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anpassa sig så smått. För stöd och stimulans 
kontakta gärna Do-tank, Marketplace Borås, 
E-handelsstaden eller gör ett besök i största 
allmänhet på TFC som inspiration.

Så här i juletid brukar de flesta av oss få lite 
tid till vila och ro, men också lite tid för 
eftertanke och reflexion. Använd gärna en del 
av den tiden att fundera på hur ditt företag 
kan utvecklas i linje med framtidens hållbara 
cirkulära system. Det är hög tid att lära om 
och ändra i strategier och inriktning. Vi 
behöver alla hjälpas åt för framtidens ”Goda 
liv”. Om många gör lite så blir effekten stor.

Framtiden är här - Nu

Med tillönskan om en god, vilsam och 
reflekterande jul. Vänligen Anders

För några veckor sedan hade jag anledning 
att reflektera över rubriken när jag deltog i 
ett seminarium kring utvecklingsstrategin 
för Sjuhärad 2021-2030. Den är en del 
av hela regionens utvecklingsstrategi och 
utgår från visionen om ”Det goda livet” i 
framtidens Västra Götalandsregionen. 

Utvecklingsstrategin innehåller fem 
fokusområden:
• En innovativ och konkurrenskraftig region
• Strategisk kompetensförsörjning
• En socialt hållbar region
• En cirkulär och hållbar region
• Hållbar samhällsplanering
Framtidsutmaningarna är, som ni vet, många 
framöver. Inom alla områden ovan finns det 
mycket att göra. 
Samtidigt ger omställningen oss stora 

möjligheter, inte minst för nya möjliga och 
kommande affärer i ditt företag. Särskilt om 
vi ligger långt fram i förändringstakt och 
omställning. Vår syn på varuförsörjning, 
tillverkning, transporter, behov av service, 
återanvändning, redesign och cirkulära 
affärssystem behöver förändras.

I Borås ligger vi före i tänket kring detta, 
bland annat har Borås Science Park och 
Do-tank i TFC, Textile Fashion Center 
nationella uppdrag från regering och region 
att forska och utveckla system inom dessa 
områden. System som har bärighet på textil 
och logistik, men också på alla andra företags 
affärsprocesser. Du som företagare är varmt 
välkommen att ta del av resultaten och också 
vara en del i utvecklingen. Många företag, 
stora som små, har redan börjat fundera och 

Ledare

Mer än bara hållbara transporter.
Tysta smidiga transporter, ett mer levande centrum 
och en hållbar stadsmiljö. Fördelarna med projektet 
Good Goods är många.

Sedan projektet startade för två år sedan har allt fler fått upp ögonen 
för alla de positiva effekter som Good Goods medför. Under hösten 
samlades många aktörer från Borås för en grön frukost på Orangeriet 
i Borås. Syftet var att diskutera hur projektet kan implementeras i fler 
verksamheter.
– Det blev en lyckad tillställning där både tjänstepersoner från 
Borås Stad, butiksägare, fastighetsägare, transportörer och 
andra näringsidkare samlades på Orangeriet för att prata om hur 
projektet fungerar idag och hur det kan utvecklas, säger Sara Thiel, 
näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad.

Good Goods är ett EU-finansierat projekt som drivs som ett 
samarbete mellan Borås Stad, Borås City, CiB (Centrumfastigheter 
i Borås), Interreg North Sea Region Surflogh (EU) och Västra 
Götalandsregionen. Transporterna sköts av Stures Åkeri och Borås 
energi och miljö. Projektet har förlängts till april 2023 och syftet är att 
skapa nya innovativa affärsmodeller för godstransporterna i centrum, 
som är fossilfria och minskar antalet tunga fordon i centrala Borås, 
men också att skapa ett trivsammare centrum.  
– Genom att minska antalet tunga transporter blir det både mindre 
avgaser, buller och det skapar dessutom säkrare gator, säger Annika 
Hansson, näringslivskoordinator på Näringslivsenheten i Borås Stad. 
Ett konkret exempel där projektets fördelar syns är i Stadsparken. Där 
har Orangeriet valt att använda sig av Good Goods tystgående eldrivna 
fordonsekipage.
– Det har blivit en tydlig positiv påverkan på miljön i Stadsparken 
eftersom det nu körs färre tunga transporten i ett område där 
människorna ofta möts och där barn leker. Vi hoppas att fler 
verksamma i centrum ser nyttan med Good Goods och vill vara med 
och bidra till en mer hållbar stadskärna, men också att transportörerna 
ser vinningen med tids- och kostnadseffektiviseringen som blir när de 
slipper köra in i de centrala delarna av stan, säger Sara Thiel.

För Ioannis Callioras på Orangeriet i Borås var det flera faktorer som 
gjorde att de började använda sig av tjänsten.
– Vi hade ett bra samtal med alla berörda parter och kom fram till att 
Good Goods skulle passa oss. Idag använder vi deras avfallshantering, 
men det är även vissa leveranser som anländer via dem. Jag tycker 
att Good Goods har flera fördelar, bland annat att det är bättre ur 
miljösynpunkt. Dessutom är det en smidig tjänst och vi får färre tunga 
fordon inne i Stadsparken.

Framtiden är här.



En viktig pusselbit för näringslivet.
Få fler företag att etablera sig, främja företagens utveckling och tillväxt, stödja innovativa miljöer 
och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet. Näringslivsenheten i Borås Stad är både 
en serviceinriktad och proaktiv aktör.

Anna Mattsson och Peder Wahlberg är två av de tolv personer på 
Näringslivsenheten som arbetar med att stötta företagare i regionen på 
olika sätt.
– Det kan bland annat vara att hitta mark till ett företag som behöver 
skala upp sin verksamhet. De kanske tidigare hyrt en lokal, men 
bestämt sig för att bygga en egen fastighet. Då kan vi hjälpa till med 
att hitta en lämplig mark och placering som håller över tid och som 
verksamheten kan växa i, säger Peder Wahlberg, näringslivsutvecklare 
på Näringslivsenheten i Borås Stad. 
Hans upptagningsområde är framför allt serviceorterna kring Borås 
och fokus är att utveckla företagandet i de områdena.
– Vi fungerar som en rådgivande funktion och hjälper till kring 
etableringsfrågor. Oavsett om man är ett större eller mindre företag är 
en etablering en stor händelse så det är viktigt att man känner sig nöjd 
då det är ett beslut som påverkar alla i företaget. Vi ser att intresset för 
kringorterna ökar vilket är naturligt då boendet även ökar i dessa orter 
och många företagare vill bo nära sin verksamhet.
Ett lokalt företag som valt att expandera på hemmaplan är Fristad 
Bleck & Plåtslageri.
– Vi är sedan tidigare etablerade i Fristad, men har blivit lite 
trångbodda. För oss föll det sig naturligt att expandera nära 
vår nuvarande verksamhet. Vi fick både råd och guidning från 
Näringslivsenheten och samarbetet har fungerat bra, säger Johan 
Gustafsson, vd på Fristad Bleck & Plåtslageri.

Förutom att verka för att behålla arbetskraften i regionen arbetar 
Näringslivsenheten gränsöverskridande.
– Bland annat har vi en tät dialog med Borås Yrkeshögskola så att 
kompetensbehovet från näringslivet kan docka an i de utbildningar 
som ges, säger Peder Wahlberg.
Enheten i Borås erbjuder även ett servicecenter för alla företagare i 
Borås Stad.
– Vi hjälper till med frågor kring företagande eller tillstånd man kan 
behöva för sin verksamhet och lotsar företagen till rätt instanser inom 
Borås Stad, andra organisationer eller föreningar som kan supporta. 

Boråsregionen växer och efterfrågan på etablering i Viared är stor. 
Anledningen är främst det geografiska läget.

– Företagen ser fördelarna med att vara placerade intill Riksväg 
40, men även att ha närheten till Göteborgs hamn och Landvetter 
flygplats, säger Anna Mattsson, etableringsansvarig och digital 
näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås Stad. Hon håller 
i det strategiska arbetet för framtagning av ny verksamhetsmark 
i samarbete med de övriga förvaltningarna i Borås Stad. Hennes 
primära fokusområden är Nordskogen, Viared, 27/41 och Viared 
Östra och hon får löpande förfrågningar från lokala företag som vill 
expandera samt från företag utifrån.
– Yttre företag har sett fördelarna med våra fyra kluster inom textil, 
e-handel och logistik, högteknologi samt kreativ kompetens och väljer 
att etablera sig här.
Det finns även Boråsföretag som väljer att plocka hem sin verksamhet 
och nu står det klart att Hemtex bygger nytt i Viared. De planerar 
för ett 25 000 kvadratmeter stort centrallager intill Riksväg 40 
och byggnationen beräknas vara klar under våren 2023. De norska 
ägarna Kid ASA kommer att bygga centrallagret tillsammans med 
fastighetsutvecklaren Fabritius.
– Den här etableringen är en strategisk pusselbit för oss och 
kompletterar de kluster som redan finns i Boråsregionen. Den medför 
nya arbetstillfällen och positionerar oss ytterligare på en redan 
attraktiv marknad, säger Anna Mattsson.
För Anders Lorentzson, vd på Hemtex innebär flytten att de tar ett 
helhetsgrepp över verksamheten.
– Vi är fantastiskt glada för att kunna göra denna satsning i Borås och 
genom att driva lagret själva så har vi kontroll över hela vår värdekedja 
och kan därmed bli mer snabbfotade och mer kostnadseffektiva. 
Att etablera oss i Viared gör att vi nu får lager och kontor på samma 
plats vilket är en stor fördel för alla våra medarbetare. Här finns även 
många fördelar som Textilhögskolan, spännande forskning inom vårt 
område, logistikkompetens och all textilhistoria.
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Kreativ utbildningsserie som skapar samverkan.

Borås Stad satsar mer på landsbygden.

Nu är Creative Innovations andra år igång. Ett 
utvecklingsprojekt där kreativa och kulturella 
verksamheter får möjlighet att utvecklas och 
bredda sitt nätverk.

Creative Innovation drivs av Creative Cluster och är ett initiativ 
från Näringslivsenheten i Borås. Utbildningsserien finansieras 
av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stad. 
Föreningen Creative Cluster samlar små och medelstora kreativa och 
kulturella företag i Sjuhärad för att de ska kunna utvecklas och skapa 
bättre affärer.
– Genom nätverksträffar och inspiration, kompetensutveckling 
och rådgivning ökar Creative Cluster förutsättningarna för företag 
inom kreativa och kulturella branscher att utvecklas. Just nu driver 
vi Creative Innovation som fokuserar på att kompetensutveckla 
deltagarna inom utveckling och innovation, säger Ingrid Nyman, 
verksamhetsansvarig för Creative Cluster.

Creative Innovation är inne på sitt andra år av tre och hittills har det 
skapat olika typer av nytta för de medverkande. 
– Av de som gick hos oss under det första året ser vi f lera effekter, 

Ett politiskt beslut är taget där det framgår att Borås Stad vill satsa 
mer på landsbygden. Målet är att få ett mer samlat grepp kring 
landsbygdsutvecklingen.
– Det görs många bra saker på olika håll, nu vill man få 
en övergripande och tydligare bild. Det kommer skapas en 
samverkansgrupp där f lera förvaltningar har med en representant, 
säger Emelie Bergdahl, näringslivsutvecklare som arbetar med 
landsbygdsutvecklingen på Näringslivsenheten i Borås Stad.
Det är Näringslivsenheten som kommer att ha samordningsansvaret 
och kalla gruppen till möten.
– Näringslivsenheten kommer att ha ett helhetsgrepp för gruppen 
som kommer att arbeta brett med landsbygdsfrågor, men vi på 

bland annat har de skapat nya lönsamma lösningar inom sina 
verksamheter och hittat olika typer av samverkan med andra 
deltagare, säger Ingrid Nyman.
På grund av pandemin har Creative Innovation haft digitala träffar, 
men den 3 november var det dags för en fysisk träff.
– Vi var nog många som längtade efter att ses fysiskt och från och 
med nästa år planerar vi för fysiska träffar, säger Ingrid Nyman.

Andreas Hallgren driver Hallgren Media och är en av de företagare 
som deltar i Creative Innovation. För honom var det f lera faktorer 
som gjorde att han sökte till utbildningsserien.
– Det handlade främst om att få inspiration och råd kring 
affärsutveckling samt att ta mig tid att jobba med mitt bolags 
marknadsstrategi och utveckling. Sedan är nätverkandet viktigt 
eftersom jag får lära känna härliga människor som möjliggör 
samarbeten och där vi kan hitta gemensamma utvecklingspunkter.
Han menar också att Creative Cluster bidrar till att utveckla 
näringslivet i Sjuhärad.
– De för samman människor och stöttar entreprenörskap inom de 
kreativa näringarna i Borås. Inom reklam- och mediabranschen blir 
det allt vanligare att man arbetar i ett nätverk av specialister istället 
för att ha all kompetens inom det egna bolaget. En förutsättning för 
att det ska fungera är ett bra nätverk vilket Creative Cluster är med 
och bidrar till.

enheten kommer parallellt även att jobba vidare med fokus på 
företagandet på landsbygden, säger Emelie Bergdahl.
Syftet med gruppen är att lyfta vad som görs idag samt vilka 
utmaningar som finns.
– Vi hoppas att satsningen gör att våra områden på landsbygden 
utvecklas och även drar nytta av varandra, säger Emelie Bergdahl.
Just nu pågår ett arbete för att sätta strukturen. 
– Vi är precis i uppstart, men det känns roligt att landsbygdsarbetet 
uppmärksammas och satsas på, avslutar Emelie Bergdahl.

Har du tankar kring landsbygdsutvecklingen i Borås Stad? 
Mejla gärna naringslivsenheten@boras.se
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ÅRETS BUTIK – RÖSTA PÅ DIN FAVORIT!

Nomineringen av kandidater till Årets Butik 
2022 har avslutats och omröstningen sker 
under december! 

Alla boråsare är välkomna att vara med och 
rösta fram just sin favorit. Årets fem kategorier 
är Årets butik, Årets kedjebutik, Årets restaurang, 
Årets café samt nykomlingen Årets salong. 
Under röstningsperioden kan du rösta via 
aretsbutik.se

De fem klassernas vinnare avslöjas och firas på 
Åhaga den 24 februari 2022 i samband med 
Borås Tidnings gala ”Din Bästa Sida”. Du 
kan läsa mer om tävlingen och om tidigare års 
vinnare på aretsbutik.se

Årets Butik 2022!
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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 


