
 
 

Projektägare 

Projektet startades och ägs av Per Lindberg, rektor vid Malgomajskolan och kom senare att byggas upp och ägas av 
kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele samt 10 stycken deltagande företag. Dessa representeras i projektets 
styrgrupp av 2 deltagare från varje kommun.  
 

Finansiering 

Projektet finansieras av följande företag, kommuner och offentliga organisationer: 
 

Region Västerbotten 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Dorotea kommun 

Vilhelmina kommun 

Åsele kommun 

Ålrajt Information AB i Dorotea 

Dorotea Mekaniska AB i Dorotea 

Nya Suncore AB i Vilhelmina 

InPipe AB i Vilhelmina 

Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB i Vilhelmina 

Järnkirurgen i Vilhelmina 

GGB AB i Vilhelmina 

Stalon Svarv & Svets AB i Stalon 

Compia AB i Storuman 

ÅMV Production AB i Åsele 
 

Syfte och mål 
Att upprätta en gemensam teknisk plattform för de deltagande företagen, industriskolan och näringslivet i stort där 
man snabbt kan dela kompetens och teknik för att sedan utveckla sin egen verksamhet och kunna ta nästa steg. Det 
långsiktiga målet är att teknikparken fungerar som ett gemensamt projektkontor som deltagarna kan använda sig av. 
Idag driver teknikparken flera utvecklingsprojekt hos de deltagande företagen och förhoppningsvis kan dessa projekt 
innebär att företagen utökar sina verksamheter, tar fram nya produkter och därmed skapar fler arbetstillfällen i denna 
region. Projektet riktas just nu in sig på teknikföretag och tyngdpunkten ligger idag på tillverkande industri i olika 
skalor. 
 

Projektets arbetssätt grundar sig i "trippel-helix"-modellen där framsteg och utveckling av näringslivet sker i 
samverkan mellan utbildning, näringsliv och samhälle. Med det arbetssättet har teknikparken byggt upp ett starkt 
nätverk med Process IT Innovations i Umeå, Umeå Universitet, Sliperiet i Umeå och Innovatum i Trollhättan. Det har 
gett oss stora möjligheter att tillsätta rätt resurser för produktutveckling, verksamhetsutveckling och 
processoptimering. Vi använder oss av Innovatum (www.innovatum.se) för benchmarking och kan på så sätt lära oss 
var vi ska fokusera för att öka avkastningen av projektet. 
 

Tidsram 

Projektet startade med finansiering den 1 januari 2015 och planeras att avslutas den 31 december 2016. Efter 
projektets avslut är planen att det ska övergå till vanlig verksamhet. 
 

Kontakt och information 

Inlandets Teknikpark på Facebook --> www.facebook.com/inlandetsteknikpark 
 

Andreas Ljungquist 
Projektledare, Inlandets Teknikpark 

Vilhelmina kommun 

912 81  VILHELMINA 

Mobil: 0734 262 373 

andreas.ljungqvist@vilhelmina.se 
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