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Sandbacka Parks utvecklingschef blir ny VD för Movexum AB
Ulrika Malmkvist, utvecklingschef för Sandbacka Park anställs som ny VD för Movexum AB, den regionala
inkubatorn ägd av Region Gävleborg.
”Movexum är en viktig verksamhet, som ska göra skillnad. Det jag vill bidra med är min förmåga
att driva utvecklingsprocesser och mitt stora kontaktnät. Jag ser verkligen fram emot att
tillsammans med ett kompetent och engagerat team vidareutveckla Movexums verksamhet. Nu
finns ett förankrat långsiktigt ägande på plats med en tydlig målsättning att positionera
Movexum bland Sveriges främsta inkubatorer", säger Ulrika.
1999 inleddes arbetet med att utveckla ett tänk för att etablera företag i det nya kvarter
Sandbackavreten som byggdes i Sandbacka-området. Ulrika anställdes som projektledare och har genom
åren lett arbetet med att skapa ett koncept, ett område där 25 000kvm lokalyta hyrs av ett 50talföretag
och ca 1000personer. Idag leder Ulrika i sin roll som utvecklingschef Sandbacka Park Utveckling med ett
tiotal medarbetare som inkluderar FindIT- ett regionalt klusterinitiativ inom Industriell IT samt en
projektportfölj med projekt till ett värde av 50 mkr.
"Att tillsammans med engagerade människor fått vara med och utveckla Sandbacka Park - från
byggstart av ett hus till en innovationsmiljö med 900 personer, en regional klusterverksamhet och
en stor projektportfölj - bär jag med som en fantastisk resa med värdefulla erfarenheter”, säger
Ulrika Malmkvist.
Ann-Katrin Sundelius är Kommundirektör i Sandvikens kommun:
”Vi gratulerar Ulrika till en ny och spännande utmaning i en för Gävleborg viktig funktion. Vi
kommer att ha nytta av hennes kompetens och drivkraft i hennes nya regionala roll, där redan
etablerade kontakter stärker Sandviken och näringslivet i vår kommun".
Ulrika Malmkvist beräknas tillträda i februari 2017 och planering för rekrytering av hennes ersättare har
inletts.
Kontaktuppgifter:
Ulrika Malmkvist, Sandbacka Park Utveckling; 026 - 24 16 54 alt 070-6365406
Ann-Katrin Sundelius, Kommundirektör Sandvikens kommun; 026-241220 alt 073-078 11 21
Håkan Kingstedt, Styrelseordf Movexum AB; 072-579 41 00

Sandbacka Park är en av Sveriges ca 40 science parks där samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar utveckling,
företagande och innovationer. Här finns ca 50 företag och 900 medarbetare. Sandbacka Park ägs av Sandvikens kommun och verksamheten drivs i
nära samarbete med det regionala näringslivet och offentliga samarbetspartners. I teknikparkens kreativa miljöer kan företag, idéer och individer
utvecklas. Sedan starten ligger fokus på teknik och IT. Ett allt större intresse från tillväxtföretag inom andra branscher, öppnar för nya
gränsöverskridande samarbeten.

