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Sandbacka Park medlem i SISP
Branschorganisationen för svenska inkubatorer och Science Parks, SISP, beslutade
vid senaste styrelsemötet den 8/5 att uppta Sandbacka Park i Sandviken som sin
senaste medlem (nr 42).
Det huvudsakliga syftet med att vara medlem i SISP är för Sandbacka Parks del att
ta del av erfarenheter från övriga teknikparker i landet samt kunna diskutera de för
Sandbacka Park viktiga framtidsfrågorna i ett nationellt perspektiv. Genom SISP finns
även möjligheten att delta i de internationella nätverk som finns för teknikparker.
Nätverket erbjuder dessutom marknadsföringsmöjligheter såväl via den hemsida där
samtliga svenska teknikparker presenteras, som via de aktiviteter som SISP
arrangerar. Sandbacka Park och dess företag blir med andra ord mer synliga, såväl
nationellt som internationellt.
”Vi välkomnar Sandbacka Park som vår senaste medlem och som utflyttad
Sandvikenbo ser jag extra positivt på att få introducera Sandbacka Park i SISP.”
Therese Sjölundh, ordf SISP samt VD Science Park i Jönköping

”Att på detta sätt via SISP knyta kontakter och utbyta erfarenheter, ger oss ett bra
stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet med Sandbacka Park. Dessutom får vi en
möjlighet att vara med och driva de frågor som är viktiga för vår fortsatta utveckling.”,
Ulrika Malmkvist, enhetschef Sandbacka Park.

För vidare information kontakta:
Ulrika Malmkvist
Sandbacka Park Utveckling
Tel 026-241654
ulrika.malmkvist@sandbackapark.com

Therese Sjölundh
Science Park i Jönköping
Tel 036 -10 03 10
therese.sjölundh@sisp.se

www.sandbackapark.com

www.sisp.se

_______________________________________________________________
SiSP är en branchorganisation för svenska Inkubatorer och Science Parks. SiSP drivs av sina
medlemmar, för sina medlemmar och skall verka för att betingelserna i inkubatorerna och parkerna
utvecklas väl.
SiSPs främsta syfte är att aktivt arbeta med erfarenhetsutbyte mellan olika medlemmar samt övriga
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aktörer i innovationssystemet. SiSP agerar därutöver som rådgivare för start av nya inkubator- eller
science parksmiljöer. SiSP fungerar även som nationell samordnare och motor för
kompetensutveckling för en ung framväxande yrkeskår. Föreningen företräder medlemmarna i
gemensamma angelägenheter och verkar också för utbyten och samarbeten internationellt
Sandbacka Park är teknikparken i Sandviken. Majoriteten av de 41 företagen med 560 anställda 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. Inom ramen för
teknikparken har en satsning på att bygga ett kompetenscenter inom Industriell IT inletts. Målet är att
till teknikparken knyta framstående företag, utbildningsaktörer, forskningsorganisationer,
branschorganisationer e t c för att förmedla kompetenser och utveckla regionens företag inom
området.
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