Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet,
Nätverk och nätverkande är begrepp som diskuteras flitigt i media. Personligen tycker jag att många av
diskussionerna om hur man, genom nätverksarbete, stöder sitt företags utveckling eller sin personliga
karriärutveckling känns teoretiska och verklighetsfrämmande. Därför vill jag gärna dela med mig ett exempel på
nätverkandets möjliga betydelse, ur vår egen teknikparksmiljö på Sandbacka Park...
En Sandvikenfödd person som under ett flertal år studerat och startat företag på annan ort väljer att flytta tillbaka
till regionen, när tankarna på att bilda familj uppstått. Företaget, med en anställd, beslutar då att etablera sin
verksamhet i Sandbacka Park. Under ett antal år är företagaren aktiv och utvecklar ett socialt nätverk. När det
blir dags att koppla ytterligare kompetenser till företaget anställs en person som vid samma tidpunkt valt att
avveckla sitt företag (beläget i Sandbacka Park). Ytterligare tid passerar och nätverkandet fortsätter. Företaget
fortsätter att utveckla sin verksamhet och när ytterligare en resurs efterfrågas kan den personen rekryteras ur det
sociala nätverket i teknikparken. På detta sätt har företaget kunna rekrytera de personligheter/kompetenser som
efterfrågas utan större rekryteringsinsatser och sannolikt med minst lika gott resultat - kanske t o m större
säkerhet. Dessutom har dessa tre personer genom sina sociala nätverkskontakter utvecklat sina respektive
karriärer på ett effektivt sätt.
Det är på detta sätt jag gärna ser att en väl fungerande teknikparksmiljö utvecklas.
Ta chansen - vem vet vad din nästa diskussion vid fika-/lunchbordet resulterar i?
På återseende nästa år
Ulrika
På gång i parken
1 december är det husmöte,
dagordningen innehåller bl.a.
företagspresentation, presentation
av CAD-utbildningen som går på
distans från Bollnäs.
Den 13 december är det Lucia
och vi firar det med luciatåg och
kaffe, pepparkaka och lussebulle
i restaurangen.
Husmötet i januari månad är
fredag den 12:e och kommer
bl.a. att innehålla företagspresentationer från Areal och
Itid AB.
Företagsgruppen har sitt första
möte för året den 9 januari.
25 januari träffas IT-chefer från
regionens stålindustri. Värd för
mötet är SSAB Borlänge.

Nytta & Nöje
Den 17 november tecknades ett associationsavtal mellan Sandbacka Park
och Midroc Electro AB. Midroc Electro blir härmed det andra företaget
som knyts till Sandbacka Park med en fysisk lokalisering utanför
teknikparkens huvudbyggnad. Genom denna möjlighet får Midroc tillgång
till nätverk inom bl. a. Industriell IT och kompetensutveckling. Midroc
Electro kan genom sin teknikbaserade verksamhet bidra med kompetenser
inom såväl Industriella IT-området som t ex internationella affärer. Genom
Midroc´s associering öppnas en möjlighet för teknikrelaterade företag att
knyta sin verksamhet till Sandbacka Park oavsett lokalisering. ”Genom att
delta i utvecklingen av Sandbacka Park ser Midroc även en möjlighet att
bidra till en fortsatt positiv utveckling av Sandvikens kommun, som en plats
att bo och arbeta på”, säger Håkan Ingelsson Midroc Electro AB.
Under november hölls företagsgruppens andra möte med den nyvalda
konstellationen deltagare. Frågorna på dagordningen berörde strategiskt
viktiga frågor ur företagens perspektiv för en fortsatt utveckling av
Sandbacka Park. En mängd intressanta förslag diskuterades och till
januarimötet beslutades att Kommundirektör Svante Nordh ska inbjudas
samt att diskussionen ska fortsätta med fokus på frågan om vilka frågor
som ska prioriteras samt vilka kompetenser som då krävs i genomförandet.
Bengt Halling från pedagogikinstitutionen vid Högskolan i Gävle
gästade Sandbacka Park med sin föreläsning om "Att uppnå världsklass".
Bengt har bl. a. studerat Toyotas utveckling och genomförande av Lean
Thinking som "managementfilosofi". I sin presentation talade Bengt om
filosofins uppbyggnad och historia i Japan samt vad andra forskare yttrat
sig i frågan. Bengt berörde dessutom kopplingen mellan hälsa och
förmågan hos människor att prestera i sitt arbete oavsett företags val av
managementfilosofi. Många diskussioner och frågor väcktes bland de 30
deltagare som kommit på föreläsningen.
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Mer Nytta & Nöje
Under vecka 46 höll Sandvik Systems Development en global
konferens på Sandbacka Park på temat "Ett globalt SSD för framtida
behov". Medverkande var alla globala SSD chefer från dotterbolagen runt
om i världen. De är verksamma i Brasilien, USA, Italien, Spanien,
England, Österrike, Tyskland, Kina, Japan och Indien.

Nya medarbetare
Erika Nilsson är ny medarbetare
på SekreterarJouren AB. Erika
kommer att ersätta Lina och
mestadels arbeta vid receptionen,
Spångvägen 10. Välkommen!
På nytt jobb kommer vi efter
årsskiftet att hitta Henrik
Pettersson som under fyra år
varit verksam på Sandbacka Park
Utveckling. Han kommer att börja
som affärsutvecklare på företaget
Itid AB där man jobbar som
logistik- och produktionskonsulter.
Itid har kontor på Sandbacka Park
samt i Luleå. Lycka till!
Lokaler
Från januari månad finns Office
express tillgängligt för uthyrning.
Office express är en servicefunktion där man som företag kan
hyra ett fullt utrustat kontor med
telefon, nätverksuppkoppling till
Internet och med modern
möblering. Du kan hyra lokalen
hel- eller halvdag och får då
samtidigt tillgång till nätverksskrivare, kopiator, kaffe-automat,
lunchrum med all utrustning.
VLM - institutet för virtuella
lärmiljöer flyttar till nya utökade
lokaler inom Sandbacka Park. Man
kommer från och med 8 december
vara lokaliserade på bottenvåning
i etapp 3 (där BasInspirationen
håller till).
Företagen SivLiv och Logistikkraft
flyttar till delar av de utrymmen
som i dag används av VLM
(bottenvåningen etapp 1).

Vid det husmötet november demonstrerade MK3D ett kundcase de
jobbar med för tillfället. Det var en imponerande 3D-miljö som visades
upp och frågorna kring funktionerna haglade kring presentatörerna.
Vidare informerades det kring hälsoarenaarbetet samt om
samarbetsplanerna med ”Kinagruppen” vilket vi lär får höra mer om inom
en snar framtid.
Näst sista veckan i november besöktes Sandbacka Park av två företagare
från Harbin, en industristad i nordöstra Kina. Initiativtagare till besöket
var en sammanslutning av Sandbacka Park-företag "Kinagruppen" som
genom Carbide Tools fått kontakt med dessa företag. De kinesiska
företagarna gavs en presentation av gruppens intresse för affärskontakter
samt gav själva sin syn på intresse för samarbete på den europeiska
marknaden. Under det veckolånga besöket ordnade värdföretaget
Carbide Tools ett antal ytterligare affärsmöten i hela landet där "Kinagruppen" sett olika möjligheter till affärssamarbeten. De medverkande
företagen summerade kontakterna som intressanta varpå en fortsatt
affärsrelation går att vidareutveckla, med en långsiktigt fokus.
Den 27 och 28 november besökte Ulrika N Malmkvist Luleå för kontakter
med två intressanta aktörer: Vinnovas innovationssystem ProcessIT
samt teknikparken Aurorum. Vid besöket med ProcessIT medverkade
även Maria Engholm, processledare inom Vinnovas innovationssystem
med basen i Bergslagens stålindustri, Triple Steelix. ProcessIT har på ett
intressant sätt lyckats utarbeta fungerande samarbeten mellan universitet/
forskning i Umeå/Luleå, regionens basindustri samt underleverantörer.
Givande kontakter och idéer förmedlades och en god grund för fortsatta
kontakter utvecklades i och med våra regioners likhet i industristruktur och
behov.
Teknikparken Aurorum har på många sätt ett koncept mycket likt
Sandbacka Park. Aurorum har i dagsläget 600 anställda som jobbar i ca
100 företag fördelat på ca 18 000 kvm lokalyta. Sandbacka Park har
550 medarbetare anställda i 44 företag fördelat på ca 14 000 kvm
lokalyta. Skillnaderna består främst i att Aurorum har en fysisk närhet till
Luleå tekniska universitet samt ett invånarantal på 75 000 personer
(Sandvikens kommun 37 000 personer). Bemötandet var mycket
professionellt och även här kunde en bra grund för fortsatta kontakter
utarbetas.
Sandbacka Park kommer under början av 2007 att lansera en ny
hemsida. Det kommer att bli ett nytt utseende och med tiden nya
funktioner. Arbetet är i startfasen och tidsplan är inte klar. Vi har anlitat
företaget 100 procent media AB att göra utseende och funktion i och
med användandet av deras publiceringssystem V4 för webbtjänster på
Internet, Intranet och extranät.
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Idéer belönas!
Hjälp oss utveckla nyhetsbrevet.
Det kan handla om såväl
synpunkter på utformningen som
innehåll. Har du idéer på något 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.
Nästa nyhetsbrev
Vi gör ett litet uppehåll över jul och
nyår och återkommer första veckan
i februari med bl.a.
- Reportage från bygget
- Person i fokus
- På gång
- Nytta och nöje

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

Företag i fokus

Företag: Fiberdata Integration AB
Namn: Ola Hedin
Antal anställda: Totalt ca 100 personer (en anställd på lokalt kontor,
Sandbacka Park)
Verksamhet: Fiberdata erbjuder data- och telekommunikationslösningar
som stödjer och effektiviserar kundernas verksamhet. Lösningarna
anpassas till kundens behov och omfattar allt från relativt enkla telefonioch nätverkslösningar till kraftfulla konvergerande kommunikationsnät för
hantering av tusentals användare i enskilda organisationer eller publika
nätverk, som t.ex. stadsnät.
År på Sandbacka Park: ca 7 år
Mål för verksamheten: Att stötta lokala och regionala företag och
organisationer med kompetens, lösningar och produkter för
nätverk/kommunikation med speciell inriktning mot integration för t.ex.
”triple play” (data, video/TV samt telefoni)
Kan erbjuda företag: Lösningar, produkter och kompetens för
nätverk/kommunikation med speciell inriktning mot integration för t.ex.
”triple play” (data, video/TV samt telefoni)
Behov av tjänst/produkt/kompetens: Bra med att ha verksamhet på Sandbacka Park? För ett lokalt
kontor med endast en person anställd är det en fördel att kunna få tillgång
till ett större företags resurser som t.ex. gemensamt fikarum, reception,
post, telefoni, konferensrum osv.
Nytt på bygget
Sandbacka Park etapp 5 växer, nu har man gjort källarplan och
bottenvåningen och närmar sig plan 1. Gjutformat för väggar, golv, tak
och trapphus byggs på plats. Man har kalkylerat med att gjuta 15 meter
vägg om dagen. Formar byggs med uttag för fönster, dörrar och håll för
ledningar av olika slag och sedan töms betong ner i formen som sakta
men säkert torkar.
Torktiden för betongen är ca 3 dygn. Naturligtvis varierar det beroende
på väderleksförhållanden. Torkningsprocessen kan påskyndas med
gasolvärmare för att på så sätt hålla temperaturen på bra nivå. För att
lättare kunna avgöra om betongen har torkat så gjuter man in en tråd som
kopplas till dator där man kan se om betongen har torkat eller behöver
mer tid.
Allt armeringsjärn som används kapas och bockas på plats. Varje
armeringsjärn mäts och anpassas för varje vägg, trapphus, golv eller
takkonstruktion som skall på plats. Många järn blir det.

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.

Till sist men inte minst, från oss på Sandbacka Park Utveckling,

God Jul och Gott Nytt År!
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