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Innovationsarenan Sandbacka Creative Office öppnas
En regional plattform för ökad service från utvecklingsorganisationer till företag och ett ökat
samarbete mellan regionala offentliga aktörer, det är ambitionen med Sandbacka Creative Office
som lanseras på fredag den 7/10 kl 15:00.
Medverkande i starttruppen är Sandbacka Park Utveckling, FindIT, Näringslivsenheten Sandvikens
Kommun, Centrum för Vuxnas Lärande Sandvikens Kommun, Högskolan i Gävle, Movexum, Almi
företagspartners Gävleborg, Etablera. Alla medverkande organisationer kommer att avsätta resurser
i det gemensamma arbetet. Satsningen kan ses som en testarena för att utveckla liknande koncept på
andra håll i länet. Projektet ska generera en gemensam arbetsmodell som sedan ska permanentas.
”Vi kan gemensamt presentera ett otroligt utbud av resurser och kompetenser, vilket är ambitionen
med det samarbete som nu startas, säger Irene Bogren, projektledare Sandbacka Creative Office.
”Under hösten kommer ett utbud av gemensamma resurser presenteras näringslivet och de olika
företrädarna kommer att finnas tillgängliga på arenan i Sandbacka Park med regelbundenhet för att
underlätta företagskontakter.”
Under ett års tid har ledande företrädare från regionens aktörer inom regional utveckling och
företagsutveckling samlats på Sandbacka Park och diskuterat samarbete och ökad tillgänglighet
gentemot företag och företagare. Samtalen har resulterat i den gemensamma plattformen Sandbacka
Creative Office där alla aktörer kommer att göra sina kompetenser tillgängliga för såväl företag som
andra samverkansorganisationer. I miljön kommer även arbetsplatser för såväl företag som
offentliga organisationer finnas tillgängliga.
”Anledningen till att vi startar Sandbacka Creative Office är framförallt att öka servicen till företag i
Sandbacka Park, Sandviken och den övriga kringregionen. Detta är helt i linje med strategin för den
fortsatta utvecklingen av serviceutbud, en kreativ miljö och nätverk i Sandbacka Park.” säger Ulrika
Malmkvist, Utvecklingsansvarig Sandbacka Park.
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__________________________________________________________________________
Sandbacka Park är teknikparken i Sandviken. Majoriteten av de 47 företagen i teknikparken har kompetens inom teknik/IT-området. Därtill finns även ett antal företag inom serviceområdet, vilka genom sina tjänster bidrar till det stora
serviceutbudet på plats. Satsningen på att bygga ett kompetenscenter inom Industriell IT, FindIT, i samarbete med regionala
och nationella företag och organisationer, leds från Sandbacka Park. Sandbacka Park omfattar totalt 22000kvm lokalyta
och rymmer ca 900personer.
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