
TEXTILE FASHION CENTER

Fashion – Food – Fika* – Museum *[fi:ka] = to have coffee 
Visit us at Skaraborgsvägen 3 A, 700 meters.

textilefashioncenter.se

Borås Stadsteater

En samhällsägd Stadsteater mitt i centrala Borås.  
Borås Stadsteater är i sanning DIN teater. 

Teatern ligger i Borås Kulturhus vid P.A. Halls Terrass.

Borås är inte bara en stad. Det är 

en arbetsgivare. En problemlösare. 

Någon som håller rent och snyggt på 

gator och torg. Någon som ser till att 

skolorna är bra. Att trafiken flyter. Att 

bostäder byggs. Att företag etableras. 

Att människor trivs. Att vita och 

svarta påsar används. Borås är någon 

som planterar växter med konstiga 

namn varje vår. Någon som säger 

okej till uteserveringar. Och ja till 

besökare. Det är Borås Stad. 

Besök oss på boras.se

Foto: Superstudio

Knalleland
Varje år besöker sju miljoner shoppare Knalleland. Idag finns allt från 
butiksgallerior, volymhandel och specialbutiker till kaféer, restauranger 
och dagligvaror. Tusentals artiklar finns i våra nästan 100 butiker. I Knalle-
lands omedelbara närhet ligger Borås Djurpark, Saltemads camping och 
ett flertal idrottsanläggningar. Knalleland – Borås Shoppingcentrum. 
Öppettider: Måndag-Fredag 10-20, Lördag-Söndag 10-17 

RISE Research Institute of Sweden
I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig  
sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart  
samhälle. Våra drygt 2000 medarbetare driver och stöder alla typer  
av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demon-
strationsmiljöer för framtidssäkra produkter, teknik och tjänster.
www.ri.se

Ladda ner Informationstavlan här
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Maxi ICA Stormarknad
Vi på Maxi ICA Stormarknad Borås vill erbjuda dig en enklare 
vardag och därför hittar du här det mesta du behöver för dina 
dagliga inköp.
ÖPPET ALLA DAGAR 06-22
Tel 033-21 18 00  •  Trandögatan 20, Borås  •  www.maxiboras.se

Borås Konstmuseum
Borås Konstmuseum är ett nationellt framträdande museum  
för modern och samtida konst. Se hemsidan för information  
om aktuella utställningar, program, öppettider, visningar osv. 

Kulturhuset, P.A. Halls Terrass  •  boras.se/konstmuseum Information
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