


FÖRSTA STEGET

En mötesplats för innovation, kreativitet och utveckling mellan akademi, 
näringsliv och samhällsaktörer.



ÅKROKEN SCIENCE PARK 2017

 En öppen kreativ mötesplats för utbyte av idéer och kunskap mellan talanger.

 En plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt inom utpekade 
spetsområden. 

 Åkroken Science Park stärker regionens attraktivitet, tillväxtförmåga och 
konkurrenskraft.



VÅRA MÅLGRUPPER

 Kunskapsföretag i form av innovatörer, entreprenörer, intraprenörer, 
forskare och studenter

 Regionala spetsområden i form av ÅBI, BBA, BRON, DIV, …

 Privata och offentliga innovationsprojekt

 Nationella och internationella företag attraherade av vår region
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1. EVENT OCH INSPIRATION

En av kärnprocesserna i en Science Park är att generera så många möten och 
kontakter som möjligt.

Målet är att flödet av besökare och affärsutvecklande event i Grönborg skall öka.



2. NYA IDÉER -
OMVÄRLDSBEVAKNING

En Science Park förändras konstant och måste ligga i framkant för att säkerställa 
bästa möjliga värdeerbjudande för målgruppen

Målet är att under perioden identifiera minst ett nytt regionalt spetsområde och 
bidra till ett nytt företagshus i området kring Grönborg. 



3. ÖPPEN ARENA

Åkroken Science Park driver en öppen arena vilket innebär att personer, företag 
och samhällsaktörer i och utanför parken är lika välkomna att nyttja våra tjänster 
och vårt fokus är att dela kunskap för att bli smartare tillsammans.

Målet är att tillsammans med våra partners bidra till fler nöjda kunder.



4. TVÄTTERIET 
PROTOTYPLAB & MAKERSPACE

Vi tillhandahåller och utvecklar test- och demonstrationsmiljöer som är en viktig 
kugge i innovationssystemet. 

Målet är att etablera ett demokratiskt och öppet prototyplab i Sundsvall.



5. INTERNATIONALISERING

Vi samverkar och erbjuder ett nationellt och internationellt innovationssystem för 
vår målgrupp

Målet är att vi mäklar erbjudande om Soft Landing hos oss och genom våra 
partners.



6. INFRASTRUKTUR OCH SERVICE

Vi erbjuder ett delat servicecenter för våra och våra partners behov av 
verksamhetsstöd

Målet med att erbjuda ett delat servicecenter är att bidra till utveckling av 
kunskapsintensiva företag och fler innovationsprojekt. 


