Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet
Vi är redan i slutet av april månad. Vintern har gett vika för våren på bred front. Äntligen kan vi börja fördjupa
vårt arbete inom fokusområdena Industriell IT samt Offentliga e-tjänster. I början av månaden kom nämligen
beslut från NUTEK om att de ansökningar som lämnats in för de strategiska satsningarna Kompetenscenter
Industriell IT samt Kluster E beviljats de EU-medel som sökts. Detta innebär att Sandbacka Park nu på allvar
kommer att jobba för att knyta ytterligare spetskompetens, men också utbildning och forskning till
teknikparksmiljön. Mycket betydelsefullt med andra ord, även om mycket hårt arbete krävs för resultat!
Förhoppningen är att generera nytta för Sandbacka Parks företag, likväl för regionens företag och
organisationer som en källa till kompetens och ökad konkurrenskraft. Alla ni som går med idéer och tankar om
behov eller intressanta frågeställningar runt dessa nischområden är välkomna till oss med dessa för beslut om
eventuell vidareutveckling. Glad Pingst!
Hälsningar,
Ulrika Malmkvist

På gång i parken
Seminarium 8/5 Det är
beteendet som räknas! Om
beteende-förändringar på jobbet
och hemma Föredragshållare är
Peter Sohlström, Leg psykolog,
leg psykoterapeut och platschef för
PBM Stressmedicine i Gävle.
9/5 är det Husmöte. Ger
företagen på Sandbacka Park
möjlighet att ge och få informtion
om vad som händer här och i
omvärlden.
Friskvårdslunch den 16/5 kl.
11.30 – 13.00. Följ med oss på
en motionsrunda, där vi visar på
två varianter av motionsspår som
utgår från Sandbacka Park.
Samling vid huvudentrén –
Spångvägen 10.

Nytta & Nöje
EU-fonder stöder Kompetenscenter för Industriell IT. Regionförbundet
för Norra Mellansverige har beslutat att stödja satsningen på uppbyggnaden av ett Kompetenscenter inom Industriell IT med bas i Sandviken.
Detta innebär att satsningen beviljas de sökta 6 638 000 kr från EU´s
strukturfonder, under två år. Huvudman är teknikparken Sandbacka Park
som tillsammans med Vinnova-vinnaren Triple Steelix är sammanhållande
för satsningen. Den totala budgeten omfattar ca 14 m kr/år i två år. Övriga
finansiärer i satsningen är Region Gävleborg, Sparbanksstiftelsen
Nya, Sandvikens kommun samt Triple Steelix.
"Vi har under tre års tid byggt upp kontaktnät och sammanställt behov inom
området Industriell IT - nu har vi möjlighet att tillsammans med näringslivet
fokuserat jobba med de frågor som de strategiskt utpekar som viktiga för
den långsiktiga konkurrensförmågan. ”Organisationsuppbyggnad och
fastställande av handlingsplanen är vad vi jobbar med för närvarande",
säger Ulrika Malmkvist ansvarig för satsningen från Sandbacka Park.
Ett annat projekt med säte på Sandbacka Park är Kluster E-projektet
som har beviljats 8,6 miljoner av EU-medel för skapandet av regional
kreativ utveckling inom äldrelivsbranchen. Sandvikens kommun är en av deltagarna i projektet som kan leda till bl a ökad trygghet för äldre och
anhöriga. skapande av e-tjänster (tjänster baserade på modern IT-teknik)
som ska utgå från användarnas behov. Samverkan ska ske regionalt mellan
kommuner, myndigheter, företag och leverantörer. Dessutom planeras
erfarenhetsutbyte med andra länder i Europa.
Välbesökt på Sandbacka Park under GästrikKonst. Den 150 meter
långa konstgatan på Sandbacka Park drog mer än 1800 besökare under
påskhelgen. De sju konstnärerna Christina Johansson, Anna-Karin Sjöblom,
Kenneth Sjöholm, Esa Toivonen, Christine Tomtlund, Lennart Tysk och Karin
Westberg arbetar i olika typer av material vilket gav besökarna ett brett
utbud av konst att titta på. Här fanns alster i allt från duk, papp, textil, flyt
trä och metal stort och smått - något för alla.
Den 13 maj startar Affärskraft – ett utvecklingsprogram med mål att ge
medverkande företag utbildning och coachning utifrån deras egna specifika
behov. Det är 6 företag och totalt 9 deltagare som kommer att träffas 7 ggr
under 2-3 månader för att delta i föreläsningar, seminarier, få enskilt
konsultstöd och uppföljning. Affärskraft är ett samarbete mellan Sandbacka
Park, Etablera och ALMI.
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Nytta och nöje
Premiär för ny reception på Fiskängsvägen. När etapp 5 nu är färdig
och företag flyttat in i den nya delen öppnar ytterligare en reception i
Sandbacka Park. Där har man förutom ordinarie tjänster även försäljning
av godis och diverse förnödenheter, samt förmedling av ett antal tjänster.
Sandbacka Park företaget 100 procent media AB expanderar och
utökar sin personalstyrka inom både systemutveckling, drift och försäljning.
Företaget har skrivet ett 5 års avtal med en av sina större kunder och vill
kunna möta upp förfrågan hos både befintliga och nya kunder. För mer
information om företaget se www.100procent.com

Faktarutan,
Sandbacka Park inrymmer idag;
47 företag
700 medarbetare
140 studerande
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.:
- 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.

I helt nya fräscha och större lokaler hade Hälsocenter ny premiär den
15/3. 600 kvm fyllt med det allra senaste inom träning t.ex. nya och
moderna styrke- och konditionsmaskiner och nya spinningcyklar. I och med
detta har Hälsocenter nu en ny ingång via Fiskängsvägen 7. För
Hälsocenter utbud och erbjudanden se hemsidan www.halsocenterab.se
Tisdag 4/3 slog Coffee Bar Denova upp portarna i Sandbacka Park!
Denova har ett stort utbud av kaffe, här serveras även lunch som bland
annat sallad, pasta rätter samt italienska delikatesstallrikar. Här finns även
möjlighet till catering vid olika evenemang samt kvällsaktiviteter som
kaffeprovning mm.
Som en del av landshövdingen rundresa i länet ingick ett stopp på
Sandbacka Park. Landshövdingen Barbro Holmgren hälsades
välkommen av utvecklingsansvarig Ulrika Malmkvist och fastighetsansvarig
Marie Strand. Besöket inledes med en information om Sandbacka Park
från starten 1997 fram till idag och avslutades med en visning av
lokalerna.

Nytt på bygget
Nu är etapp 5 färdig och kontorsytorna fylls på i rask takt. Samtliga företag
inom hälsa och friskvård finns nu samlade i etapp 5 så som Salong Shape,
Hälsocenter, SivLiv, som arbetar med stresshantering, avslappning och
energimassage och Nordsveens Rygg & Ledmottagning. Coffeebar Denova
öppnade första veckan i mars och serverar kaffe, smörgåsar samt lättare
luncher. Receptionen vid Fiskänsvägen har öppnat och de lokaler som skall
inrymma ytterligare tre konferensutrymmen har färdigställts. Allmänna
ytorna på bottenplan möbleras. Ytterligare företag som flyttat in i lokalerna i
etapp 5 är Sandvik IT, Sandvik SSD, MK3D och Addici – Learning Center
som kommer att flytta in under maj månad. Nu återstår att färdigställa
ytorna utomhus och under de närmsta veckorna kommer det att ske
plattläggning, plantering av växter, färdigställning av cykelställ mm.
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