Till VD/platschef/verksamhetsledare
Resvaneenkät
Du som får denna information är utsedd info mottagare för strategisk kommunikation om Sandbacka
Park och en viktig kanal för vårt utvecklingsarbete tillsammans med er. (Om du inte har denna roll vänligen sänd vidare till berörd person och återkoppla till oss så vi kan rätta i våra sändlistor till nästa
gång.)
Sandbacka Park är en av 4 utsedda science parks i ett nationellt utvecklingsprojekt som fokuserar på
innovativa lösningar kring mobilitet och CO2 neutralitet. De övriga parterna är Ideon Science Park i
Lund, Johanneberg Science Park i Göteborg samt Kista Science City i Stockholm, som i sina respektive
regioner inventera pågående satsningar på utveckling av fossilfria transportlösningar-/tjänster.
Uppdraget hålls samman av SISP - Swedish Incubators and Science Park genom vilka
Upphandlingsmyndigheten och Energimyndigheten vill bedriva ett innovationsarbete inom mobilitet.
Sandbacka Park ansvarar för det geografiska området Gävleborg och projektledare Anders Lundell
har i projektets första fas inventerat befintliga initiativ som innebär stöd för nya lösningar på
resbehov och CO2utmaningen. I Gävleborg är arbetet med att utveckla fossilfria lösningar långt
framskridet i o m pågående satsningar som t ex Elväg E16 och infrastruktur för bränslecellsfordon.
I projektets nästa fas ska en testpopulations resvanor kartläggas - vilket då för Gävleborg blir
Sandbacka Parks 50 företag och ca 900 medarbetare. Vi behöver därför ert stöd o medverkan för att
lyckas med detta arbete. Informationen kommer ligga till grund för att förstå nuläge och se
möjliga nya lösningar på mobilitetsutmaningen. Hur lösningsdiskussionen ska se ut blir ett samarbete
mellan Sandbacka Park, intresserade företag och SISP i ett nästa skede där nån pilot kan tänkas
provas.
Det praktiska arbetet vi vill ha er medverkan är att be era medarbetare att besvara den enkät som
biläggs detta mail. Enkäten är digital och består av 8 frågor som tar max 5 min att besvara. Arbetet
genomförs av Karl Wallin och Johan Persson, två praktikanter från Bessemerskolans Ekonomiprogram
som gör enkäten på uppdrag av Sandbacka Park/Sandvikens Kommun.
Resultatet kommer att redovisas i sammanställd form i ett seminarium samt en skriftlig rapport
under april-maj 2017. Vill ni ta del av seminariet finns möjlighet till det. Resultatet från enkäten ligger
till grund för den fortsatta utvecklingen av området och science parken Sandbacka Park!
Karl och Johans kartläggning/enkät kommer ingå som en del i den nationella förstudien och självklart
vara ett underlag för fortsatt utveckling av området och tjänsteutbudet i Sandbacka Park.
De företag som har mer än 90% svarsfrekvens bland sina medarbetare kommer att bjudas på en fika
för samtliga i företaget.
Vi ser fram emot er samverkan och hoppas på att uppslutningen blir stor! För ev frågor kontakta
Ulrika eller Pia Öström, pia.ostrom@sandbackapark.com.
Länk till enkät>>, Enkäten finns också på Sandbacka Parks hemsida>>
Ulrika Malmkvist
Utvecklingschef Sandbacka Park
026-241654 alt 0706365406
ulrika.malmkvist@sandviken.se
Besöksadress: Spångvägen 10, Sandviken
www.sandbackapark.com

