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framtidens transporter!
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allt att vi ständigt låter oss utmanas och 
är beredda på förändring och anpassning 
till nya förutsättningar. Då ger det oss 
stora möjligheter att fortsatt skörda från 
den gemensamma myllan. Tillsammans 
sår vi varje dag robust utsäde för framtida 
rikliga skördar.

Från vårbruket hälsar Anders med medarbetare

”Högklassig utbildning från förskola till 
universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, 
universitet, näringsliv och civilsamhälle 
finns det attraktiva utbildningar på alla 
nivåer. Goda möjligheter till bildning ger 
boråsarna möjlighet att utvecklas och lära 
livet ut.

Borås utveckling vilar på ett arv inom 
textil och handel. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik, IT och digitalisering, och vågar 
satsa på nya områden. Bredden av branscher 
och en stark entreprenörsanda skapar 
möjlighet att ta vara på den kunskap som 
finns här och att utvecklas som person.”

Så står det i vår nya vision – Visionen för 
framtidens Borås! 
Vad innebär då det? Är vi rustade?
Ja, vill jag svara på den frågan.

Våra kluster inom textil, handel och 

logistik, kreativa näringar, högteknologi 
och it borgar för att vårt näringsliv har 
en tillräcklig koncentration för att kunna 
utvecklas och ligga i framkant. I klustren 
samverkar företagen, utmanar varandra och 
staden och akademin till ständig förnyelse. 
För att skapa tillväxt krävs dessutom ett 
aktivt hållbart samhälle som skapar goda 
livsbetingelser, tillgång till bredd och 
spetskompetens från skola och akademi och 
goda affärsidéer samt entreprenörskap. Till 
receptet läggs utveckling i lokalt förankrade 
företag. Företag som vill utvecklas med och 
för stadens invånare. Nätverk och samverkan 
som driver affärer och ger arbetstillfällen. 
Resultatet blir ett gott underlag för service 
till invånare och företag. Cirkeln sluts och 
en vinn-vinn-situation har uppstått.

Utveckling och tillväxt är dock ett 
gemensamt ansvar för stad, företag, akademi 
och invånare och inget vi kan ta för givet. 
Utmaningarna är många och kräver framför 

ledare

Modexa har under 25 år arbetat för att vara ett hållbart företag på 
flera plan. Det gedigna arbetat har lönat sig och företaget blev först ut 
att prisas i tävlingen Det stora hållbarhetspriset.

– Valet föll på Modexa för att det är ett företag som har lyckats förena 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De har god lönsamhet 
och samtidigt lyckas de med socialt och ekologiskt engagemang och 
gör skillnad på riktigt, säger juryns ordförande Birgitta Losman, 
hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås, som är en del av 
Högskolan i Borås.

Torgny Hellberg, koncernchef på Modexa menar att hållbar 
utveckling för dem handlar om att använda resurser på rätt sätt. 
– Vi bygger in alla hållbarhetens tre dimensioner, ekologisk, social och 
ekonomisk, i vår affärsmodell som bygger på att spara så mycket som 
möjligt av inredningen, förnya och återbruka.

Ann-Katrin Espelin, hållbarhetsstrateg på Modexa, berättar om 
lärdomarna vid utvecklingen av affärsmodellen.
– Affärsmodellen är mer lik en industriverksamhet, där det hela 
tiden gäller att tydliggöra kundnyttan, förbättra produktiviteten 
och arbeta med resursutnyttjandet samt att inkludera alla berörda 
i värdekedjan. Kombinerat med att vi sätter in en del nya material, 
återbrukar och förädlar befintligt samt alltid renoverar och installerar 
med kvarboende hyresgäster, utgör vi en utmanare i en konservativ 

Anders Glemfelt

byggbransch. Förändringar tar tid och den omställning som nu måste 
ske, att gå från linjärt till mer cirkulärt, ger oss medvind och ett försprång. 

Hon tipsar andra företagare att skapa jämförbarhet med andra företag 
genom att börja klimatredovisa bolagets fossila klimatavtryck enligt 
GHG-protokollet.
– Det är måttet på den ekologiska hållbarheten. Börja med det som 
ligger nära verksamheten och se vilka uppföljningar som redan finns 
och hur många år tillbaka i tiden det finns jämförbara siffror. Sätt 
sedan ett basår. Utifrån underlaget går det enkelt att se vad som 
orsakar de största utsläppen och därifrån kan mål, åtgärder och 
tidsplan sättas upp.

Deras hållbarhetsarbete prisades.

En vision som gör skillnad.

FAKTA
•  Det stora hållbarhetspriset är instiftat av Borås Näringsliv, 

Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärad som genom 
sin ägarstiftelse för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling 
som genererar tillväxt. 

•  Pristagaren av Det stora hållbarhetspriset får ta emot en glasskulptur, 
tillverkad av Marianne Abelsson, född 1946. Hon är en svensk 
konstnär, textilformgivare och möbeldesigner. 

•  Om glasskulpturen: Den gröna färgen på glasskulpturen symboliserar 
naturen och miljön. Hjärtat ska symbolisera vårt engagemang och 
kärlek för hållbarhet. Den står på klart glas som ska symbolisera rent 
vatten och det oändliga.



Den 11 maj var det återigen dags att kora årets 
butiker under galan Din bästa sida!

Efter två års fysiskt uppehåll var det äntligen dags att utse vinnarna av 
årets butiker på Åhaga. I varje kategori är tre aktörer nominerade och 
ingen av de nominerade vet på förhand vem som kommer ta hem segern. 
Tävlingen är arrangerad av Borås Tidning, Borås Stad, Borås City och 
Knalleland i samarbete med Fastighetsägarna. Tävlingen hyllar lokala 
aktörer och större kedjor och vinnarna utses genom nominering, 
juryröster, mystery shoppers och mystery eaters, men framför allt 
genom kundernas röster.

Årets butik blev delikatessbutiken Cassise i Borås som även vann 2019!
– Det känns troligt stort och något vi är extremt tacksamma och 
stolta över. Vinsten har gett oss en energiboost samt inspiration och vi 
ser fram emot att utvecklas vidare, säger Alice Ayvazian på Cassise.
Hon tror att de vann eftersom kunderna ser att de har passion och 
arbetar med både själ och hjärta. 
–  Arbetet vi gör är genuint och vi möter kundernas behov och för 
oss är vinsten ett kvitto som talar om att det hårda arbetet vi lägger 
i butiken uppskattas av våra kunder! Vinsten blir en extra push som 
inspirerar oss till att fortsätta utvecklas.

Titeln Årets café fick anrika Café Orion.
– Det känns jättefint att få vinna just i år eftersom vi firar 50 år 
och att få känna att boråsarna uppskattar allt arbete vi gör, säger 
Helene Spångberg, ägare av Café Orion.  
Hon tror att Orion vann på grund av deras breda sortiment och för att 
de serverar det gästerna efterfrågar.
 – Dessutom tror jag att en bidragande faktor var att vi valde att ha 
öppet så mycket som möjligt under pandemin, vilket gjorde att våra 
trogna kunder stannade samt att nya hittade till oss.

Salong Karma i Borås blev Årets salong och för dem betyder 
vinsten mycket!
– Det känns fantastiskt smickrande och roligt och är ett kvitto på att 
det vi jobbat så hårt för de senaste åren verkligen lönat sig och tagits 

De vann årets butiker!

VINNARE ÅRETS BUTIK 2022!

Årets butik: Cassise

Årets kedjebutik: Cervera

Årets restaurang: Räven & Rönnbären

Årets café: Café Orion

Årets salong: Salong Karma

väl emot av boråsarna. Vinsten blev också en pepp för att fortsätta 
utvecklas och bli ännu bättre, säger Carolina Carlén, delägare på 
Salong Karma.
Kristina Danklint, delägare på Salong Karma säger att vinsten ger 
mycket energi och motivation att fortsätta utvecklas.
– Vinsten får oss att växa och har man inte vågat besöka oss förut så 
kanske man gör det nu.

Restaurang Räven & Rönnbären i Dalsjöfors prisades återigen och för 
ägaren Elias Abdel Ahad betyder vinsten mycket.
– Det känns jätteroligt att vinna igen och är en bekräftelse på att vi 
lyssnar på våra gäster och utvecklar vårt koncept.
Räven & Rönnbären passar även på att hylla sin personal.
– Vi har firat vinsten med dem och de är verkligen värda allt!

Årets kedjebutik blev Cervera i Borås.
– Det känns fantastiskt roligt och vi är så stolta och glada! Vinsten gör 
oss motiverade och peppade att hålla kvar eller till och med öka vår 
höga nivå ytterligare, säger Lotta Bergsborn, butikschef på Cervera i Borås.
Hon tror att deras höga servicegrad och trevliga kundbemötande var 
en stor orsak till att de prisades.
– Vinsten gör att teamkänslan förstärks och det blir ännu roligare på 
jobbet! Cervera kommer att flytta upp till markplan i Pallas Shopping 
och då hoppas vi att vårt kundflöde ökar ytterligare. Fler kunder 
betyder ju ökat tryck och det motiverar oss!



Avsändare: Borås Stad, Näringslivsenheten, 501 80 Borås
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Vill du synas  
inför näringslivet? 

kontakta:
Caroline Carlsson, 0768-88 71 23,  
caroline.carlsson@boras.se, naringslivsdagenboras.se

Under Näringslivsdagen har ditt företag en fantastisk möjlighet 
att som sponsor och partner synas tillsammans med oss. 
Beslutsfattare från hela regionen sluter upp för en unik 
inspirationsdag på Åhaga – en möjlighet att knyta nya starka 
affärskontakter.

NÄRINGSLIVSDAGEN 2022 4 OKTOBER @ ÅHAGA huvudarrangörer:

diamantpartners:

– Autofreight är fortsatt viktigt för både forskningen och näringslivet i 
Borås. Det nya förslaget innebär en legitimering av vad Borås gör och 
förhoppningsvis möjlighet att lättare bredda samarbetet för fler företag, 
kringliggande orter och därmed expandera trafiksystemet.

Sedan starten av Autofreight har intresset ökat för hållbara transporter 
och långa miljösmarta fordon, så kallade HCT-fordon.

Nu vill regeringen tillåta längre lastbilar på vägarna. EU har 
informerats och svenskt beslut väntas under nästa år. Borås Stad har 
dessutom beviljats nya forskningsmedel för att utöka Autofreight 
tillsammans med Volvo och partners.

Mikael Larsson (C), riksdagsledamot från Sjuhärad och suppleant i 
trafikutskottet besökte Borås för att diskutera högkapacitetstransporter 
och han ser positivt på regeringens förslag om längre lastbilar.
– Branchen efterfrågar miljösmarta och mer effektiva transporter. Det 
är ett glädjande besked att regeringen nu vill tillåta längre lastbilar 
på vägarna. Borås visar vägen för resten av landet hur effektiva och 
miljösmarta trafiksystem med längre lastbilar kan byggas upp mellan 
samverkande företag. Särskilt tydligt blir detta eftersom samarbetet 
omfattar e-handelsföretag i Borås med mycket höga logistikkrav.
 
Förslaget om längre lastbilar innebär att så långa som 34,5 meter bör 
tillåtas på vissa utpekade vägar. I dag är maxlängden 25,25 meter. De 
långa lastbilsekipagen ska få köras i högst 80 km i timmen. Ett nytt 
vägmärke ska också införas. Därför görs nu en anmälan om detta till 
EU-kommissionen, vilket krävs för ett svenskt regeringsbeslut.

För Sara Thiel, näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i Borås 
Stad fortlöper arbetet ihop med företagen för att skala upp kapaciteten i 
trafiksystemet och göra det mer effektivt. 

Borås visar vägen för 
framtidens transporter!

Fakta Autofreight

• Autofreight är ett FOU-projekt som finansieras av Vinnova 
och partners.

• Ny projektperiod 1 april 2022 till 15 mars 2025. 
• Syfte att utveckla teknik, med fokus på energieffektivitet, 

förarstöd och trafiksäkerhet samt logistik för att skapa ett 
effektivt trafiksystem för HCT.

• Projektpartners är Volvo, Borås Stad, Ellos Group, 
Kerry Logistics, Fristads, NetonNet, GDL Sjöcontainer, 
Budbolaget, Chalmers, Trafikverket, VTI, VBG, Afry. 

• Volvo är projektägare med ansvar för utveckling, drift 
och uppföljning. 

• Borås Stad ansvarar tillsammans med företagen för logistiken.
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Visionen om  
framtidens Borås ...
... beskriver hur vi som bor, verkar 
och möts i Borås vill att Borås ska 
bli i framtiden. Tillsammans gör vi 
visionen till verklighet.

 h Vi tar ansvar för varandra, vår miljö  
och vår utveckling. 

 h Vi är alla trygga. Vi som bor här har  
nära till det vi behöver. 

 h I Borås är det lätt att förverkliga idéer 
och drömmar. Vi är modiga och kreativa 
och driver utvecklingen tillsammans.

 h Vi möts till vardags och till fest,  
spontant och planerat. I framtidens  
Borås är möten ett sätt att leva.  

BORAS.SE/VISION

Illustration: Ida Brogren



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
Näringslivsutvecklare
Telefon 0768-88 71 23
caroline.carlsson@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 
0768-88 71 15 
sara.thiel@boras.se

Önskar ni få vårt nyhetsbrev via mejl,  
kontakta Pia Andersson:  
telefon: 0728-85 12 21  
e-post: pia.andersson@boras.se 




