Historien bakom Boda Borg är minst sagt lite speciell och väl värd att berätta!

Hela historien:
Det hela startade 1993 i och omkring Torpshammar, ett litet samhälle i Ånge Kommun, 5 mil
väster om Sundsvall. I den sakta utdöende bygden bestämde sig fem personer med stort
intresse för landsbygdsfrågor för att starta ett gemensamt projekt. Målsättningen var att
skapa nya arbetstillfällen och få bygden att fortsätta leva. Frågan var hur?
Med hopp om att finna hur började man med att inventera tomma lokaler och andra lediga
resurser i bygden som t ex maskiner och storkök. Man intervjuade företagare och gjorde
studiebesök på företag som skulle kunna ge intressanta uppslag. Målet var att försöka fånga
ett verksamhetsområde som låg rätt i tiden. Det som hela tiden dök upp var idéer kring turism,
upplevelseturism och besöksnäringen i övrigt.

I sökprocessen stötte man tidigt på Boda Borg, ett före detta vårdhem för utvecklingsstörda
personer. En mycket stor, men förfallen fastighet som ligger lite ensamt men vackert belägen
vid Ljungans strand.
När man hittade Boda Borg blev man fascinerad av platsen, men lite besviken på att huset
bara hade små rum. Man tänkte att det nog skulle vara svårt att samla mycket människor där
utan några naturliga samlingssalar. Dessutom var värmesystemet sönderrostat och huset
fruktansvärt nerslitet. Huset hade tagits ur bruk i början av 70-talet och därefter stått kallställt
i ca 20 år medan traktens ungdomar använt huset för olika behov?.
Trots Boda Borg-fastighetens uppenbara brister kunde man inte släppa den ur tanken.
Samtidigt som man jobbade vidare på andra spår spånade man hela tiden kring olika tokiga
verksamheter som skulle kunna förläggas till Boda Borg. Det var då den (tokigaste) affärsidén
föddes. Vi bygger upp ett TV-spel på riktigt?. Tanken fungerade som tändvätska för de
inblandade.
Man började köpa hem olika saker som skulle kunna simulera det som händer i TVspelsvärlden. Man experimenterade med mattor som larmar när man kliver på fel ställe, ellås
som automatiskt reglerar dörrar, lampor som visar om man agerat rätt eller fel osv.
Idén var född och den verkade fungera. Frågan var bara vad näringslivsexperterna skulle tycka.
Med ett antal skisser och budgetar under armen åkte man med största entusiasm runt och
besökte Näringslivsavdelningarna i Ånge och Sundsvall, ALMI, bankerna på orten,
Nyföretagarcentrum, Mitt Sverige Turism, Landstinget m fl. De flesta tvivlade på projektet med
hänvisning till att man saknade erfarenhet och att den udda affärsidén skulle bli alldeles för
dyr att marknadsföra.
Parallellt tillfrågades Landstinget om man skulle kunna få köpa fastigheten Boda Borg.
Hanteringen av ärendet gick trögt. Utan fastighet skulle idén falla och det skulle bli omöjligt att
få bankerna och andra investerare med sig. Efter 9 månaders tjat och mycket om och men fick
man till slut köpa Boda Borg för en krona. I och med köpet besparade man Landstinget en
miljon kronor i rivningskostnader.
I augusti 1994 började det mödosamma arbetet med att rusta upp Boda Borg. Det var ett tufft
jobb. Väggar revs och nya byggdes upp. Värmesystemet lagades. Allting målades och husets
omgivning gjordes i ordning.
Parallellt pågick utvecklingsarbetet kring själv äventyrsbanorna inne i huset. Egna dataprogram
utvecklades, elektronik sattes upp och testades.
Den sista april 1995 stod Boda Borg klart för att ta emot besökare. Trots att anläggningen inte
var fullt utbyggd och marknadsföringen minimal var intresset stort. Besökarna tyckte det var
roligt och ryktet spred sig. Mellan maj och november hade man 14 200 besökare. I ett
samhälle med 800 invånare. Under vintern 1995/96 utökades antalet banor och rum till det
dubbla. I maj 1996 öppnade man åter, denna gång mer officiellt. I samband med invigningen
kom Kungen och Drottningen på besök och visade stor entusiasm när de testade de olika
banorna.
Vi gjorde en undersökning och upptäckte att våra gäster åkte 20 mil enkel resa i snitt för att
besöka oss.Under 1996 steg antalet besökare till 22 800.
Boda Borg tilldelades Berömmet av Mitt Sverige Turism för sina insatser i Medelpad.

Under 1997 steg besöksantalet ytterligare. SVT uppmärksammade Boda Borgs lite udda och
oväntade framgångar i ett 6-minutersinslag i Aktuellt.
Nya Boda Borganläggningar tillkom 1997 i Karlskoga och år 2000 i Sävsjö. Under år 2002
öppnades Boda Borg i Gällivare och Skellefteå. Bägge är belägna i gamla bergrum vilket ger
anläggningarna en speciell karaktär. Under 2005 öppnades en i Oxelösund. 2006 öppnades
anläggningar i Karlskrona och Östersund. 2007 öppnades den första anläggningen utomlands i
Boyle på Irland .
Boda Borg har fått många priser som vi är stolta över bl.a förutom dom vi redan har nämt blev
vi tilldelade utmärkelsen Årets Företagare 2001 i Ånge Kommun. År 2002 fick man
utmärkelsen Norrlandsbjörnen för framgångsrik företagande med bas i Norrland. 2006 från
Medelpads turistförening m.m.
Jan. 2006 ombildades företaget Boda Borg till två företag. Adob AB som sköter och driver
Äventyrshuset i Torpshammar (Världens första Boda Borg) och Boda Borg Interenational AB
som jobbar med franchising av konceptet.
I juni 2008 köptes rättigheterna till Boda Borg upp av Boda Borg Europe ett helägt dotterbolag
till Boda Borg Corporation i Californien. Både Boda Borg Corporation (BBC) och Boda Borg
Europe (BBE) skapades i samband med köpet.

