Nyhetsbrev från Sandbacka Park
Ulrika har ordet
Några dagar kvar till jul och ännu ett år som gått rasande fort. Vi har tillsammans i Sandbacka Park under året i
och med etapp 5 fått ett större utbud enligt de önskemål våra företag och medarbetare önskat. Vår tanke har
sedan start varit att löpande se till att utbudet utvecklas och förnyas vilket vi naturligtvis fortsätter att arbeta efter.
Till detta kommer alla "nya" Sandbacka Park medarbetare som till kommit under året - ca 350 stycken. Under
vår invigning i november då flera hundra människor möttes och åt av en mycket lång rulltårta, fick en del gamla
och nya medarbetare mötas. Gästrik Konst och Luciafirande är också bra mötesforum. Slutet av året har kommit
med en del tunga besked i form av varsel i regionens företag. För Sandbacka Parks del ha vi ännu inte sett
effekterna av detta - med det inte sagt att vi kan säga att de uteblir. Vi hoppas dock att alla kan
vara lediga några dagar för vila och återhämtning med de jultraditioner man önskar.
En riktigt god jul och ett gott nytt år till alla er som vi i Sandbacka Park på olika vis möter i vårt
arbete!
Ulrika Malmkvist, Utvecklingsansvarig Sandbacka Park
Nytta & Nöje
Fredag den 12/12 besökte Sandvikens Lucia Sandbacka Park och
spred värme och frid decemberyran. 300 medarbetare stannad till i
vardagen och lyssna till stämningsfull sång när Lucia med följe gjorde två
framträdanden på teknikparken.
Lucia sponsrades i år av Dataflit, Coffee Bar Denova, Fujitsu, Grontmij,
Learning Center, Logistikkraft, Restaurangen Carpa, Sandbacka Park
Utveckling, Sandvik och Sekreterar Jouren.
Lions som är arrangör av Sandvikens Lucia kommer i år att använda
pengarna som kommer in från Luciatåget till en specialtränad häst för
handikappade att rida på, samt tillhörande utrustning. Hästen kommer att
finnas på Högbo Ridklubb och personal från ridklubben kommer att fungera
som handledare för de handikappade som vill använda hästen.
Under året har projekt Industriell IT kommit igång på allvar under namnet
FindIT - Forum for Industrial IT. Fler projektanställningar har gjorts,
vilka kommer att presenteras i kommande nyhetsbrev. Delprojekt har startats
i regionens företag. Den intresserade kan läsa mer om projektet på
www.sandbackapark.com/findit
På gång i parken
Utbildningsmöjligheter inom el och
PLC nu i regionen. Ta chansen!
CVL Uppdrag och Learning
Center erbjuder under vinter och
våren ett antal olika utbildningar
inom PLC och el.
Januari
27 och 29 PLC grundkurs - CVL
Uppdrag
Februari
10 och 17 PLC påbyggnad 1 CVL Uppdrag
11 Ledningsdimensionering &
utlösningsvillkoret - Learning Center
17 ESA industri - Learning Center
25 Maskinsäkerhet El - Learning
Center
Mars
02 PLC påbyggnad 2 - CVL
Uppdrag
För mer information om kurserna se
vår hemsida
www.sandbackapark.se

Den femte etappen i Sandbacka Parks dynamiska utveckling invigdes den
14/11 till ackompanjemang av svängig jazzmusik och med framtidstal. I
firandet, som lockade cirka 200 personer till Coffee Bar Denova, ingick
även, dagen till ära, en 15 meter lång tårta.
Kommunalrådet Peter Kärnström stod för invigningsorden i vilka han
uttryckte en förhoppning om fortsatt expansion.
– Sandbacka Park är av strategisk betydelse för framtiden och jag hoppas
på en sjätte etapp, byggd av någon annan än kommunen. Det måste vara
en intressent som agerar långsiktigt och kan utveckla konceptet för den här
fina och viktiga platsen.
Ulrika Malmkvist, enhetschef hos Sandbacka Park Utveckling,
konstaterade att lokalerna i den nu aktuella femte etappen hos Sandbacka
Park fyllts snabbare än beräknat. Nu finns totalt 51 företag med tillsammans
cirka 800 medarbetare i Sandbacka Park.
Vid invigningen av den femte etappen uppvaktades ett något äldre företag i
området, Sandviken Tryckeri som i år firar 100 år.
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Nytta och nöje
En samstämd och positiv grupp som kommit på olika sätt om hur företaget
kan bygga sitt varumärke och stärka företagskulturen. Så löd omdömet om
den kvintett studenter från Högskolan i Gävle som vann en Barcelonaresa i
den dygnslånga tävlingen i kreativitet och idéutveckling, UPPDRAG 24,
som har avgjorts i Sandbacka Park den 13-14/11.
FindIT, Forum for Industrial IT Solutions, hade lämnat ett uppdrag kring
utarbetande av en metod för att nå regionens små- och medelstora
tillverkande företag med information om nyttan av att införa IT-verktyg och
intressera företagen för detta. Gruppen Anders Sörell, Madeleine
Eklund, Tommy Andersson, Carin Nordström och Niklas Lind
hamnade i den hårda konkurrensen på en hedrande tredjeplats.
- De greppade problemställningen direkt och löste uppdraget på ett
innovativt sätt, säger Ulrika Malmkvist, processledare FindIT.
- Detta är ett bra sätt för oss företag att bli synliga för potentiella framtida
medarbetare, säger Lars-Göran Woulle, Midroc som coachade det
vinnande laget.

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.
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.

Kompetensförsörjning huvudfrågan vid årligt branschmöte inom FindIT
I framtiden krävs en helt ny typ av IT-anställda såväl inom stålindustrin och
annan processindustri som bland dess IT-leverantörer. Med den dynamiska
utvecklingen inom IT-området följer krav på både kompetensuppbyggnad
och nytänkande kring samverkan hos berörda.
Det framkom med stor tydlighet vid FindIT:s seminarium Industrial IT Forum i
Sandbacka Park torsdagen den 6/11. Flera medverkande i seminariet
visade samtidigt att det finns olika vägar att möta framtiden.
I anslutning till seminariet fanns en utställningsdel med många utställande
företag på plats. Totalt lockade detta andra branschmöte i FindIT:s regi ett
90-tal deltagare. "Uppslutningen var stor och deltagarna har gett gott
betyg för såväl innehåll, som genomförande", säger Ulrika Malmkvist
processledare FindIT. "Detta borgar för att planeringen av nästa års
branschmöte inleds redan nu, då intresset är stort för en fortsättning."
I början av september var ett filmteam på plats i teknikparken för att
spela in material till en film om Sandbacka Park. Filmen har gjorts i syftet
att sprida information och kunskap om Sandbacka Park både som fastighet
och som teknikparkskoncept. Nu finns filmen färdig och vi kommer att
sprida den i våra olika nätverk. Den finns också tillgänglig på vår hemsida
(nere till höger) i både en svensk och engelsk version. Hur mycket vet du
om Sandbacka Park?
Vi hälsar tre nya företag välkomna till Sandbacka Park. Under hösten har
följande företag flyttat in,
Etablera Företagsrådgivarna i Gästrikland som erbjuder blivande
och nyblivande entreprenörer gratis och konfidentiell rådgivning, starta
eget kurser, seminarier och personliga uppföljningar.
Know IT flyttade in under oktober och erbjuder sina kunder bland annat
strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning.
Centralredaktionen i Sandviken består av journalisten Jan Hedmark
och fotografen Jörgen Svendsen som arbetar med tidnings- och
trycksaksproduktioner, men gör också enskilda artiklar och fotouppdrag.
Till sist från oss på Sandbacka Park till Er alla

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Pia, Cecilia, Elsie-Maria, Irene, Bosse, Mikael, Eva och Ulrika
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