
Vad är en Science Park och hur 

kan de hjälpa dig i din verksamhet? 

Välkommen! 

Att stärka innovationskraften är en långsiktig prioritering i 

Västra Götalands utvecklingsstrategi. Ett första steg för att göra 

det är att se till att företag och organisationer har kännedom om 

vilka möjligheter till stöd som finns i vår region.  

Vi har sex Science Parks med olika inriktningar som ska stötta 

utveckling och innovation och var och en av dem har hela region-

en som upptagningsområde. 

 

Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås, 

ger oss en introduktion till vilka Science Parks som finns i region-

en och vilken inriktning de har. Han berättar också mer om verk-

samheten i Borås och svarar på frågor som: 

• Vad är en Science Park? 

• Vem kan få hjälp och vad kan man få hjälp med? 

• Hur kopplar man ihop sig med en Science Park? 

• Vilka spännande projekt är på gång hos Science Park Borås? 

Vill du inte vara med på sändlistan?  Meddela oss gärna.  

För att få en inbjudan med teamslänk, anmäl dig här.  

Arrangör: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i samarbete med Västra Götalandsregionen 
Bollebygds kommun, Borås stad, Herrljunga kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun,  
Ulricehamns kommun och Vårgårda kommun 

MiniFOKUS är korta möten med fokus på områden i den regionala och del-
regionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa tvärsektoriella samtal 
över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt 
insikter och kunskap. 

Mini FOKUS återkommer en gång i månaden med nya ämnen  

30 
mars 

INBJUDNA: 

Politiker, tjänstepersoner, före-
tag, samarbetspartners och 
andra aktörer som bidrar till vår 
regionala utveckling.  

 

TID: Tisdag 30 mars kl 9.00-9.50 

 

PLATS: digitalt via Teams  

 

KONTAKT: 

Annica Berglund 
annica.berglund@borasregionen.se 
tel 0734-169184 

EvaLotta Petersson 
evalotta.petersson@borasregionen.se 
tel 0709-487336  

 

ARRANGÖR: 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalför-
bund, www.borasregionen.se, i samar-
bete med Västra Götalandsregionen. 

 

Därefter blir det korta samtal och förhoppningsvis nya insikter. 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ccbac5af4d2e

