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Elkonstruktörerna på plats i Sandbacka Park!
Under mars månad flyttar Elkonstruktörerna in i sitt nya kontor på Sandbacka Park.
Kontoret är en satsning på en ny marknad för företaget som tidigare inte har någon
närvaro i Gävleborg. Kontoret kommer att bemannas med två personer. Sandbacka
Park välkomnar Elkonstruktörerna som ytterligare bygger på kompetenserna på
teknik-/IT-området i teknikparken
”Vi ser etableringen i Sandviken/Sandbacka Park som en strategisk satsning på en
ny marknad. Sandbacka Park är ett naturligt val för lokalisering då vi redan nu ser
samarbetsmöjligheter med redan etablerade företag i teknikparken. Positivt inslag är
också den elteknikutbildning som finns på plats i parken och som vi räknar med att
kunna samarbeta med”. Nils Flink, Elkonstruktörerna
För vidare information kontakta:
Nils Flink
Elkonstruktörerna
Tel 026-4573051
Mob 070-3275124
nils.flink@elkonstruktorerna.se

Cecilia Book Partanen
Sandbacka Park Utveckling
Tel 026-241761
Mob 070-6424111
cecilia.book-partanen@sandbackapark.com

___________________________________________________________________
Elkonstruktörerna tillhandahåller konsulttjänster inom el, hiss, tele, data. Tjänsterna som erbjuds är
konstruktion, kalkyl, besiktning, projektledning, installationssamordning och utredningar. Företaget
startade sin verksamhet i Dalarna 1992 och har idag kontor i Falun, Ludvika och Mora samt från mars
månad även kontor i Sandviken. Företaget är ett aktiebolag med tre delägare som arbetar i företaget,
förutom delägarna är fem stycken konstruktörer anställda i bolaget samt en sekreterare på
administration. www.elkonstruktorerna.se
Sandbacka Park är teknikparken i Sandviken. Majoriteten av de 42 företagen med 560 anställda i
teknikparken har kompetens inom teknik-/IT-området. Därtill finns även ett antal företag inom
serviceområdet, vilka genom sina tjänster bidrar till det stora serviceutbudet på plats. Inom ramen för
teknikparken har en satsning på att bygga ett kompetenscenter inom Industriell IT inletts. Målet är att
till teknikparken knyta framstående företag, utbildningsaktörer, forskningsorganisationer,
branschorganisationer e t c för att förmedla kompetenser och utveckla regionens företag inom
området. www.sandbackapark.com
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