Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet
Så är sommaren här igen – här gäller det att stanna upp och njuta. Sverige är så vackert och frodigt grönt så en
och annan skogspromenad är att rekommendera. Det tar garanterat bort stress och problem i vardagen. Ofta är
det så jag får perspektiv på saker – när jag är ute och går – gärna i sällskap med nån – men lika gärna själv.
Jag tänker bra då! Alla har säkert bra tips för att få perspektiv och hitta andningshål i ett stressat vardagsliv. Vi
försöker i arbetet med Sandbacka Park både hitta förutsättningar för affärskontakter och bra arbetsmiljö – men
lika viktigt är miljöer som tillåter avkoppling och reflektion i pausen från arbetsplatsen.
Vi ska i höst genomföra en satsning i samarbete med Drivhuset och ett antal ”hungriga” högskolestudenter och
ett antal företag i vårt nätverk som vill ha hjälp med att hitta nya lösningar på nya problem (eller gamla, vad vet
man?). Uppdrag 24 heter satsningen som innebär att ca 20 studenter kommer att vara ”instängda” i Sandbacka
Park under 24 timmar och därefter för uppdragsgivarna presentera sina förhoppningsvis nydanande lösningar.
De förses med mat, dryck, vilplatser och coachingstöd. Här får vi säkert se prov på innovativa lösningar vad
gäller brainstorming, problemdefiniering, lösningsarbete och inte minst vila och avkoppling under stress. Det ska
bli spännande!
Ta chansen till avkoppling och positiva upplevelser i sommar.

Glad sommar från alla oss på Sandbacka Park Utveckling!
Ulrika Malmkvist, Utvecklingsansvarig Sandbacka Park
På gång i parken
Nytt seminarieprogram
planeras för hösten med två
huvudteman: kommunikation och
Industriell IT.
Håll ögonen öppna!
29/8 Företagsgruppsmöte
Sandbacka Park =
Broadway
I september kommer ett filmteam
för att göra Sandbacka Park - the
movie. En och annan skådespelare
kommer att behövas. Boka in den
2/9 för de som vill medverka i
nån scen. Utskick kommer
4/9 Styrgrupp Industriell IT
Husmötena har fyllt sin funktion
och kommer att ersättas av ett nytt
forum på samma tid/plats. Fokus
blir mer företagen i Sandbacka
Parks nätverk och dess kompetens.
Första mötet i ny tappning hålls
den 5/9.
Den 10/9 är det dags för den
årliga Sandbacka Park Cup.
Golftävlingen som samarrangeras
mellan Sandvik System
Development och Sandbacka Park
Utveckling. Mer information finns
på www.sandbackapark.com

Nytta & Nöje
Tjeckiens ambassadör Jan Kára besökte Sandbacka Park tisdag 13/5
med på besöket var även handelssekreteraren Jirí Charvát. Under
besöket på Sandbacka Park berättade Ulrika Malmkvist om teknikparkens
koncept och projektet Kompetenscenter Industriell IT. Marianne Andrén och
Lena Carlsson projektansvariga inom projektet Kluster E - offentliga etjänster - informerade om sina projekt.
Besöket följdes upp av ett besök i Chomutov, Tjeckien av representanter
från Sandviken inom näringslivsutveckling, utbildning m fl där Sandbacka
Park representerades av Ulrika Malmkvist. Syftet var fortsatt dialog om
samverkan inom ramen för EU´s program för strategisk regional utveckling.
Ett internationellt möte planeras i Sandviken i höst, under Tillväxtkontorets
ledning, för färdigställa samarbetsplanerna.
KFG Sverige AB med huvudkontor i Sandbacka Park blir första
företaget i Sverige med att starta privata arbetsförmedlingar efter att ha
dragit längsta strået i den offentliga upphandlingen. Grattis VD Lena
Rosendahl med medarbetare!
Högskolan i Gävle har beslutat att flytta den till Sandbacka Park
utlokaliserade utbildningen Internetteknologi till Campus i Gävle. Den
dåliga ekonomin anges som skäl för detta. Att de studerande haft nära
koppling till företag beträffande projektjobb, examensjobb och arbete efter
avslutad utbildning syns inte i högskolans resultatredovisning. Tråkigt för
Sandbacka Park som i teknikparkskonceptet uttalat jobbar för högskolesamverkan. Andra nationella högskolor visar intresse för samverkan varför
dessa kontakter då får utvecklas djupare.
Inflyttningar
Sex nya verksamheter har flyttat in i Sandbacka Park. Tre av dessa är helt
nya för Sandviken och tre är omflyttade inom kommunen. Varmt välkomna
önskar vi nykomlingarna till nätverket och miljön i Sandbacka Park!
Under de första veckorna i april flyttade Sandvik Mining and
Construction in på Sandbacka Park med sin huvudkontorsverksamhet och
dess stabsfunktioner samt sin IT verksamhet. Totalt omfattar detta ca 50
medarbetare.
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På gång i parken
I september bjuds företag
verksamma inom Industriell IT in till
en dialog under en eftermiddag
där möjliga utbildningskoncept presenteras utifrån
branschens önskemål i regionen.
Datum kommer. Ett arrangemang
inom Kompetenscenter Industriell
IT.
Invigning av nya etappen i
Sandbacka Park planeras till v 42
el v 43. Se kommande info.
Industrial IT Forum – IT som
verktyg för stål- och processindustrin - går i år av stapeln den
6/11. Mer information kommer
inom kort.

Faktarutan,
Sandbacka Park inrymmer idag;
49 företag
800 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
september 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.

Nytta och nöje
Siemens /UGS Svenska AB öppnade under april ett kontor på
Sandbacka Park. Företaget är ett ledande mjukvaruföretag inom digital
design av såväl produkter som hela fabriker. Företaget har totalt 7300
anställda. Den svenska verksamheten har huvudkontor i Kista och ungefär
80 medarbetare. Kontorets två arbetsplatser kommer att bemannas av ca
10 olika medarbetare.
I april flyttade även Combitech AB in på Sandbacka Park. Combitech är
ett av Sveriges ledande företag inom teknik och verksamhetskonsulting med
expertkompetens inom bland annat informationssäkerhet, systemsäkerhet,
logistik, systemintegration, systemutveckling och mekanik. Combitech ingår
som ett obundet konsultföretag i Saabkoncernen. I dagsläget finns Ove
Gandahl som representant för detta kontor – det första i regionen.
I mitten av maj flyttade Addici Learning Center in sin verksamhet på
Sandbacka Park. Learning Center erbjuder kompetensutveckling inom flera
olika områden bl.a. IT, e-learning, språk, ledarskap, kommunikation och
handhavande av truck och kran. Företaget erbjuder såväl öppna
utbildningar likaväl som skräddarsydda. Addici har ca 35 medarbetare.
Under juni har Sandvik Materials Technology flyttat in med
verksamhet på Sandbacka Park. Inriktning och verksamhet presenteras i
kommande nummer.
Bemanningsföretaget BullDozer som arbetar med bemanning, utbildning
och rekrytering flyttar in under juni månad. Inriktning och verksamhet
presenteras mer i kommande nummer.
Kompetenscenter Industriell IT
Arbetet inom satsningen rullar igång, men fokus är fortfarande att sätta
organisation och arbetsmetoder. I Sandbacka Park finns processledning i
form av processledare Ulrika Malmkvist (50%) samt resurspersoner på
deltid från Sandbacka Park Utveckling, Näringslivsenheten, Tillväxtkontoret
samt CVL (utbildning). Två nätverkscoacher har rekryterats för utveckling av
och insatser i de olika nätverken: Marjo Särkimäki, Logistikkraft AB samt
Anders Gemfors, Gemfors Företagskonsult AB.
För närvarande ska logotyp samt profil för satsningen tas fram
samtidigt som kommunikatör rekryteras. Upphandling beträffande
följeforskning initieras för uppföljning och utveckling av själva
utvecklingsarbetet. Finansiärer är NUTEK, Region Gävleborg,
Sparbanksstiftelsen Nya, Triple Steelix samt Sandvikens kommun.
Den 17 juni gästades Sandbacka Park av Serge Tichkiewitch och Andreas
Riel från EMIRAcle - en internationell organisation/
sammanslutning av forskare och forskningsinstitut med koppling till
produktionsteknik-/utveckling. Medverkade gjorde personer från KTH,
Triple Steelix samt Kompetenscenter Industriell IT. Initiativ till mötet togs av
företrädare från KTH. Möjliga samarbeten inom satsningen på Industriell IT
var temat för mötet.
Den 3 juni hölls IT-chefsmöte hos Ovako i Hofors. Medverkade gjorde
representanter från Sandvik Systems Development, Ovako, SSAB,
Kompetenscenter Industriell IT samt Linköpings Universitet. Temat för mötet
var APS - Avancerade Planeringssystem.
Första mötet för styrgruppen inom Kompetenscenter Industriell IT
hölls den 18 juni. Styrgruppen består av: Svante W Nordh, kommundir
Sandviken (ordf), Maria Engholm, processledare Triple Steelix, Mats
Axelsson IT-chef Stora Enso, Maarit Kaskela, IT-direktör Ovako, Niklas
Hammarberg, IT Manager Sandvik Materials Technology samt Ulrika
Malmkvist, processledare Kompetenscenter Industriell IT (adjungerad).
Två vakanser finns där företrädare för akademi samt mindre tillverkande
företag tillfrågas om medverkan. Gruppen är strategiskt vägledande för
arbetet inom Kompetenscenter Industriell IT
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