Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet
Nu är det fullt drag i Sandbacka Park. Parallellt som etapp V färdigställs sektion för sektion flyttar företag in i
lokalerna. Första hyresgästen, Shape, har varit på plats sedan december och börjar känna sig något
hemmastadd även om promenadstråken på bottenplan ännu ej öppnats. Detta kommer att ske i början av mars
och därmed får vi också nya fantastiska mötesplatser bl a i och med vår kaffebar, Denova, som öppnar första
veckan i mars. Hälsocenter expanderar och öppnar i nya lokaler samma vecka och sedan fortsätter inflyttningen
av aktörer så att etappen fylls med liv och teknikparken expanderar ytterligare.
Som om inte det vore nog har vi i år glädjen att ha mottagit stort intresse från utställande konstnärer i samband
med Gästrik konst under påskhelgen – missa inte det!! Kanske det är då ni ska passa på att slita er från
påskmaten en dag och besöka Sandbacka Park´s nya miljöer med släkt och vänner. För just då kommer det
vara aktivitet i teknikparken. Förra året besökte ca 1500 personer Sandbacka Park under påskhelgen och då
hade vi fyra utställande konstnärer. I år har vi sju konstnärer och två aktörer som erbjuder förtäring; såväl CarPa
med sin påskbuffé som Coffeebar Denova med sitt fräscha utbud av rätter i loungemiljö. Vi erbjuder samtidigt
fakta om satsningen på Sandbacka Park; vad har satsningen kostat och vad har den genererat.
Ta chansen att få veta det som ni inte får läsa i tidningen – direkt från källan.
Varmt välkomna till Sandbacka Park!
Hälsningar,
Ulrika Malmkvist
Nytta & Nöje
Som ett led i att fortsätta utveckla Sandbacka Park kommer en Coffee Bar
med italiensk/spansk inriktning att slå upp portarna inom Sandbacka Park
under februari 2008. Tanken är att Coffee Bar Denova ska komplettera
lunchrestaurangen genom att dels erbjuda lättare luncher och dels erbjuda
en trevlig kompletterande miljö för möten. Coffee Bar Denova ägs och drivs
av Zoran Krsticevic, med erfarenhet från att driva olika verksamheter
tidigare. Zoran har bl a tidigare byggt upp och drivit Coffee Shop Java i
Gävle. Verksamheten inryms i den nya etappen, Etapp V, och kommer att
bestå av en bardisk samt en loungedel lätt tillgänglig i promenadstråket.
Ytan är inrymd i en ljus inglasad miljö och kommer att förmedla en
innergårdskänsla.

På gång i parken
Utveckling genom insikt …
är namnet på Mentorprogram
som startar i Sandbacka Parks
regi. Den första gruppen i mentorprogrammet består av sju mentorer
och sju adepter som har sin KICK
OFF på Sandbacka Park den
20/2. Mentor och adept som inte
känner varandra sedan tidigare
och träffas, för första gången, för
att starta en gemensam
utvecklande resa tillsammans under
ett år. Det är för adepten en unik
chans att utveckla sig själv och sitt
företag.

Sandvikens S-förening förlade sitt medlemsmöte till Sandbacka Park
31/1 för att möjliggöra för medlemmarna att få fakta om utvecklingen i
Sandbacka Park. Ett tjugotal medlemmar deltog i den timmes långa
presentationen som hölls av Ulrika Malmkvist där deltagarna ställde de
frågor man ville få belysta. "Vi uppskattar denna typ av initiativ för att
tillmötesgå dialog och information direkt från källan om vad Sandbacka
Park genererar för resultat och under vilka förutsättningar verksamheten
drivs", säger Ulrika Malmkvist.
Den 11/2 bjöd Moderaterna i Sandviken in företag till diskussion om
arbetsmarknadspolitik där riksdagsman Tomas Tobé berättade om
regeringens arbete och intentioner i dessa frågor. Efter föredraget följde en
diskussion och frågestund med medverkande företagare och lokala
politiker. Som avrundning träffade Tomas Tobé och Jan Hultkrantz (m)
representanter från Sandbacka Park Utveckling, Ulrika Malmkvist och Pia
Öström samt två företagare från Sandbacka Par; Lars Liljeblad,
Liljeblad International Consulting AB och Maria Hedin,
SekreterarJouren. Syftet med mötet var att informera om Sandbacka
Park och dess koncept samt att via företagsrepresentanterna belysa aktuella
frågor och synpunkter.
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På gång i parken
Sandbacka Parks
företagsgrupp har sitt första
sammanträde för året den 29/2.
Företagsgruppen i Sandbacka Park
består av ett antal representanter
från företagen i teknikparken och
är en grupp som är delaktig i den
strategiska utvecklingen av
Sandbacka Park för att fortsätta
utveckla konceptet.

Nytta och nöje
En 150 meter lång "konstgata" som går genom etapp 4 och nya etapp
5 skapas under påskhelgen, 21-24/3, när Sandbacka Park är en av
arenorna i Gästrik Konst 2008. Här kommer sju konstnärer att ställa ut.
Christina Johansson - som var en av fyra konstnärer som ställde ut hos
oss förra påsken. Esa Toivonen - även Esa har ställt ut på Sandbacka
Park tidigare närmare bestämt 2005. Anna-Karin Sjöblom - AnnaKarin är en av två textilkonstnärer som skapat konsten som finns i etapp 4.
Lennart Tysk - Lennart är för oss på Sandbacka Park ny men han har
varit med i Gästrik Konst många år. Christine Tomtlund, Kenneth
Sjöholm och Karin Westberg är alla med i Gästrik Konst för första
gången.
Mat och dryck finns att köpa i Restaurang Carpa som har öppet
långfredag och påskafton 11 – 16 och nyöppnade Coffebar Denova som
har öppet alla fyra dagarna 11 - 16. Välkomna in på ett långt
konstbesök!
IT-chefsgruppen hade sitt för året första möte den 12 februari. Värd för
mötet var Stora Enso i Fors och var det första mötet där företrädare för
såväl stålindustrin som pappers- och massaindustrin möttes. Gruppen hålls
samman av Sandbacka Park och Triple Steelix inom ramen för satsningen
på Kompetenscenter Industriell IT.

Gästrik Konst 2008 på
Sandbacka Park med 150 meter
konst och sju konstnärer som ställer
ut sina alster under påskhelgen,
21-24/3.

Ansökan om finansiering av satsningen på Kompetenscenter
Industriell IT har inlämnats till NUTEK och Region Gävleborg för beslut om
medfinansiering. Beslut väntas 3-4 april, varefter satsningen intensifieras.
Medverkar gör såväl regionala företag inom stålindustri, underleverantörer
inom Industriell IT samt nationella och internationella samarbetsaktörer
inom området.

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

Nytt på bygget
Nu har inflyttningarna tagit fart och först ut i januari var Sandvik Systems
Development som i anslutning till sina befintliga lokaler i etapp 4 nu utökat
för ca 40 personer i etapp 5. Under början av mars flyttar Sandvik
Information Technology in i etapp 5. Vi välkomnar medarbetarna inom
Sandvik IT till Sandbacka Park.
Övriga företag som expanderar och flyttar sina verksamheter inom
Sandbacka Park är MK3D, Nordsveens och SivLiv. Hälsocenter och Coffee
bar Denova beräknas klart för flytt i början av mars. Lokalerna i etapp 5 är
fulla och det finns inga fler ytor i den nya etappen att hyra ut.
Som det ser ut i dag efter omflyttningar bland företag i huset som vill
expandera så finns för närvarande ca 800 m2 kontorslokaler lediga.
Intressenter finns även för dessa.

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 kommer i
mars och innehåller bl.a.:
- Reportage från en etapp V
- I fokus
- På gång
- Nytta och nöje
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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