Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet,
Det känns bra att äntligen kunna erbjuda ett nyhetsbrev om det som händer på Sandbacka Park till alla er
intresserade i regionen! Du läser nu de första raderna i det brev som kommer att distribueras månadsvis 9
gånger per. Våra idéer och tankar är många kring hur vi kan utveckla detta nyhetsbrev och i det arbetet vill vi
naturligtvis höra era synpunkter.
I övrigt kan vi konstatera att hösten fortsätter vara sådär underbart skön som
vi inte tror att den kan vara i Sverige. Det känns bra att ha med sig i bagaget nu när vi har mycket arbete
framför oss det närmaste året.
För varje dag växer väggarna i etapp 5 sig högre och ökar entusiasmen över att snart kunna välkomna
ytterligare företag till Sandbacka Park. Dessutom planeras nu ett utökat serviceinnehåll som ska erbjudas från
denna nya del av teknikparken.
Vi kan glädjande konstatera att det stora intresset för Sandbacka Park kvarstår, såväl i form av studiebesök som
spontana kontakter för etablering. Arbetet med etapp 5 är omfattande, men mycket stimulerande att få bedriva.
Målsättningen är att Sandbacka Park ska bli ännu intressantare och tillföra ytterligare mervärden i och med
expansionen som nu genomförs. På sista raden ska detta generera fler företag och arbetstillfällen i Sandviken
och bidra till att människor vill bo kvar eller bosätta sig i kommunen.
Jag hoppas att Du uppskattar läsningen och att vårt nyhetsbrev ska ge Dig såväl intressant som användbar
information. På återseende,

Ulrika Malmkvist
På gång i parken,
Onsdag den 4 oktober träffas
IT-chefsnätverket, med IT-chefer
från regionens stålindustri. Arr
Sandbacka Park & Triple Steelix
Fredag den 6 oktober är det
husmöte, ett av de forum som
finns för företagen att träffas och
utbyta kontakter. På agendan står
bl.a företagspresentationer av
VLM och Liljeblad International
Consulting AB.
Den 10 oktober är det
seminarium ”Paus för
framgång”, om återhämtning,
tankens kraft och att ta kontroll
över egen tid. Föreläsare är Kjell
Edlund och Siv Berg
Hälsoarenan fortsätter under
hösten med prova på aktiviteter
av olika slag, Qi gong, stavgång
mm.

Nytta & Nöje
Under augusti och september, har vi haft tre seminarier med olika
inriktningar; det första seminariet handlade om att göra affärer i
Indien, föredragshållare var Bengt Johansson och Jan Pettersson
från Exportrådet.
Ett annat mycket välbesökt seminarium var
Tommy Svensson som på temat Ät rätt
talade om tillsatser i mat och hur dessa kan
påverka oss. Det var ca 75 åhörare fick
många tänkvärda infallsvinklar om hur vi kan
bli mer kräsna som konsumenter.
Det tredje seminariet för hösten handlade om att skapa ”Den goda
arbetsplatsen” med Stig Wiklund som föreläsare. Stig arbetar bl.a.
åt Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och är coach och mental
rådgivare åt några av våra elitidrottare.
I samarbete med Sandvik Systems Development genomförde Sandbacka
Park den årliga golfturneringen, Sandbacka Park Cup, som är öppen
för företag (+ gäst) i teknikparken. Den spelas som en scramble med fyra
deltagare per lag, totalt var det 43 startande i årets tävling. Både vädret
och humöret var på topp under hela tävlingen. Det hela avslutades med
en middag, ett kortare föredrag och prisutdelning. Föredragshållare var
Ola Berggren, tillträdande vd för Högbo Brukshotell, som gav åhörarna
en lektion i såväl självförtroende som kärlek och lagmoral.
Vinnare i årets det lag som noterade den lägsta scoren spelade: Ove
Lindh och Ingemar Wikberg från Mandator, Matti Saramaa från Epsilon
och Kauko Mikkonen från Ovako. Stort grattis!
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FöretagsNytt
Den 28 augusti startade ett
nybildat företag sin verksamhet i
lokaler på Sandbacka Park.
Företaget heter Mk3D
(Maskinkonstruktion 3D
Design AB) och drivs av
Kenneth Pysander och Emil
Einarsson. Till företagets
kärnverksamhet hör
maskinkonstruktioner, och där till
hörande konsultuppdrag och
problemlösningar.

Hjälp oss döpa
nyhetsbrevet!
Vi behöver hjälp med att hitta ett
bra namn på detta nyhetsbrev.
Bästa förslaget får äran att
namnge nyhetsbrevet samt
vinner lunch för två i Sandbacka
Parks restaurang. Maila ditt
förslag senast 23/10 till
info@sandbackapark.com

Mer Nytta & Nöje
En delegation med 17 personer från Guizhouprovinsen i Kina
besökte Sandbacka Park för "research observation of the Swedish
innovation capability". Efter ett besök på Sandvik AB fick delegationen en
presentation av hur Sandbacka Park byggts upp och hur man i
teknikparken jobbar med utvecklingsfrågor. Värd för besöket som gav nya
internationella kontakter och impulser, var Högskolan i Gävle.
Under hösten har Lärcentrum startat upp med
ett antal utbildningar både korta som långa.
Nystartade är en CAD-utbildning (1 årig) från
Bollnäs samt en Eltekniker utbildning (2
årig) från Nyköping båda utbildningar går på
distans. Utbildningar är KY-utbildningar
(Kvalificerade Yrkesutbildningar).
Utbildningen Internetteknologi (2 årig) som är en Yrkeshögskoleutbildning i samarbete med Högskolan i Gävle som har sitt fjärde intag.
En uppdragsutbildning med fokus mot "Funktionshinder/ Autismspektrum
tillstånd" via Vuxenutbildningen finns också förlagd till Sandbacka Park
Lärcentrum har idag ett brett utbud av utbildningar och tjänster som ger
alla och en var möjlighet till högskoleutbildningar på distans via
telebildkonferensanläggning och annan teknisk utrustning.
Cecilia Book-Partanen och Pia Öström har besökt Jyväskylä, Finland,
för att se om det fanns möjligheter till ett samarbete mellan Jyväskylä´s
teknikpark, Technopolis JSP och Sandbacka Park. JSP består av 8
byggnader totalt 50 000 kvadratmeter yta och inrymmer 120 företag och
1800 anställda. Teknikparken har ett nära samarbete med Jyväskylä´s
Universitet. De områden som man främst arbetar inom är energi och miljö,
utveckling inom papper, wellness, IT, nanoteknologi. Här finns många
intressanta uppslag att arbeta vidare på. Studiebesöket arrangerades av
Jykes som är näringslivenheten för Jyväskylä och fyra grannkommuner.

Idéer belönas!
Hjälp oss utveckla nyhetsbrevet. Det kan handla om såväl synpunkter på
utformningen som innehåll. Har du idéer på nåt du vill läsa om – tipsa oss
på info@sandbackapark.com. De tips som utvecklar vårt nyhetsbrev
kommer att belönas och idégivare presenteras i nästa nummer.

Faktarutan,
Sandbacka Park inrymmer idag;
44 företag
552 medarbetare
60 studerande

Nytt på bygget
Byggnationen av etapp 5 fortskrider som det är tänkt. Källarplanet finns
på plats och väggarna för plan ett börjar ”växa” fram. Fram till idag har
man använt 959 kubikmeter betong omvandlar man det till vanliga
”hushållssiffror” så har man fyllt ungefär 6400 badkar. Det är ca 1/3
av den tänkta betongen. Totalt har det slagits ner 5,8 km pålar för att
bär upp byggnaden.

Nästa nyhetsbrev utkommer
första veckan i november och
innehåller bl.a.:
- Reportage från bygget
- Person i fokus
- Företag i fokus
- På gång i november
- Hänt i oktober
- Idéevinnare

Om du vet någon som inte får nyhetsbrevet, men som vill ha det maila till
info@sandbackapark.com! Om du får detta nyhetsbrev, men gärna avstår
– meddela oss då detta på ovanstående adress.
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