Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet
Så har ännu ett år gått. Hoppas alla fått en skön ledighet med möjlighet till lite avkoppling och fått göra sakerna
man aldrig prioriterar när vardagsveckorna rullar på. För egen del har det blivit ett antal timmar i läsfåtöljen.
För Sandbacka Parks räkning har året 2007 varit ett expansionens år. Företagen i teknikparken har jobbat för
högtryck och anställt på löpande band. Vi har även under året välkomnat fyra nya företag till Sandbacka Park;
Uniflex, Elkonstruktörerna, Gronmij och Shape.
Samtliga nya företag för Sandvikens kommun där tre är filialer och ett är nystartat. Den senaste etappen V har
också tagit form på allvar och i december flyttade första hyresgästen in - frisören Shape.
Vi har också under hösten 2007 avslutat vårt senaste 3-åriga utvecklingsprojekt där Länsstyrelsen och EU mål 2
gått in som medfinansiärer. Slutrapporten visar att vi har levererat resultat enligt målsättningarna och i vissa fall
mer än så. Målet är att bidra till att bibehålla och möjliggöra nya arbetstillfällen i Sandvikens kommun. Under
projekttiden har 210 nya arbetstillfällen skapats i Sandbacka Park (mål 196). Av dessa kommer 117 från för
kommunen helt nya företag (18st). Resterande 93 nya arbetstillfällen (mål 43) kommer från expansion i
befintliga företag. Under perioden har 6 Sandviken-företag flyttat sin verksamhet till Sandbacka Park. Rapporten
finns i sin helhet att tillgå på www.sandbackapark.com (meny Om Sandbacka Park).
Under första halvåret 2008 väntar en omfattande in- och omflyttning i Sandbacka Park där vi räknar med att
inrymma mellan 300-350 nya medarbetare i ett flertal intressanta företag i teknikparken. Detta kommer
naturligtvis att öka möjligheterna till samarbeten och affärsmöjligheter med också medföra större tryck på
service, parkeringar o d. Vi jobbar för att lösa dessa flaskhalsar på ett långsiktigt sätt. Helt i enlighet med de
signaler vi får från Er - såväl företag i Sandbacka Park som besökare, kunder samarbetspartners - kommer vi att
få se en ytterligare utökning av serviceutbudet.
Vi på Sandbacka Park Utveckling ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans med Er,
med hopp om fortsatt högtryck och god lönsamhet i verksamheterna.
God fortsättning på det nya året!
Hälsningar,
Ulrika Malmkvist
Nytta & Nöje
Med mycket stämningsfull sång anlände Luciatåget till Sandbacka Park,
lagom till förmiddagskaffet. Många fler än vad som anmält sig kom till
Restaurang Carpa för att se och höra Lucia med följe. Vi fick njuta av några
fina Lucia- och julsånger innan Lucia fortsatte sin resa genom staden för att
sprida lite ljus och glädje över nejden.
Lucia arrangemanget på Sandbacka Park sponsrades i år av Accenture,
Epsilon, Mandator, Restaurang Carpa, Sandbacka Park Utveckling,
Sandvik, Sogeti och pengarna går till Lions. Årets insamlade pengar går till
”Luciabåten 2007” som kommer att special anpassas för funktionshindrade
så de kan komma ut på Storsjön. Båten kommer att finnas och skötas av
Sandvikens Segelsällskap.

På gång i parken
Årets första husmöte 11/1, vi
kommer att hålla till på
Högbovägen 56 A, i det hus som
inhyser Inkubatorverksamheten.
16/1 Studiebesök/seminarium för
Ung företagsamhet.
Gymnasiestuderande kommer på
besök för att höra om några av
Sandbacka Park företagens
verksamheter och hur man arbetar
med den globala marknaden.

Mk3D (Maskinkonstruktion 3D Design AB) utökar med både personal och
lokaler, företaget startade sin verksamhet på Sandbacka Park i augusti
2006 och då var man två stycken, Kenneth Pysander och Emil Einarsson. I
våras anslöt Stefan Pysander till företaget och nu i november börjande
Daniel Jäderberg. Företaget är i dagsläget lite trångbodda och väntar på
att få flytta in i sin nya lokal i nybyggda etapp V. Detta beräknas ske första
februari 2008.
Sandbacka Park kommer att den 7 januari 2008 lämna en ny ansökan
om medfinansiering till Region Gävleborg, Strukturfondspartnerskapet för
sitt arbete med Kompetenscenter Industriell IT. Sammanlagt omfattar
projektbudgeten 23 MSEK på tre år. Därutöver kommer en kompletterande
ansökan att inlämnas till NUTEK om medel för att ytterligare stödja
klusteruppbyggnaden på den nationella/internationella arenan.
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Nytt på bygget
Efter husmötet i december fick vi en
rundvandring och visning av
lokalerna i etapp V. Fastän vi
kryssade mellan stegar och
sladdvindor så fick man en god
uppfattning av hur det hela kommer
att te sig. Den nya coffee baren med
vinterträdgård är rymlig och ljus
även i mörka december.

Faktarutan,
Sandbacka Park inrymmer idag;
43 företag
561 medarbetare
140 studerande

Nytta och nöje
Att bli framgångsrik företagare eller ledare kan vara ett mål men det är
svårt att växa ensam. Att delta i ett mentorprogram är ett beprövat sätt
att utvecklas som företagare/ledare.
Sandbacka Park i samarbete med Triple Steelix startar i januari ett
mentorprogram för företagare och ledare som vill utvecklas som person i
denna roll.
Mentorprogrammet är kostnadsfritt och pågår ett år. Efter information och
en kort utbildning träffas mentor och adept ca en gång i månaden. Alla
mentorer och adepter inbjuds också till nätverksträffar under året.
Intresserad? Vill du veta mera? Välkommen att höra av dig till: Irene
Bogren, Sandbacka Park Utveckling, tel. 24 17 61, mb. 0702 404 503
Den 27-28 november deltog Sandbacka Park via Ulrika Malmkvist i
en internationell klusterkonferens i Karlstad. Vid denna inbjöds
framgångsrika nätverk i Europa inom olika teknikområden för att utbyta
erfarenheter och samarbetsmöjligheter. Sandbacka Park representerade
med sin satsning på Industriell IT Gävleborgs län/Dalarna tillsammans med
Fiber Optic Valley och Triple Steelix. Deltagare från såväl flera Europeiska
länder deltog och för Sandbacka Parks del fördjupades kontakterna med
bl a samarbetspartners i Jyväskylä Finland och finansiärerna Region
Gävleborg och NUTEK. Sandbacka Park har nu enligt målsättning börjat
agera mer på den nationella/internationella arenan vilket också kommer
att medföra möjligheter för företagen i teknikparken.
Den första företagaren att flytta in i nybyggda etapp V var Liza Häll,
frisör. Den 1 december hade salong Shape Öppet hus och många tog
möjligheten att titta in i de nya fräscha lokalerna.
Företag i fokus

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.
Nästa nyhetsbrev utkommer i
december och innehåller bl.a.:
- Reportage från en etapp V
- I fokus
- På gång
- Nytta och nöje

Företag: Shape
Namn: Liza Häll
Verksamhet: Frisör
År på Sandbacka Park: Nyinflyttad på Sandbacka Park sedan
november 2007 - första hyresgästen i den nya etapp V.
Mål för verksamheten (den närmaste tiden): Kunna utöka
verksamheten och på sikt anställa personal, nu har Liza en praktikant i
salongen.
Kan erbjuda företag: Under januari och februari finns på prov utökad
tid för bokning av behandlingar (torsdagar 12-20). Paketlösningar med
rabatter t.ex. klippning med inbokade tider ett halvår framåt.
Behov av tjänst/produkt/kompetens: Hjälp med marknadsföring i
stort, men även med specialarrangemang t.ex. hälsa o helhet tillsammans
med andra företag och lansering av spa produkter. Har anmält sig och vill
delta i Sandbacka Park/Triple Steelix mentorskapsprogram.
Bra med att ha verksamhet på Sandbacka Park? Närhet till
mycket man vill ha. Många presumtiva kunder samlade på ett ställe.

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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