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Borås – staden i framkant
För ett tag sedan kom jag i samtal med en bekant över
middags-bordet. Den bekante funderade lite kring det här
med TILLVÄXT som jag berättat att jag jobbar med. Inga
kommunala jobbar väl med tillväxt, det är ju näringslivet
som gör det, sånt ska 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. Förvärvsarbetande medborgare
och få i försörjningsstöd är det enkla framgångsrika konceptet för alla välmående städer och kommuner.
I Borås har vi ett sådant, vi har många framstående innovativa,
entreprenöriella företag som dessutom känner stort ansvar
för bygden och bygdens utveckling. Men många företag,
kanske framförallt små och medelstora, behöver ibland
även politisk hjälp att se in i framtiden, att våga ta steget
och utvecklas i helt nya riktningar och på detta sätt ha
bättre förutsättningar att möta framtidens förändringar,
hot och möjligheter.
Tillsammans med våra företag försöker staden
driva några sådana framtidsfrågor och ligga i
utvecklingens framkant. En utveckling avsedd att
göra skillnad på sikt. Både för företagen och för
stadens medborgare. En slags framtidsförsäkring
för oss alla. Exempel: Det textila klustret, Textile Fashion Center & MarketPlace Borås är alla
initiativ för att utveckla vårt textila DNA. I dag

ÅRETS BUTIK
I samband med galan Din bästa sida på Åhaga tog Friluftsfabriken hem priset som Årets butik med motiveringen:
”Livet är ett äventyr, och för många börjar det äventyret med ett
besök i Årets Butik 2017. Personal med gedigen kunskap och
brinnande intresse för sina produkter men främst för sina kunder,
något man känner av när man kliver in i butiken oavsett om
man är på jakt efter adrenalinstinna offpist-upplevelser eller
avkopplande kantarellsökningar.”
– Det har varit sju års stenhårt slit. Det är jätteroligt att bli så
här uppskattad, säger Anders Rowell, butiksägare.
Övriga nominerade var Jälmers Ur och MH Store. Arrangör för
galan är BT, Borås Stad, Knalleland, Borås City, Högskolan i
Borås och Svensk Handel
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bedrivs en omfattande verksamhet i form av forskning, utbildning,
seminarier, nätverk, samarbete, affärer, internationella kontakter med
mera i syfte att stärka det textila näringslivet för framtidens krav.
Den digitala strategin, E-handelsstaden, Det digitala Borås. Inom detta
område, som våra företag är mycket beroende av, så måste vi se bortom
hörnet. Snabbt. Hur ser framtidens digitala handel ut, vad händer med
centrumhandeln, hur förändras konsumentens krav, hur påverkar cirkulär
ekonomi? Och hur ska vi få tillräckligt med kompetens, kunniga medarbetare som säkerställer att vi även i framtiden har de metoder som
krävs.
ASTA ZERO, framtidens transporter och logistik, autonoma fordon är
ett tredje område som binder ihop många olika behov. Miljö, ekonomi,
teknisk innovation, aktiv säkerhet är viktiga frågor för alla företag.
Inom kort tar staden här ett initiativ tillsammans med Volvo, ASTA
ZERO och flera företag på Viared. Tillsammans ska vi göra varuförsörjningen till våra företag, miljövänligare, säkrare och billigare.
Detta initiativ kommer att göra verklig skillnad. Projektet startar i
dagarna.
Tillgång på attraktiv, färdigplanerad industrimark. Det är givetvis
en annan förutsättning för tillväxt och utveckling. Det
ska vara lätt att växa, ny- och om-etablera sig i Borås. Det
skapar stabila, förutsägbara förutsättningar för näringslivet.

Anders Glemfelt.

Detta är några exempel på viktiga politiska satsningar som
skiljer en stad som Borås från andra. Initiativ där vi tillsammans säkrar TILLVÄXT och tar ansvar för framtiden

ÅRETS KEDJEBUTIK
Ica Maxi Borås vann Årets kedjebutik med motiveringen:
”Årets kedjebutik 2017 eftersträvar att förenkla kundens vardag
genom god service i en väl genomtänkt butik. Man har ett
övergripande tänk på tillgänglighet och erbjuder möjligheter
till billigare och sundare val. Dessutom visar man att det går att
kombinera att vara en god samhällsaktör och samtidigt vara ett
vinstdrivande företag.”
– Personalen är a och o, säger en stolt Thomas Bengtsson som
tog emot priset tillsammans med personal.
Övriga nominerade var Arken Zoo Knalleland och Elon Lugnets
kyl och Tvätt. Arrangör för galan är BT, Borås Stad, Knalleland,
Borås City, Högskolan i Borås och Svensk Handel

Boråsföretaget Marc Bric
Display satsar på hållbarhet
Det började med storleksmärkning till
galgar 1971. I dag säljer företaget Marc
Bric Display exponeringslösningar för
mässor och utställningar i cirka 45
länder.
– Vi är ganska okända i Borås men det
vill vi ändra på, säger Nicklas Lundin,
sälj- och marknadsansvarig.
I showroomet möts besökaren av olika möjligheter för montrar och exponeringslösningar. Här
är det inte längre enbart raka linjer och statiska,
traditionella montrar utan böljande former,
lysande displayer och nya lösningar.
– Vår egen produkt, ISOframe Wave är ett nytt
helt flexibelt modulsystem som är lätt att både
sätta upp och plocka med sig, säger Nicklas.
Han rekommenderar företag att hellre köpa ett
eget system som kan återanvändas.
– Då säkerställer man att man återspeglar sitt
företag och den produkt eller tjänst man vill
exponera och sälja.
Marc Bric är inne i en förändringsfas som
medför att fokus ökar på tjänste-erbjudanden
som konsultation, design, logistik med mera
för att tillgodose kundernas behov. Konferensrummet är i sig en del av showroomet och
uppbyggt av systemet ISOframe.
– Försäljningskontor och huvudlager ligger
här i Borås. Systemen produceras i Kina, vi gör
all kundanpassning, viss bildproduktion och
kvalitetstester här.

Representanter från ACTE och arbetsgruppen
för europeiska projekt.

Nicklas Lundin, sälj- och marknadsansvarig Marc Bric
Display.
Nicklas har arbetat på Marc Bric sedan i höstas.
– Jag har ju suttit som köpare av denna typ av
produkt själv och vet vilka frågeställningar man
har som slutanvändare.
Nicklas har följt hur branschen har förändrats
vad gäller mässmontrar. I dag är det mindre ytor
och man återanvänder i större utsträckning.
– Vi är inte billigast men vi satsar på kvalitet och
återanvändning, något som vi är övertygade om
är framtiden för denna produkt

FAKTA
Marc Bric Display AB.
Startade: 1985.
Tillverkar: Montrar, display
och utställningsprodukter.
Ägare: Lars Carlsson, Anders
Lindbjer och Stefan Carlsson.

Textilt samarbete –
europeiska
nätverket ACTE
möttes i Portugal

Dotterbolag: finns i Frankrike,
Kina och USA.
Anställda: 50 varav 18 i Borås.
Kunder: Allt från tryckerier
och reklambyråer till
slutkunder som Volvo.

– Välkomnande, charmigt och trevligt
med effektiva möten, tycker Nelly
Hayek, näringslivsutvecklare.
Första mötet för Borås Stad som
ordförandestad för ACTE, European
Textile Collectivities Association, ägde
rum under tre dagar i Portugal. Hela
teamet från Borås med Ulf Olsson som
ordförande var på plats vid besöket i
februari. Nu förbereds bland annat en
modetävling inför nästa år.
Staden Santo Tirsos borgmästare Joaquim
Couto välkomnade till en textilstad som
på många sätt liknar Borås. Många nya
initiativ togs under mötet för fler aktiviteter. Nätverkets arbetsgrupper samlades för
att förbereda framtida gemensamma projekt som ska finansieras genom EU-pengar. Det bestämdes att satsa på utveckling
av tre europeiska projekt, varav en är redo
för ansökan och två som ska utvecklas.
En ny marknads- och kommunikationsstrategi för ACTE diskuterades också.
Tio europeiska medlemsländer ingår
i ACTE. Nelly säger att avsikten med
nätverket är att med gemensamma resurser
skapa en bra framtid för branschen

Sweden/China Trade Council

Miniserie om tyska marknaden

Borås Stad har nyligen genomfört en seminarieserie utifrån
samarbetsavtalet med Yancheng i Kina. Det har bland annat
handlat om regelverk för att starta affärer och om Kinas kultur.

I vår lanseras en ny seminarieserie om att etablera affärer i
Tyskland. Det blir aktiviteter både där och i Borås. Meningen är
att skapa relationer i nya nätverk. som Svenska ambassaden och
Business Sweden i Berlin.

Sweden/China Trade Council är en medlemsorganisation med
kommuner, regioner och privata företag.
– Vi vill korta vägarna för att göra affärer med och i Kina,
förklarar Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare.
Borås stad har träffat representanter för Business region Göteborg,
Kronoberg, Blekinge och Kalmar,
– De har varit med länge och har erfarenhet. Varje representant
har olika prioriterade områden som möjliggör styrkan i ett
samarbete utan inbördes konkurrens.
Jonas förklarar att i till exempel Borås ligger fokus på textil och i
Göteborg på bilar.
– Vi vill attrahera investeringar till Borås och vår region.
Båda seminarieserierna om Kina och Tyskland är kopplade till
stadens vision 2025 och verksamhetsplanen

– Vi ska attrahera både svenska och tyska bolag på respektive lands
marknad, säger Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare.
Nyligen avslutades projektet med en popup-butik i shoppingcentret
BikiniBerlin. Det pågick under sex månader och blev början på ett
breddat utbyte med Tyskland.
– Vi vill främja utökat samarbete mellan olika aktörer som Svenska
Institutet, Regeringskansliet, Textilhögskolan i Borås och Esmod på
alla nivåer.
Det blir två till tre träffar i Borås för att lyfta olika frågeställningar och
lika många aktiviteter i Tyskland. Aktiviteterna riktas främst mot textil,
design och mode med mål att visa vad den svenska marknaden har att
erbjuda
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Egen ingång för företagare
– nu finns en ny webbsida
Går du in på webbsidan boras.se möts du
sedan årsskiftet av ett nytt och uppdaterat utseende. Borås Stad har fått en ny
webbplats och med den en egen ingång för
företagare.
– Förut låg informationen för företagare utspritt, nu
har vi samlat all information tydligare och företagare
har en egen ingång på Borås Stads webb.
Caroline Jonsson är näringslivskoordinator på Näringslivsenheten Borås Stad och har ingått i gruppen
som arbetat med den nya ingången.
– Vi startade för ungefär ett år sedan genom att
samla information och hålla workshops med berörda
tjänstemän inom deras verksamhetsområden. Vi ville
ta fram vad näringsidkare behöver inom sina respektive områden.
Ytterligare en workshop har hållits med företagare,
allt för att få sidan så bra som möjligt. På företagaringången finns sex undersidor med bland annat
information om allt från att driva företag till olika
tillstånd,

Så här ser den nya sidan ut med en specifik meny för företagare.
ansökningshandlingar för till exempel bygglov samt
aktuella upphandlingar. Här finns också en evenemangskalender och en sida för föreningar.
– Det känns bra att ha en tydlig plats där vi samlar all
information och nyheter för företagare om vad som
händer i Borås Stad.
Responsen på sidan har varit positiv.
– Nu är det en samlingssida utifrån ett företagarperspektiv. Webbsidan kommer att uppdateras löpande

SOMMARFÖRETAGARE

Drivhuset sommarföretagare
för tredje året i rad
Du som är över 19 år kan
söka till en sommarkurs i
Borås där du lär dig utveckla
affärsidéer. Teori och praktik
varvas med lustfyllt lärande.
– Kursen öppnade många
dörrar, säger Tobias
Svensson, tidigare deltagare.
Tobias vann förra årets pitchtävling med en idé om en app
som presenterades för en jury.
– En pitch är en kort muntlig
sammanfattning av elevens
verksamhet eller affärsidé,
förklarar Ingrid Nyman.
Hon är affärsutvecklare för
Drivhuset Borås samt projektledare för Sommar-företagarna.
– Vi är Drivhuset Sommarföretagare, vi vänder oss till
äldre personer än sommarlovsentreprenörer, man kan
se oss som en fortsättning.

Drivhuset är en stiftelse och
därför offentligt finansierad.
Borås stad är med och finansierar projektet Sommarföretagarna.
Kursen startar med en
kickoff på eftermiddagen
den 23 maj och pågår sedan
dagtid från 19 till 30 juni.
– Den 17 augusti har vi en
pitchtävling mellan deltagarna
där man kan vinna pengar.
Kursen är en intensivkurs
i affärsutveckling, deltagarna får
hjälp att utveckla en affärsidé
till ett eftertraktat erbjudande.
– Alla är välkomna och vi
bedömer aldrig en idé. Vi lotsar
fram entreprenörerna genom
frågor och verktyg.
Drivhuset har tagit fram en
handlingsbaserad metod,

Loopa som utgör grunden i
kursen.
– Genom att ställa frågor, göra
observationer och intervjuer
samt med hjälp av enkäter tar
man fram ett eftertraktat erbjudande till potentiella kunder.
Tobias som läser på högskolan har ändrat sitt förhållningssätt till företagande.
– Att få klarhet i vilken min
målgrupp är har varit viktigt,
och att man inte kan göra
allting själv, säger Tobias som
fortsätter att besöka Drivhuset
för att få stöd och bolla idéer.
Välkommen att söka via
drivhuset.se/boras! Sista
ansökningsdag är 18 maj

