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Kraftsamling för att lyfta Gävles
nya Teknikpark
En ideell förening för Gävle Technology
Park är bildad.
I föreningen finns aktörer från Högskolan i Gävle, Gävle kommun samt
företag i och utanför Teknikparken representerade.
-Jag hoppas att vi i den nya styrelsen kan få goda möjligheter att stärka
varumärket, arbeta med information och marknadsföring, skapa mötesplatser och nätverk samt verka nära företagen i Teknikparken, säger Leif
Svensson, ordförande i föreningen och rektor vid Högskolan i Gävle.
Ändamålet med föreningens verksamhet är att utveckla och verka för att
Teknikparken i Gävle blir en självklar
mötesplats för akademi, näringsliv och
samhälle. Föreningen ska också stimulera
och förbereda för företagsbildande och
företagstillväxt/-utveckling vid högskoleområdet och regionen. Ytterligare en
uppgift är att ta initiativ till och stimulera gemensamma forsknings-/utvecklingsprojekt med Högskolan i Gävle, näringslivet och samhället.
Arbetet är igång
För att konkretisera dessa ändamål
har tre arbetsgrupper bildats med
deltagare från intressenterna.
Grupperna har till uppgift att
inom respektive område arbeta fram
vision och verksamhetsplan att ligga
till grund för föreningens fortsatta
arbete.

Utöver styrelsen finns också en operativ
grupp som syftar till att direkt få verksamheten i Teknikparken att fungera tillfredsställande och framåtblickande.
Denna grupp ser över behovet av exempelvis nyhetsbrev, företagarförteckning
och mötesarrangemang.

- Genom att fördela resurserna inom
avdelningen kommer service, tillväxt och
utvecklingsfrågor bli mer synliga för näringslivet och underlätta dialogen med
kommunen. En enhet placeras i Teknikparken för att med högskolan och övriga
Mer samarbete
intressenter utveckla och attrahera nya
Som ett led i den förändring som sker i
företag samt ge befintliga företag goda
samhället och näringslivet har Gävle
förutsättningar för tillväxt, säger Mats
kommun organiserat om näringslivsavÅgren, vice ordförande i föreningen och kommunstyrelsens ordHögskolan
Grenadjären
Dragonen
förande i Gävle kommun.
Fortsätt på nästa sida ➞
Ericsson
Stora Vall
Uppfinnaren

Teknikparken

Plats för framtida utbyggnad

Gruppernas arbetsområden är:
• Mötesplatser för akademi,
näringsliv och samhälle.
• Företagsbildande och företagstillväxt/-utveckling vid högskoleområdet och regionen.

delningen för att mer anpassas till dessa
nya krav.

Riksväg 80
Gavleån

• Initiativ till och stimulans av
gemensamma forsknings- och
utvecklingsprojekt med högskola,
näringsliv och samhälle.
-Ambitionen är att bygga upp ett starkt
varumärke, som skapar stolthet och
gemenskap hos företagen i Teknikparken
och även intresse hos företagen utanför,
säger Leif Svensson.

Teknikparken ligger i anslutning till Högskoleområdet och utvecklas nu till en naturlig
mötesplats för akademi, näringsliv och samhälle. Här finns idag närmare 70 företag och
450 anställda i nyuppförda och moderna kontorshus.
Högskolan i Gävle, Gävle kommun samt företag i och utanför Teknikparken samarbetar för att stimulera och underlätta fortsatta företagsetableringar inom området.
Kommunens fastighetsbolag Brynäs Byggnads AB bidrar till utvecklingen genom uppförande av lämpliga kontorslokaler med stor flexibilitet och hög teknisk standard.
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Forts. från sid. 1

Gävles nya Teknikpark
Redan i dag finns ett starkt engagemang
för Teknikparken genom Kungsbäcks
Företagarförening. Det ses som en stor
tillgång i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Den nya styrelsen ser ett behov av marknadsföring, information och ytterligare
mötesplatser mellan teknikparksföretagen. Företagens åsikter och behov kommer att ha stort värde i detta arbete.
-Genom Kontakttorget vid Högskolan och i samverkan med kommunens
näringslivsavdelning kommer vi att lägga
ner stora arbetsinsatser vad gäller detta.
Högskolan kommer att ha en betydligt
mer aktiv roll i Teknikparken, säger Leif
Svensson.
Som exempel på nysatsningar kommer Gävle att få Sveriges första interaktiva TV-nät (se separat artikel).
Ska lyssna till företagen
Utvecklingen i Teknikparken har till
stora delar varit positiv men nu har man
nått en punkt där det är tid att ompröva
verksamheten.
-Att denna omprövning också ger ett
tillfälle att förtydliga visionen, renodla
organisationen och lyssna till teknikparkföretagens speciella behov, inte som man
tror dem vara utan som de är i verkligheten, ja det är ju bara utmärkt, säger Leif
Svensson. Som ett led i det fortsatta arbetet med att forma framtiden för Teknikparken ordnar föreningen intressentmöten med jämna mellanrum.

Den består av Stefan Klahr, Jan Bjerkman
och Bertil Berglund. Den andra finns i
Stadshuset och ägnar mer tid åt befintliga
företag.
Samtidigt har en tillväxtgrupp bildats
under ledning av kommundirektören.
Där kommer resurser från kommunledningskontorets avdelningar för näringsliv,
information, planering, internationella
kontakter och så vidare att samverka
kring tillväxtfrågor.
Allt detta är resultatet av ett omfattande arbete som genomförts tillsammans
med näringslivet. Den gemensamma
målsättningen har varit att hitta framgångsrika metoder och organisationsformer för kommunens arbete med näringslivs- och tillväxtfrågor.
Den operativa gruppen för Teknikparken består i dag av Stefan Klahr, Gävle
kommun och Anders Berggren,
Högskolan i Gävle. Stefan Klahr sitter
redan nu i ”Uppfinnaren”, i nära kontakt
med redan etablerade företag.
Man arbetar nu med att etablera kontakter med företagargrupper i Mälar- och
Stockholmsregionen. Målet är att visa på
Teknikparkens möjligheter och framför
allt dess attraktiva lokaler och gynnsam
hyressättning.

Gävle kommuns näringslivsavdelning
Ingemar Westin är ny näringslivsdirektör
i kommunen, han säger,
-vår vision är att Gävleregionen med
Teknikparken blir ett slagkraftigt alternativ till storstadsregionerna vid företagsetablering och inflyttning och att företagen verkligen upplever att företagsklimatet är bra i Gävle. I Gävle kommun finns
drygt 8 000 företag registrerade. Antalet
företag per invånare är större än i flera
jämförbara kommuner. Vi är en kommun med många små företag med en
stor tillväxtpotential.
Ingemar Westin finns i Stadshuset där
även näringslivskonsulterna Anders
Åseby och Lars Engstrand håller till.
Tidigare Gävle Näringslivs Arena har
omvandlats till en näringslivsavdelning i
två sektorer. En sektor är lokaliserad till
Teknikparken och fokuserar främst på
utveckling av branscher och företag i
samverkan med Högskolan och näringsliv, så kallad Triple Helix.

-När nya E4 söder om Gävle blir klar,
tågen går snabbare och tätare då kan vi
mycket väl konkurrera med Mälardalen
och få hit fler företag. Att vi dessutom har
en oslagbar arbetsmiljö att arbeta i gör ju
inte saken sämre. Golfrange och motionsspår utanför dörren, värdshuset Stora Vall
inom området. Lunchrasten kan bli en
källa för kreativitet och avkoppling, säger
Stefan Klahr.
Just nu annonserar man ut en ny
tjänst, en relationsbyggare som är med
och utvecklar Teknikparken i Gävle.
I projektform vill föreningen gå från ord
till handling och söker en projektmedarbetare som skall arbeta med utveckling
och samordning av föreningens verksamhet. Uppgiften är att arbeta med relationsbyggande mellan intressenterna/hyresgästerna i parken, skapa arenor för
utvecklande samtal och samarbetsprojekt
samt att marknadsföra parken som en
strategiskt viktig plats för företagsetableringar, avslutar Stefan Klahr.
Mer information:
Stefan Klahr, 070-414 06 80. Mail: stefan.klahr@gavle.se
Anders Berggren 070-349 89 07.
Mail: anders.berggren@ hig.se

Ingemar Westin
är sedan 1 mars
2005 ny näringslivsdirektör i
kommunen.

Stefan Klahr är
kommunens
representant i
Teknikparken.
Han ser stora fördelar med en etablering i området.

Till sin hjälp har
Ingemar,
Anders Åseby
(bilden) och
Lars Engstrand,
båda välkända
inom kommunens
näringslivsenhet.

Anders Berggren
representerar
Gävle Högskola i
Teknikparken.
Han ser gärna att
fler forskare etablerar sig här.

FASTIGHETER
Brynäs Byggnads AB:s verksamhet grundas i nuläget på antagna målsättningar i kommunens Vision 2010 "
Företagsstaden Gävle " samt de ägardirektiv som formulerats för bolaget. Detta innebär att verksamheten skall inriktas på
aktiva fastighetsförvaltade åtgärder inom dels det befintliga och äldre beståndet dels det nyuppförda beståndet i
Teknikparken.
Teknikparken
Gävle kommun och Gävle Technology Park samarbetar i utvecklingen av Teknikparken. Brynäs Byggnads AB äger och förvaltar flera fastigheter inom området ( Acceleratorn, Dragonen, Grenadjären, Silvanum och Uppfinnaren ).
Uppfinnaren är bolagets senast uppförda förvaltningsprojekt. I Uppfinnaren finns reception, konferenslokaler och cafeteria.
I nuläget kompletteras huvudbyggnaden med en tillbyggnad på ca 3000 kvm. Uthyrning av lokalerna pågår och första
inflyttning beräknas ske under juni månad 2005.
Vid årsskiftet 04/05 fanns ca 50 företag med totalt ca 300 anställda etablerade i bolagets bestånd inom Teknikparken.
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Årets stipendiater utsedda av Tekniska
Föreningen i Gävle
Tretton ansökningar hade inkommit.
Bengt Rystedt i kommittén valde ut tre
av dessa som han anser vara i en klass för
sig och rangordnar dessa på följande sätt:
1. Sarah Svensson
Bredbandsutbyggnad till glesbygd.
Examensarbete i datavetenskap, 10 poäng,
C-nivå.
Arbetets främsta merit är den klara
och välskrivna presentationen. Referenser, såväl litteratur som Internet och
intervjuer är angivna och i förekommande fall tidsangivna. Arbetet behandlar
bredbandsutbyggnad i glesbygd generellt
med Gävle kommun som praktikfall.
Arbetet kan ge många glesbygdskommuner värdefullt underlag för beslut om hur
de ska hantera såväl statens som innevånarnas och företagens förväntning på
bredband utanför de centrala delarna.
Sarah har tydligen gjort ett studieuppehåll, men återkommit och gjort ett
mycket bra examensarbete.
Sarah tilldelas ett stipendium om
5.000 kronor, medan Jörgen och Fredrik
får dela ett, det vill säga 2.500 kronor
vardera. Dessutom får alla tre ett medlemskap i Tekniska Föreningen för ett år
framåt.

I framtiden skulle jag vilja jobba som projektledare i något spännande IT-företag.
Medlemskapet i Tekniska Föreningen
låter väldigt spännande och jag kommer
gärna på mötet och håller en presentation!
2. Fredrik Warling och
Jörgen Wänerskär
A comarison of stochastic relaxation
radiosity and photon mapping from a
user perspective.
Båda har avlagt FK-examen, datavetenskap med inriktning kreativ programmering med genomgående mycket goda betyg.
Examensarbetet är på C-nivå, 10 poäng
och skrivet på engelska.
Det är bland de sökande det bästa examensarbetet. Det har dock ingen egentlig
anknytning till regionens näringsliv.

“Bredbandsutbyggnad till glesbygd.”

Sarah Svensson:
Jag fick brevet angående stipendiet för ett
par veckor sedan och jag blev mycket
glad. Det känns väldigt roligt att genom
detta stipendium från Tekniska
Föreningen i Gävle få uppskattning för
arbetet jag lagt ner på min uppsats, säger
Sarah Svensson.
Det har varit mycket intressant att
undersöka vilken teknik som skulle
kunna passa i glesbygd eftersom de långa
avstånden ställer speciella krav på tekniken.

Studiebesöket den 7 december hos
Gävle Energi blev välbesökt, hela 38
medlemmar med inbjudna gäster kom
till Gävle Energis huvudkontor på
Näringen.
Väl där fick vi uppleva en ljusfest med
kaffe med dopp och ett vackert luciatåg
av välsjungande Runa-tjejer från
Vasaskolan.
Gävle Energi är ett helägt kommunalt
bolag som 2002 omsatte 500 miljoner
med cirka 180 anställda.
Gävle Energi informerade om sin produktportföljd:
• Elförsäljning som nu byggs upp på
nytt efter försäljningen till Vattenfall
för fyra år sedan.
• Elnät där man erbjuder mycket hög
driftsäkerhet.
• Värme med fjärrvärme och närvärme
där centrala delar av Gävle är utbyggda till 95 procent och utbyggnaden av
ytterområdena pågår argumenten för
fjärrvärme är att det är miljövänligt
enkelt och pålitligt.

Jörgen Wänerskär
“A comarison of
stochastic relaxation radiosity
and photon mapping from a user
perspective.”

• Bredband marknadsförs under namnet GavleNet. Data nätet är ett öppet
stadsnät som kan erbjuda privatpersoner och företag bredbands internetuppkoppling, telefon och kabel-TV
allt i samma anslutning.

Stipendierna kommer att delas ut vid
Tekniska Föreningens årsmöte 14 april.

Sarah Svensson

Ett studiebesök
med ljuset som
tema

Jörgen Wänerskär:
Jag vill tacka så mycket för utmärkelsen.
Kul att få respons på arbetet vi har lagt
ned på uppsatsen. Jag kan tyvärr inte närvara vid utdelningen, då jag jobbar i
Stockholm under veckorna. Eftersom jag
inte kan berätta om mina framtidsplaner
på plats kan jag säga några ord nu.
Jag är projektanställd som 3d-grafiker
hos datorspelsutvecklaren PAN Vision
Studio fram till sommaren, och trivs väldigt bra med det. Så förhoppningsvis får
jag fler jobb där framöver, vilket känns
ganska troligt, säger Jörgen Wänerskär.
Annars blir det till att försöka ta sig in
på något annat spelföretag, men det är
inte det lättaste. Konkurrensen är stor
och arbetstillfällena ganska få. Men nu
när jag har skaffat lite yrkeserfarenhet
finns ändå möjligheten, och om jag kan
stannar jag kvar inom spelutvecklingsbranschen ett bra tag till.
Fredrik Warling hade inte möjlighet att
medverka.
Bengt Rystedt, kassör
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Alla var överens om att det var en lyckad
avslutning på årets serie av studiebesök
och vi tackar särskilt Gävle Energi för det
trevliga arrangemanget.
Kjell Wallin
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TEKNISKA FÖRENINGEN inbjuder till årsmöte
med inledande presentationer om
Centralstationens historia och projektet Gävle
Central.
År 2000 startade projekt Gävle Central
och den stora invigningen gick av stapeln
den 20 mars 2004.
Förutom stationsbyggnader och spårområde omfattar projektet även Centralplan
och Hamntorget.
Program:
- Historien om Gävle Central,
Helene Gothe-Lorentz

Ordförande har ordet
Nu är det vår i luften, för oss på tekniska föreningen så innebär det att det är
dags för ett nytt årsmöte. I och med årsmötet så startar vi en ny säsong för föreningen och vi drar ingång med nya krafter och inspiration för kommande aktiviteter.

- Projektet Gävle Central,
Mats Gunnarsson HIFAB
- Stipendieutdelning
- Kaffe med smörgås
- Årsmöte
- Pub
Tid: Torsdagen den 14 april kl. 18:00 till ca 22:00.
Plats: Gävle Central konferens
(Den nya ingången ligger närmast Sjömanskyrkan och konferensanläggningen
ligger en trappa upp).
Anmälan om deltagande kan göras senast 11 april till Kjell Wallin.
E-post: HYPERLINK "mailto:info@tfg.se" info@tfg.se eller mobil: 070-590 65 22.

En viktig del av föreningens verksamhet är de återkommande föreningsmötena. Du som medlem är alltid välkommen
med förslag och ideer kring aktiviteter
som vi kan göra under kommande år.
Under året har vi fått 14 stycken nya
medlemmar som jag passar på att hälsa
varmt välkommen till föreningen.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Vi ses på årsmötet

Nya magisterprogram med ämnesbredd på
Högskolan i Gävle

Gävle att påbörja övergången till digitalTV vilket innebär att de analoga sändningarna kommer att upphöra.

Björn Jansson, ordförande TFG

Inomhusmiljö
Intresset för byggnaders inomhusmiljö
och energiprestanda har aldrig varit större än idag. Genom en rad politiska beslut
på nationell och EU-nivå har fokuseringen mot hälsosamma inomhusmiljöer och
energihushållning ökat. Sverige kommer
inom kort att införa nya regler gällande
deklaration av byggnaders innemiljöaspekter och energiprestanda. Detta
kommer att skapa en ny och spännande
framtid för experter inom området.
Marknadens ökande krav på kvalitetssäkring av byggnaders inomhusmiljö och
försörjningssystem vid ny- och ombyggnad (building commissioning) och vid
drift och underhåll (facility management) bidrar också till en stadigt växande
arbetsmarknad.
Digital-TV

utmattningssymptom – är det av största
vikt att erhålla kunskap om förståelse för
negativa och positiva konsekvenser av
den fysiska och sociala miljön. För att
vända den negativa trenden är det också
av stor vikt att skaffa sig kunskap om preventiva åtgärder både på individ- grupp
och samhällsnivå.
Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper i miljöpsykologi till
personer med anknytning till yrkesområden där kunskaper om samspelet mellan
människan och miljön efterfrågas.
Målgruppen utgörs av yrkesverksamma
och studerande med minst 120 poängs
examen inom områdena: samhälls-/beteendevetenskap, teknik-/naturvetenskap,
utbildningsvetenskap och vårdvetenskap.

Miljöpsykologi
I dagens arbetsliv – med hög stressbelastning, långtidssjukskrivningar och

Regeringen har beslutat att i en första
etapp påbörja övergången till digital television. Under oktober 2005 kommer

Digital-TV i Gävle
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10 oktober kl 09.45
Analoga sändningar av SVT2 och TV4
upphör
24 oktober kl 09.45
Analoga sändningarna av SVT1 upphör.
Bomhus- och Hedesundamasterna
stängs.
Information
• Brev med information kommer ut till
alla hushåll i Gävle under vecka 16
• Information kommer även via TextTV (SVT sid 670)
• En nationell hjälptelefon kommer att
öppnas
• Vecka 16 kommer även en kampanjwebb med en lättläst version och en
sida på 5 olika språk att bli tillgänglig.
Redaktionen TFG-bladet:
TeknoGrafika Teknikinformation
Månskensgatan 14C. 802 74 GÄVLE
Telefon 026-14 60 78, 070-377 85 60
teknografika@bredband.net

