1

Information

Biotech Umeå – ett kluster för växande life science-företag
Vi stöttar och utmanar människor och företag som vill växa
De som gör det möjligt är Uminova Innovation, Umeå kommun, Umeå universitet, Västerbottens
läns landsting, Region Västerbotten, FOI Umeå och EU Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tvistevägen 47 • www.biotechumea.se
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APL

GE Healthcare

Mariehemsvägen 6, Umeå • www.eitech.se • Tel 090-154600

Allan Jonssons väg 2, Vindeln • Tel +46 (0)933 148 00 • www.indexator.se
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www.vll.se

Tegelbruksvägen 1, Umeå • www.komatsuforest.se
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Umeå universitet – ett universitet som gör det möjligt
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www.umu.se

Välkommen till Sveriges lantbruksuniversitet

SLU utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser
– allt som lever och växer. Ett forskningsintensivt universitet
och platsen för några av landets mest eftertraktade utbildningar.
I Umeå studerar du till jägmästare.
www.slu.se • Tel 090-786 81 00
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Ladda ner Informationstavlan här

FOI – Vi forskar för en säkrare värld
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Brogatan 1, Umeå • www.hifab.se • Tel 010-476 60 00

Konsultia

www.konsultia.se • Tel 090-58 000
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En bra region ska bli ännu bättre!

Byggstart

2018

Infrastruktur i Umeå AB
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Partrex AB är en ledande grossist i Norden inom slitdelar till skopor, snöplogar
och markfräsar. Företaget förser direkt eller indirekt via samarbetspartners
tusentals entreprenadmaskinägare och verkstäder över hela Norden med
slitdelar av marknadsledande kvalitet, till rätt pris och i rätt tid.
www.partrex.se • Tel 010-2120190
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SCA

SCA är Europas största privata skogsägare med en välutvecklad skogsindustri i Norrland.
SCA Obbola 090 15 40 00
SCA Skog Västerbottens skogsförvaltning 090 15 83 60
SCA Logistics Terminal Umeå 090 15 37 00
SCA Timber Rundviks sågverk 0930 462 00
Huvudkontor Sundsvall 060 19 30 00, 060 19 40 00
www.sca.com
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www.inab.umea.se • Tel 090-71 80 00

www.volvotrucks.com

Norrbotniabanan – ny järnväg mellan Umeå och Luleå, 27 mil lång.
Säkrar råvaruförsörjningen till EU, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen.
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Foto: Bergslagsbild AB

Volvo Trucks, Umeå

Volvo is one of the world’s leading manufacturer of heavy duty trucks.
Volvo Trucks, Umeå, is the main producer of cabs for Volvo Trucks
and is the largest manufacturing site in northern Sweden.

www.norrbotniabanan.se

MAKE YOU OWN WAY

Partrex AB

Umeå är det naturliga transport- och logistiknavet för norra Skandinavien.
Stora investeringar görs i ny infrastruktur där intermodalitet är ledstjärnan
och effektivitet målet.

Norrbotniabanan

VÅRA VARUMÄRKEN

Customer Service tel +46 (0)930-311 40 • www.olofsfors.com

Region Västerbotten
V. Norrlandsgatan 13
Box 443, 901 09 Umeå
www.regionvasterbotten.se • Tel 090-16 57 00

Hifab

Vi är specialister på personaluthyrning och rekrytering
till Norrlands industri- och logistikföretag.
Hos oss är människorna vår viktigaste tillgång.

Länstyrelsen Västerbotten
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Storgatan 71 B, 901 86 Umeå
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten • Tel 010-225 4000

Hifab är Sveriges ledande projektledningsföretag inom Bygg & Anläggning, Industri
samt Miljö & Tillståndsfrågor. Sedan starten 1948 har vårt signum varit oberoende
projektledning med kvalitet och struktur i fokus. I dag förverkligar vi era visioner
och framtidsprojekt i Västerbotten och övriga Norrland från idé till färdigställande.
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You are here

– Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Trimma AB

Olofsfors AB

Olofsfors works in developing, manufacturing and sales within two
different business areas, tracks for forestry machines and wear steel
for construction machines.
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Trimma marknadsför och utvecklar INSIKT, marknadens mest användarvänliga
och heltäckande beslutsstödsprodukt baserad på standardteknik från
Microsoft. INSIKT stödjer hela processen från att sätta mål och budgetera
till analys och målstyrning. Bland våra kunder märks Norrmejerier, Polarbröd,
Akzo Nobel, Stockholmshem, Bostaden, Max, Åklagarmyndigheten och LKAB.
Storgatan 51B • www.trimma.se • Tel 090-71 20 00
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You are here

FOI:s mål är att vara Sveriges främsta strategiska forsknings- och expertstöd till
nytta för försvars- och säkerhetsområdet. Resultaten av vår forskning är till nytta
för samhällets säkerhet såväl som civilt och militärt försvar. Vi hjälper även kommuner
och myndigheter, samt företag i Sverige, EU och övriga världen.
I Umeå bedrivs verksamhet inom områdena skydd mot och hot från farliga ämnen.
www.foi.se

Foto: Lars Claesson

Kvarken Ports – The Ports of Umeå and Vasa

Kvarken Ports är Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag.
Det nya hamnbolaget bygger upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept som stärker de öst-västliga och nord-sydliga transportstråk
som möts i Kvarkenregionen.
www.kvarkenports.com • Tel +46 90 16 32 80

Umeå universitet bedriver forskning och utbildning på hög internationell nivå
som bidrar till innovationer, framsteg och kunskap – i Sverige och i världen.
Du är varmt välkommen att besöka ett av våra campus, söka någon av våra
utbildningar eller varför inte göra karriär hos oss!
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Komatsu Forest

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. Vi är verksamma
på alla viktiga skogsmarknader och har ett komplett utbud av maskiner, tjänster, service
och reservdelar för det moderna skogsbruket. Vår vision är att vara en oumbärlig samarbetspartner för professionella skogsmaskinsägare.
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Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems has the world’s largest selection of hydraulic
rotators and ancillary equipment, such as links, swing dampers and hose
swivels. We work actively with social issues and have created a positive
working environment where everyone has the opportunity to develop.
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Norrlands universitetssjukhus, Nus

Eitech

Eitech är ett ansvarstagande lag av specialister inom elteknik som idag består
av närmare 1 200 medarbetare, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi levererar
allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom
branscherna bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi.
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Halva Sveriges sjukhus och en resurs för en hel landsända.
Här bedrivs högkvalificerad sjukvård, forskning och undervisning.
Nus är det naturliga navet för medicinsk utveckling i norra Sverige.
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www.gehealthcare.com
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At GE Healthcare we are dedicated to making people healthier. Our Life
Sciences division provides technologies for cellular and protein science
research as well as the tools used in the manufacturing of protein based
health therapies such as vaccines and antibodies.

NYA OSTKUSTBANAN

Tåg är bekvämare än flyg. Slipp stress, säkerhetskontroll och trängsel.
Ett dubbelspår Härnösand – Sundsvall – Gävle halverar restiderna och
fyrdubblar kapaciteten. Då kan man resa med tåg mellan Umeå och
Stockholm på mindre än fyra timmar.

2

APL is one of the leading manufacturers of extemporaneous pharmaceuticals
(Specials) in Europe. APL is also a leading contract development and manufacturing
organization (CDMO) with resources for contract manufacturing, development
of clinical trial material and a broad spectra of analytical services. APL contributes
to pharmaceuticals which improve and save lives.
Please read more about us on www.apl.se • Tel +46 10 447 96 00
3
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Inceptum Media

Denna Informationstavla är producerad av Inceptum Media AB.
För bokning av plats på våra informationstavlor, kontakta oss:
Tel 040-692 54 20, info@inceptummedia.se

www.inceptummedia.se
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