för BoråsBorås TME AB
556784-7719 
Räkenskapsåret  2020-01-01 – 2020-12-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 556784-7719 får härmed avge års- 
redovisning för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Verksamheten
Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv Ekonomisk förening i syfte 
att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla 
nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och besökare. 
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Ägarförhållanden
Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås 
Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB 
(556547-5646) och till 9 % av Borås Näringsliv ekonomiska förening (769615-6434). Även om staden 
är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad. Fyra företrädare från staden 
och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandepos-
ten och vice ordförandeposten innehas av staden.

Flerårsöversikt 

 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 356 848 4 561 4 491 

Resultat efter finansiella poster -17 962 -18 438 -14 897 -19 129 

Soliditet, % 1 1 1 1 

Antalet anställda 16 17 16 16

(Belopp i tkr)

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Styrelsen har antagit en övergripande plan för jubileumsfirandet med budgeterade kostnader för 
12 miljoner för projektet. Effektmålet för firandet är att Borås skall uppfattas större, modernare och 
snyggare. Finansiering sker via löpande fakturering till Kommunstyrelsen under 2021 upp till 10 miljoner. 

Beslut om att inte flytta fram 400 års firandet har tagits. Revidering av planer med coronaanpassning 
och scenarioplanering har pågått under hösten och väntas fortsätta. 

På grund av förbud att samla mer än först 50 personer, och sedan ännu färre, har de flesta evenemang 
och möten inte genomförts. Det innebär att hela vår "marknad" och stor del av vårt arbetsfält har 
försvunnit. Restriktioner och rekommendationerna för allt resande, både nationellt och internationellt, 
innebar att vi inte kunde marknadsföra Borås till turister. Alla tre av våra strategiska mål kommer att 
påverkas kraftigt negativt; Turistekonomisk effekt, Gästnätter och Reseanledningar.        

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Bolaget har sedan starten för 10 år sedan utvecklats och så även omvärlden, marknaden och 
ägardirektiven. Styrelsen har startat en översyn av bolagets verksamhetsområden och de strategiska 
målen. Arbetet pågår under året och kommer att påverka verksamhetsplan för 2022



Styrelsen består av:
Per-Olof Höög, Borås Stad Ordförande
Ulrik Nilsson, Borås Stad Ledamot
Therése Björklund, Borås Stad Ledamot
Erik Svalander, Borås Stad Ledamot
Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv Ledamot
Caroline Wallin, Borås Näringsliv Ledamot
Albert Alexandersson, Borås Näringsliv Ledamot
Klas Tryborn, Borås Näringsliv Ledamot
Erika Storme Martinger, Borås Stad Suppleant
Mikael Wickberg, Borås Stad Suppleant
Ann-Christin Andreasson, Borås Näringsliv Suppleant
Kristofer Granefelt, Borås Näringsliv Suppleant 

Personalrepresentant:
Marita Curran

Verkställande Direktör:
Helena Ransjö Alcenius

Auktoriserad revisor:
Hans Gavin, Ernst & Young AB

Lekmannarevisor:
Thomas Gustafsson, Borås Stad

Eget kapital 
(Belopp i tkr) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 100          12       1      113         
Balanseras i ny räkning            1                               -1     0
Årets resultat                                                                                                   1          1  

Belopp vid årets utgång 100         13         1                             114

Förslag till resultatdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat       12 774

Årets resultat    997

Totalt    13 771

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till  
förfogande stående medel balanseras i ny räkning   13 771

Summa    13 771
(Belopp i kr)
 
Koncernbidrag har mottagits med 17 968 tkr från Borås Stadshus AB. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
 
 Not 2020-01-01– 2019-01-01– 
  2020-12-31 2019-12-31 
 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 2 356 848

Övriga rörelseintäkter  2 764 2 279

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  3 120 3 127

Rörelsekostnader
Handelsvaror  -1 524 -2 593

Övriga externa kostnader  -7 876 -7 494

Personalkostnader 3 -11 454 -11 312

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar  -187 -113

Övriga rörelsekostnader  - -

Summa rörelsekostnader  -21 041 -21 512

Rörelseresultat  -17 921 -18 385

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  -41 -53

Summa finansiella poster  -41 -53

Resultat efter finansiella poster  -17 962 -18 438

Bokslutsdispositioner 
Erhållna koncernbidrag  17 968 18 452

Summa bokslutsdispositioner  17 968 18 452

Resultat före skatt  6 14

Skatter
Skatt på årets resultat  -5 -13

Årets resultat   1 1

(Belopp i tkr)



MÅNGA VILLE TA DEL AV BORÅS VACKRA NATUROMRÅDEN 
Många ville utforska nya naturområden och frågor kring detta  

ökade markant till Borås Besöksservice under året.

              13
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Balansräkning
 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar  0 0

Inventarier, verktyg och installationer 4 538 725

Summa materiella anläggningstillgångar  538 725

Summa anläggningstillgångar  538 725

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror  0 0

Summa   0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  5 92

Fordringar hos koncernföretag 5 18 182 18 886

Fordringar Borås Stad  0 117

Övriga fordringar  765 279

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  95 235

Summa kortfristiga fordringar   19 047 19 609

Kassa och bank
Kassa och bank  0 0

Summa kassa och bank   0 0

Summa omsättningstillgångar  19 047 19 609

SUMMA TILLGÅNGAR  19 585 20 334

(Belopp i tkr)



 

Eget kapital och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital      

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1.000 aktier)  100 100

Summa bundet eget kapital   100 100

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat  13 12

Årets resultat  1 1

Summa fritt eget kapital   14 13

Summa eget kapital  114 113

Långfristiga skulder     6

Skuld till moderföretag, Borås Stadshus AB  16 188 17 704 

Summa långfristiga skulder  16 188 17 704

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1322 769

Skulder till koncernföretag 7 6 0

Skulder till Borås Stad  59 0

Övriga skulder  516 402

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 381 1 346
 
Summa kortfristiga skulder  3 284 2 517

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 586 20 334
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GIANNI VERSACE RETROSPECTIVE
Modeutställningen Gianni Versace Retrospective var en del av Textilmuseets 
vision av att vara Nordens ledande museum inom textil med inriktning  
på textilindustri, mode, design, konst och innovativa textilier.



Noter 

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
Belopp i tkr om inget annat anges. 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Års- 
redovisning i mindre företag, (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 
Borås TMEs intäkter  består i huvudsak av ersättning för turistrelaterad verksamhet så som 
intäkter från turistevenemang, stöd från stiftelser och offentliga bidrag.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med 
avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. 
Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. 
 
Noter till resultaträkningen

Not 2  Nettoomsättning, övriga intäkter 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2020-01-01-         2019-01-01-                         
Nettoomsättning  2020-12-31 2019-12-31 
Nettoomsättning  356 848 
Delsumma  356 848 
 
Övriga Rörelseintäkter  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31

Driftsbidrag från Borås Näringsliv ekonomiska förening  900 900
Övriga intäkter  1 864 1 379
Delsumma  2 764 2 279
 
Summa  3 120 3127

Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1,0 % av inköpen och 31 % av 
försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör. 

Not 3   Medelantal anställda
Medeltal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterad till normal arbetstid. 
 
Medelantalet anställda                                                                      2020-01-01–        2019-01-01– 
                                                                                                               2020-12-31           2019-12-31
Män  6 5
Kvinnor  10   12

Totalt  16 17

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen  
Kvinnor:  
Styrelseledamöter    6   6 
Andra personer i företagets ledning inkl VD  1              1
Män:
Styrelseledamöter  6 6
Andra personer i företags ledning inkl VD  - -
Totalt  13 13
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Noter till balansräkningen 
 
Not 4  Inventarier, verktyg och installationer  2020-12-31  2019-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
Vid årets början  1 946 1 127 
Anskaffning  0 819 
Summa anskaffningsvärden  1 946 1  946

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  
Vid årets början  -1 221 -1 108
Avyttringar och utrangeringar   
Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden  -187 -113
Summa avskrivningar  -1 408 -1 221

Redovisat värde vid årets slut  538 725 
 
Not 5  Fordringar hos koncernföretag  2020-12-31 2019-12-31 
Specifikation fordringar hos koncernföretag 
Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB  17 968 18 569 
Fordringar hos övriga koncernföretag  214 317 
Summa   18 182 18 886

Not 6  Skuld Borås Stad  2020-12-31 2019-12-31 
Beviljad kreditlimit  22 000 22 000 
Outnyttjad del  -5 812 -4 296 
Utnyttjat kreditbelopp  16 188  17 704  
 
Not 7 Skulder till koncernföretag  2020-12-31 2019-12-31 
Skulder till övriga koncernföretag  6 0 
Skulder till Borås Stad  59 0 
Total  65 0

Övriga noter

Not 8  Ägarförhållanden 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-5646 med säte i Borås.  
Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB 
och till 9% av Borås Näringsliv ekonomiska förening (org nr: 769615-6434).

Not 9 Kapitaltäckningsgaranti 
Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad. 
Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid.
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BORÅS 400 ÅR  2021
Ett förberedande år inför jubileumsåret 2021 när Borås fyller 400 år. 

Varje dag 1 - 24 december öppnades en ny lucka i den digitala julkalendern i 
sociala kanaler, där engagerade personer presenterade händelserna.

Konsbiennal 29 maj - 26 septKonsbiennal 29 maj - 26 sept

Tornmusik från högre höjder 29 juniTornmusik från högre höjder 29 juni

Första spadtaget för ny oasFörsta spadtaget för ny oas

JubileumsguidningarJubileumsguidningar

Kvällsföreläsningar om hållbarhetKvällsföreläsningar om hållbarhet SM i friidrott på RyavallenSM i friidrott på Ryavallen Kungligt besök på födelsedagen?Kungligt besök på födelsedagen?

Mode, jeanskonst, ull och livets vävMode, jeanskonst, ull och livets väv Nyårsprogram -startskottet på jubileetNyårsprogram -startskottet på jubileet Kronängsparken blir ett grönt vardagsrumKronängsparken blir ett grönt vardagsrum Borås rent och snyggt siktar på fimpfrittBorås rent och snyggt siktar på fimpfritt

Kretsloppet anordnar nya loppKretsloppet anordnar nya lopp Gediget program av Borås MuseumGediget program av Borås Museum 100-årsringar visar stadens gräns100-årsringar visar stadens gräns Knitting Peace på Borås StadsteaterKnitting Peace på Borås Stadsteater

Konst på menyn på OrangerietKonst på menyn på Orangeriet RFSL Sjuhärad 50 år och Borås PrideRFSL Sjuhärad 50 år och Borås Pride Planering för körfestival 13- 15 majPlanering för körfestival 13- 15 maj Bilder av Borås på ÅlgårdenBilder av Borås på Ålgården

Vad ska Borås bli? boras.se/visionVad ska Borås bli? boras.se/vision Jubileumsdansen 29 aprilJubileumsdansen 29 april Utställningen Borås - alla tiders stadUtställningen Borås - alla tiders stad Högskolan firar under valborgsveckanHögskolan firar under valborgsveckan
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NO LIMIT ARTSCAPE EDITION BORÅS 2020
Över 5000 personer besökte No Limit under evenemangsdagarna 17-20 september.



 

   

Per-Olof Höög Ulrik Nilsson
Ordförande Ledamot

Hanna Lassing Therése Björklund
Ledamot Ledamot

Caroline Wallin Erik Svalander
Ledamot Ledamot

Albert Alexandersson Klas Tryborn  
Ledamot Ledamot

 

Helena Ransjö Alcenius
Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-02-28
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Borås 11 februari 2021
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LJUSSATT KONST - GUIDADE VISNINGAR
I årets början erbjöds guidade visningar av den ljussatta konsten.
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VI ÄR BORÅS TME
”Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv  
Ekonomiska förening i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som  
en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt  
marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och  
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling.”

VI    BORÅS





Borås TME  
Österlånggatan 17
503 31 Borås

033-35 70 90
info@boras.com
boras.com

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomiska förening.


