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Nå fram. Nå ut.  
Näringslivsdagen  

närmar sig

Borås stad ny  
ordförande för  
textilt nätverk

Ung, driven 
entreprenör med  
fem restauranger
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Nå ut.
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Ibland händer 
det osannolika
En varm dag i mitten av juni åkte Ulf  Olsson, 
Nelly Hayek och undertecknad på tjänsteresa. 
Målet var Prato i Italien och ACTEs årliga be-
slutsmöte för alla deltagande länder, regioner, 
städer och organisationer.

Sedan några år tillbaka är vi medlemmar i 
denna Europeiska textilorganisation som 
organiserar regioner och städer med textilt nä-
ringsliv inom EU. Syftet är att stärka näringen 
och forskningen kring områdena textil, mode, 
kluster, påverka EU beslut etc. För Borås har 
det varit självklart att som nordisk textilstad 
delta i detta samarbete. I ACTE finns alla 
välkända regioner som medlemmar, Lille i 
Frankrike, Porto i Portugal, Terazza i Spanien, 
Prato i Italien. Lodz i Polen och så Boråsre-
gionen förstås. Därtill kommer en rad min-
dre områden och många mindre städer och 
organisationer inom textil och mode. För oss 
känns det naturligt att utvecklas tillsammans 
med andra och vi har också känt att vi också 
kan bidra med mycket. Borås Stads textila resa 
ses som en förebild, först som en etablerad 
textilbygd i många år, sedan på tillbakagång 
under textilkrisen och numera som en före-
bild, ett nyskapande textilt kluster.

Vi landade i ett ännu varmare Italien, för-
väntansfulla inför mötesdagar med textila 
utvecklingsdiskussioner, framtidsdiskussio-
ner för ACTE, studiebesök på företag och 
institutioner och val av nytt ordförandeland 
tom 2019. Något halvår tidigare hade vi blivit 
tillfrågade av några medlemmar om vi kunde 
tänka oss att ställa upp som kandidater för 
de tyckte att vi hade så mycket att förmedla, 
Borås var långt framme i utvecklingen och vår 
Textilhögskola och Textile Fashion Center var 
föredömen i den Europeiska utvecklingen för 
textil. Ödmjukt generade tackade vi ja, men 
utan större förhoppningar, motkandidaten var 
just Prato, den stora namnkunniga regionen 
i Italien.

Sista dagen stod vi då där som nytt ordfö-
randeland i ACTE, Borås ska nu leda den 
Europeiska textila utvecklingen under tre år. 
Ett hedersamt men också ansvarsfullt arbete 
tar nu sin början och vi håller än på att bygga 
upp de administrativa resurserna på konto-
ret. Vi tar med oss våra erfarenheter i Borås 
klusterarbete och tar nu lead, hjälp oss gärna 
med goda idéer eller tipsa om verksamheter, 
händelser som kan utveckla Europas närings-
liv ytterligare. Bjud 
gärna in oss till samar-
bete eller ta del av de 
nya kontakter vi nu 
kan förmedla. 
Borås leder den Eu-
ropeiska textila 
utvecklingen 
framåt. Ibland 
händer det 
osannolika  

Borås Stad utvald – förnyar textilt  
samarbete internationellt
Under de kommande 
tre åren står Borås 
som ordförandestad 
för ACTE, ett europe-
iskt textilnätverk. I 
somras röstades det 
fram att ACTE:s säte 
blir i Borås. För att 
komma i fråga ansö-
ker respektive stad 
och land genom ett 
program. 

Mer om ACTE

ACTE, European Textile 
Collectivities Association
Medlemmar är tio europe-
iska länder samt i Tunisien. 
Grundades i Portugal 1991. 
Borås Stad är medlem 
sedan 2013.

För information kontakta 
Nelly Hayek, 0708-35 71 53.
www.acte.net 

Foto: Textile Fashion Center.
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I juni var medlemsstäderna i Prato i Italien  
för att fira ACTE:s 25 års jubileum. Där  
röstades nästa ordförandestad fram, Borås.
– Efter 25 år behövs en förnyelse, utma-
ningarna i textilbranschen har förändrats. 
Vårt sätt att arbeta inspirerade, säger Nelly 
Hayek, näringslivsutvecklare. 

   I november förra året be-
sökte hela nätverket på runt 30 
personer och olika nationaliteter 
Borås. 
– De såg utvecklingen på Fa-
shion Center  
och blev väldigt inspirerade. 
Vårt arbetssätt är framgångsrikt, 
det höjde medlemmarnas tro  
på att vi kan tillföra något nytt.  

   Kommunstyrelsens ordfö-
rande Ulf  Olsson är den nya 
ordföranden i ACTE och säger 
att han ser fram mot tre spän-

nande år med Borås som ordförandestad och 
nationell representant för Sverige.
   – ACTE är ett viktigt samarbete mellan eu-
ropeiska textilstäder, bland annat för att knyta 
kontakter och byta erfarenheter städer emellan.
ACTE arbetet kommer att ske inom ramen av 
näringslivsenheten med Anders Glemfelt som 
chef  och ledare där kordinering av nätverket 

kommer att fortsätta vara 
Nelly hayeks arbetsupp-
gift.
   – Nu expanderar vi och 
skapar ett team med olika 
roller.  
   Nelly Hayek påpekar att 
man fortfarande är i pla-
neringsstadiet, nu ska en 
verksamhetsplan skrivas 
och ett program skapas 
som lyfter hela nätverket 
både lokalt och på gemen-
sam europeisk nivå.
   – Vi är den yngsta med-
lemmen men vi har redan 
lämnat väldigt tydliga 
avtryck  

 Unga utvecklar kommunen

I sommar har runt trettio gymnasieungdomar arbetat som Unga kommunutvecklare 
i Borås kommun. Tre av dem på Näringslivsenheten.
   – Syftet var att genomföra undersökningar om vad företagarna tycker om vårt nyhetsbrev 
Företagsamt. Vad vill man veta mer eller mindre om, säger näringslivshandläggare Caroline 
Jonsson som varit handledare för tre killar. 
   Undersökningen delades ut till 500 företagare. Bland svaren framkom att man bland annat 
önskade mer intervjuer med företag samt information om vad som händer nu och framöver. 
   – Kommunutvecklarna har varit en väldigt bra resurs och de gjorde ett bra jobb  



ÅRGÅNG 31 | NUMMER 3 2016

Borås Stad utvald – förnyar textilt  
samarbete internationellt

”Lite outstanding och 
annorlunda design”
Nu visar Borås upp sig i Berlin. I det tyska 
shoppingcentret Bikini har Borås Stad öpp-
nat en popup-butik. Här visar unga designers 
upp och säljer sina varor. Målet är att mark-
nadsföra Borås som mode- och textilstad. 
 
– Vi hyr en butik där vi lanserar våra designers, 
vi är fortfarande bara i början, förklarar Nelly 
Hayek, näringslivsutvecklare i Borås Stad.
Bikini Berlin Fashion gallery är ett samarbete mel-
lan Marketplace Borås och Borås Stad.
   – Tanken kom att vi kan ha en butik i Berlin 
och en spegelbutik i Fashion Gallery i Borås. 
Alla unga designers kan sälja sina varor både i 
Borås och i Berlin.
   – Gallerian bjuder på lite outstanding och  
annorlunda design.

Från första september till februari nästa år 
erbjuds nyetablerade svenska designers möjlighet 
att ställa ut sina produkter. Butiken i Berlin är en 
så kallad pop-upp butik som byggs på plats av 
boxar. 
   På plats i Berlin inför starten har Jonas Wider-
ström varit, internationell näringslivssamordnare.
   – Vill man visa sina produkter är det här man 
ska vara, säger han.
   Det började med att näringslivschef  Anders 
Glemfelt och Nelly Hayek besökte Berlin. De 
fick goda relationer med höskolan Esmod som 
också har besökt Borås. Kontaktpersoner är Jonas 
Widerström och Nelly Hayek, Näringslivsenheten 
samt Nanette Espinasse och Ida Gunnarsson, 
Marketplace Borås.

I slutet av augusti körde Jonas Widerström, 
huvudansvarig för projektet, en fullproppad bil till 
Berlin för att starta upp butiken.
   – Många har varit nyfikna, folk stannar till och 
kikar. Vi har varit flera butiker som riggat sam-
tidigt. Här finns skor, heminredning, textilier, ja 
det mesta. 
   Personal från både Tyskland och Sverige kom-
mer att stå i butiken. 
   – Förhoppningsvis kommer vi både att sälja och 
varumärka Borås som en textilregion. Det är jät-
teroligt att kunna lansera och promota våra unga, 
fräscha designers på en internationell marknad   

Borås självklart val för  
entreprenören Rasmus Blom
Borås är hemma med stort H 
för krögaren Rasmus Blom. I 
slutet av september öppnar han 
sin femte restaurang. Samtliga 
i Borås. ”Vi kan skatta oss lyck-
liga som bor nära Sveriges näst 
största stad.”

En bättre ambassadör för Borås kan man 
knappast hitta. 24-åriga Rasmus Blom är 
född och uppväxt i staden. Efter utbildning-
en till kock på Almåsgymnasiet arbetade han 
som lunchkock över sommaren. Sedan blev 
det egen verksamhet inom catering år 2013, 
Kockesset.
   – Jag fick chans att hyra in mig i ett kök 
per gång som jag behövde. Jag slapp löpande 
utgifter.
   Nu är han på väg att öppna sin femte 
restaurang och har 16 anställda. Kockes-
set för catering, restaurangerna SMAK och 
Sapori vid Hötorget samt lunchrestaurangen 
Lunchesset som snart utökas med en till i 
östra Borås.

   – Det finns alltid plats för en lunchrestau-
rang till.
   Det är hårt arbete. 
   – Jag jobbar väl sällan under 14 timmar per 
dag.
   Just nu räcker det med fem matställen men 
Rasmus Blom ser fram mot nya utmaningar i 
framtiden.
   – Det är svårt att säga vad det blir men jag 
kommer alltid att syssla med mat.
Ett ord om Borås?
   – Jag vill säga ”regnig” men det låter så 
negativt. ”Hemma”. Hemstad med föräldrar 
och hela släktbandet  

Över en miljon besökare till Borås
Att besöka släkt och vänner  
eller olika arrangemang 
är den vanligaste orsaken  
att besöka Borås. Shopping  
lockar också. Målet är att få 
besökare som stannar längre  
än en dag.

   Helena Alcenius är vd  
för destinationsbolaget 
BoråsBorås TME AB samt 
tillförordnad vd för Textile 
Fashion Center. 

   Som vd för BoråsBorås  
är hon bland annat med och 
tar fram besökssiffror.
   – Vi mäter den turistekono-
miska effekten varje år, vilket 
innebär summan av den 
konsumtion som görs av våra 
besökare, och inte  
av oss invånare.  
   Det handlar om logi,  
restaurang och shopping 
med mera. 
Årets siffror är inte klara  
än men det ser bra ut. 
   Restaurang och logi  
brukar ligga högt  
omsättningsmässigt. Över-
nattningar har ökat med 
41 miljoner kronor 2015 
jämfört med 2014.  

Över en miljon besökte Borås 2015.
   Helena Alcenius säger att för 30 år sedan 
var det norrmännen som stod för besöken 
utifrån, de shoppade billigt i Knalleland. I 
dag är det mest släkt och vänner till boende 
i Borås som står för besöken.
   – Navet har gått jättebra och Djurparken 
är alltjämt det stora resmålet. Dinosaurie-

utställningen drog många i 
sommar och våra evenemang 
lockar också många.

   Helena Alcenius näm-
ner orienteringstävlingen 
O-ringen 2015 som drog 
25 000 besökare på en enda 
vecka. 
   – Nästa år har vi vunnit 
tillbaka SM-veckan till Borås 
och genomför också den 
tredje Streetartfestival No 
Limit.

Resepaket är ett sätt att locka 
hit besökare och i år har 
man sålt 48-timmars kort 
med entréer.
   Helena Alcenius tips till 
företagare är att till exempel 
förlägga sina möten i Borås.
   – Sälj varandra, se er som 
kollegor och inte konkur-
renter  

Helena Alcenius

Navet har gått 
jättebra och  
Djurparken är 
alljämt det  
stora resmålet.

Rasmus Blom, krögare med driv.

Borås Stad på plats i gallerian.
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Anders Glemfelt
Näringslivschef
Telefon 033-35 70 53
anders.glemfelt@boras.se

Nelly Hayek
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 33
nelly.hayek@boras.se

Mia Claesson
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 23
mia.claesson@boras.se 
 
Sara Thiel (mammaledig)
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 15
sara.thiel@boras.se

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

Caroline Jonsson 
Näringslivshandläggare
Telefon 033-35 71 83 
caroline.jonsson@boras.se 
 
Jonas Widerström
Internationell  
näringslivssamordnare
Telefon: 033-35 71 72
jonas.widerstrom@boras.se 
 
Önskar ni få vårt nyhetsbrev  
via mejl, kontakta Caroline Jonsson 
på telefon 033-35 71 83 eller  
e-post caroline.jonsson@boras.se 
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Näringslivsdagen – en inspirations-
kick för stora och små företagare
Årets tema är Nå fram. Nå ut. 
– Det kan betyda mycket, dels att  
man når fram med sitt budskap,  
medarbetare emellan, dels att man  
når fram i sitt ledarskap. 
Projektledare och näringslivsutvecklare 
Mia Claesson räknar med minst lika 
många deltagare som förra året,  
närmare 500. 
 
Hon påpekar att till skillnad från många andra event 
är Näringslivsdagen öppen för alla och inte nischat i 
branscher. 
   – Det kommer att finnas intressanta utställare och 
föreläsare passande till årets tema. Borås näringsliv 
bjuder in till mingel efteråt, det var väldigt uppskat-
tat i fjol. Allt ingår i priset.
   Högklassiga föreläsare utlovas, bland annat fram-
tidsanalytikern Troed Troedson och Olof  Röhlan-
der, mental tränare.
   Konferencier är Maria Möller,  
sångerska, skådespelare och komiker.
   Vad kommer du att förmedla på  
Näringslivsdagen? 
   – En bra stämning och energi som ska hålla i sig 
hela dagen. Som underhållningsföreläsare kommer jag 
genom både ord och musik att gestalta hur vi kan bli 
mer medvetna om hur vi kommunicerar. Bland annat. 

Varför är det bra med en Näringslivsdag? 
– Vi lever i en tid då sociala medier och snabb, ofta 

kortfattad kommunikation med enbart skrivna ord är 
aktuellt. Jag tror därför att det nu mer än någonsin, är 
viktigt för oss att mötas på geografiskt samma plats. 
Att SES när vi möts, helt enkelt. Utbyta tankar, få nya 
idéer och så vidare. Och då kunna kommunicera med 
både kropp, röst och ord. 
   Något råd för att bli en bättre kommunikatör? 
   – Reflektera mera! Ta dig tid att på riktigt möta 
andra och dig själv. 
   Mia Claesson ser fram emot en rolig och nyttig dag.
   – Näringslivsdagen ger inspiration, det kan vi 
garantera.
Läs mer på boras.se/naringslivsdagen   

 
Maria Möller, konferencier 

Foto: Håkan Larsson.

NÄRINGSLIVSDAGEN 2016.
Nå fram. Nå ut. Näringslivsdagen utmanar och 
inspirerar dina tankar kring kommunikation,  
hållbarhet och företagande. På scenen står några 
av landets främsta inspiratörer på området redo 
att ingjuta ny energi i din vardag. Köp biljetter nu.

TORSDAG 6 OKTOBER @ ÅHAGA

huvudarrangörer: diamantpartner:

guldsponsorer:

för program och anmälan, besök boras.se/naringslivsdagen

ENDAST 
795 kr
ALLT INGÅR

Frukostmöten
E-handelsstaden: 

4 oktober
8 november

 


