Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet,
"En gång är ingen gång, två gånger är en vana" är ett ordspråk med, för mig, okänd upphovsman. Om vi följer
den devisen kan vi konstatera att i och med att ni nu läser nyhetsbrev nr 2, har vi skapat en månatlig vana. För
oss som ligger bakom produktionen av nyhetsbrevet handlar det om så mycket mer än att få ihop materialet vilket är en grundförutsättning. Som en följd av vårt premiärnummer kan vi konstatera att många av er saknat
den typ av samlad information vi på detta sätt kan erbjuda. Några läsare har hört av sig och kommenterat att vi
åstadkommit "en fräsch" form för informationen. Sånt är naturligtvis roligt att höra! Vi har dessutom fått några
tips på förbättringar som vi tar till oss (och i vissa fall även belönar, se nedan). Kanske ni har nåt uppslag ni vill
ha med i kommande nummer - hör av er!
I övrigt är vi i vårt arbete just nu fokuserade på de lokalbehov som våra interna företag har inom de närmaste
åren. Allt för att planera beläggningen av vårt totala kontorsbestånd inkl vår nya etapp under uppförande etapp 5. Ett antal kontakter förs dessutom även med externa aktörer som visar intresse för lokalisering i
Sandbacka Park. Målsättningen är att hälften av lokalytan i etapp 5 ska vara uthyrd om ett år. Det är en
målsättning som jag inte har några betänkligheter för att vi inte ska möta. För att beskriva hur den totala
teknikparksmiljön kommer att se ut jobbar vi med att iordningställa ett utställningsrum i anslutning till
huvudentrén. Målsättningen är att ge en pedagogisk bild av vad Sandbacka Park omfattar - såväl
byggnadsmässigt som konceptmässigt. Vi återkommer med en inbjudan till alla intresserade.
Vi hörs i december,
Ulrika
Nytta & Nöje
Den 4 oktober firade vi Kanelbullens dag. Alla medarbetare på
Sandbacka Park var välkommna ner till Restaurangen på kaffe och bulle.
Vi räknar med att ca 250 personer hörsammade vår uppmaning. Detta
var också ett sätt att från vår sida tacka för visat tålamod och förståelse
under den första delen av markberedningen för nya etappen 5.
Naturligtvis så bjöd vi våra hårt arbetande byggnadsarbetare på
kanelbullar.
På gång i parken,
3 november är det husmöte,
dagordningen innehåller bl.a.
företagspresentation – MK3D,
samt presentation av CADutbildningen som går på distans
från Bollnäs.
Den 9 november är det
seminarium om EU´s sjunde
ramprogram.
Om ”Att nå världsklass” och
”Lean Thinking” kommer Bengt
Halling lärare vid Hälsopedagogen, Högskolan i Gävle
att prata om vid ett seminarium
den 23 november.
Inom ramen för Hälsoarenan
har SivLiv drop-in på Antigympa
ett antal fredagar i november och
december. Du har också
möjlighet till drop-in på Qi gong,
torsdagar med start den 2
november.
En kurs om tio timmar i Qi gong
startar också den 2 november.

Husmöte den 6 oktober innehöll två intressanta företagspresentationer,
Liljeblad International Consulting AB som arbetar med
marknadsföring, försäljning och affärsutveckling, främst i USA och Europa
och VLM - institutet för virtuella lärmiljöer. Här arbetar man med projekt
inom ”E-Validering och Kompetensutveckling inom vård och omsorg” och
”E-tjänst, Kund- och anhörigservice inom äldreomsorgen”.
Carbide Tools presenterade en möjlighet till gemensamma affärer i Kina
och inbjöd till fortsatta diskussioner. Detta har följts upp av ett par träffar
med de företag som var intresserade.
”Kompetensförsörjningen inom elbranschen idag och i framtiden”
var temat på ett frukostmöte som hölls den 20 oktober. Lärcentum hade
bjudit in ett antal företag inom elbranschen för att informera och diskutera
om KY-utbildning Elteknik 80p. Utbildningen bedrivs på distans och
studenterna finns i både Nyköping och Sandviken, huvudman är
Högskolecentrum i Nyköping. Deltog gjorde bl. a. Industriautomation,
Sandviken Energi Elnät, Midroc, Sandvik Mining and Construction,
Sandvik Materials Technology, Sandviken Energi och Ovako.
Socialdemokraterna i Sandviken hade den 24 oktober ett möte för
att diskutera uppstart av en seniorförening. Detta kombinerades med ett
studiebesök på Sandbacka Park.
”Paus för framgång” var ett välbesökt seminarium under oktober. Där
fick deltagarna tips och idéer om återhämtning, tankens kraft och att ta
kontroll över egen tid. Föreläsare var Siv Berg och Kjell Edlund.
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Person i fokus
Namn: Ulrika
Eliasson
Jobbar med:
Receptionist
Företag:
Sekreterar Jouren
Gör gärna på fritiden: Bakar
Okänd talang: Spelar piano
Favoritmat: Allt jag blir bjuden
på
Vad är bra med att jobba
på Sandbacka Park? Fin
miljö, trevliga människor
Vill förändra på
Sandbacka Park? Jag skulle
vilja ha en vaktmästare på plats
som har hand om
godsmottagningen, nycklar mm.
Idévinnare oktober!
Av de idéer som inkommet under
oktober månad har genom
lottdragning en vinnare korats:
Malin Hermansson, Sandvik SD.
Malin får en badhandduk.
Grattis!

Mer Nytta & Nöje
Cecilia Book-Partanen har besökt Bryssel tillsammans med vårt samarbetsnätverk av några svenska kommuner. Resan innebar bl. a. besök på
EU-kommissionen, EU-parlamentet, Eurada (ett nätverk för näringslivsorganisationer runt om i Europa), samt Svenska Exportrådet i Bryssel.
Talarna gav sin syn på de nya EU-fonderna för perioden 2007-2013. Kort
kan sägas att fokus kommer att ligga på att stödja finansiella verktyg (för
lån etc.), nätverk, adderade värden/stöd (tjänster till specialiserade center
så som teknikparker, ICT-center och olika kluster), entreprenörskap,
innovationer, FoU aktiviteter och humankapital.
Generellt kan sägas att EU lägger mycket fokus på miljö och energifrågor
och att stora projekt kommer att premieras framför små projekt och att
transnationella projekt premieras framför nationella projekt.
Ny företagsgrupp vald. Företagsgruppen är ett viktigt forum i
Sandbacka Parks utveckling och har funnits sedan år 2000. Forumet har
utvecklats genom åren och gruppen är nu företrädare för teknikparkens
företag i strategiska frågeställningar. Gruppen tar även beslut i frågor om
prioritering av aktiviteter, beslut om gemensamma marknadsföringsinsatser
samt lyfter frågor som övriga företag uppger som viktiga. Företagsgruppens representanter för kommande år (nov 2006-sept 2007) är:
Catrin Tranberg, Sandvik Systems Development AB, Håkan Ingelsson,
Midroc Group, Maria Hedin, Sekreterarjouren AB, Lars Liljeblad, Liljeblad
International Consulting AB, Lars-Olof Lindgren, Carbide Tools AB, Marjo
Särkimäki, Logistikkraft AB, Maj-Sofi Andersson, Lärcentrum, Ulrika
Nordström Malmkvist, Sandbacka Park Utveckling, sammankallande.
Gruppens första sammanträde för verksamhetsåret hölls den 25 oktober.
Nytt på bygget
Etapp 5 växer dag för dag. Efter ett mycket intressant studiebesök och
rundvandring i huset så kan man konstatera att det krävs mycket planering
och många ritningar för att få rätt sak på rätt plats. Enligt platschef
Håkan Hasselgren så är det ett 20-tal man som arbetar vid bygget och
den siffran ökar sakta. De flesta arbetar med trä och betong men där
utöver ett par elektriker, VVS:are och ventilationsarbetare som färdigställer
utrymmena i källarplanet. Där är gjutningen av golv, väggar och tak i stort
sett klart. Mellanväggar av gips ser ut att till största mån vara på plats.
Arbetet går nu mycket ut på att få färdig ventilation, el, vatten och
fjärrvärme. Centraler och ingående stationer finns stationerade här och
man är beroende av att färdigställa detta för att fortsätta med de
ovanliggande våningarna. Här arbetas det febrilt.
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.

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 27/11 till
info@sandbackapark.com

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.
Faktarutan,
Sandbacka Park inrymmer idag;
44 företag
552 medarbetare
60 studerande
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Nästa nyhetsbrev utkommer
första veckan i december och
innehåller bl.a.:
- Reportage från bygget
- Företag i fokus
- På gång
- Nytta och nöje
- Idévinnare

