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Triple Steelix etablerar verksamhet i Sandbacka Park
Triple Steelix, har med ett nyöppnat kontor etablerat en verksamhet i Sandbacka
Park. Tanken är att Triple Steelix, i teknikparken, ska lokalisera två av sina
verksamhetsområden för utvecklingsarbetet med stålindustrin och dess
underleverantörer i Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Huvudsakligen kommer kontoret att bemannas av Björn Karlberg, nytillträdd som
ansvarig för verksamhetsområdena Tjänster & Service och Skärande Bearbetning.
Björn Karlberg kommer senast från Epsilon utvecklingscentrum Bergslagen där han
varit VD de senaste 7 åren. Björn kommer i sitt arbete jobba med hela regionen och
har därmed också ett kontor i Teknikdalen, Borlänge.
”Medarbetarna inom Triple Steelix har kunskapen, den praktiska erfarenheten och
det kontaktnät som är nödvändigt för att få igång framgångsrika utvecklingsprojekt.”
Maria Engholm , processledare för Triple Steelix

”Att på detta sätt ha Triple Steelix på plats i Sandbacka Park ger oss ett bra stöd i det
fortsatta utvecklingsarbetet med teknikparken”,
Ulrika Malmkvist, enhetschef Sandbacka Park.

Triple Steelix och Sandbacka Park jobbar gemensamt med att bygga nätverk och
samla regionens kompetenser inom Industriell IT.

För vidare information kontakta:
Björn Karlberg
Ulrika Malmkvist
Triple Steelix
Sandbacka Park Utveckling
Mob 070 288 7840
Tel 026-241654
bjorn.karlberg@triplesteelix.se
ulrika.malmkvist@sandbackapark.com
www.triplesteelix.se
www.sandbackapark.com
_______________________________________________________________
Triple Steelix är en av VINNOVA´s regionala utvecklingssatsningar och ska i Dalarna, Gävleborg och
Västmanland medverka till att de företag som finns runt de stora ståltillverkarna ska växa och
utvecklas med framgång. Med tillgång till ökade tekniska utvecklingsresurser och större
affärskunnande kan de små och medelstora företagen bli mer konkurrenskraftiga; nya affärsidéer med
stålet som bas kan utvecklas och hela regionen blir starkare.
Sandbacka Park är teknikparken i Sandviken. Majoriteten av de 42 företagen med 550 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
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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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