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30år

magasin
idéer föds där människor möts

1986–2016

Ett minimagasin från Videum - ett utvecklingsbolag, en
science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant.

Från 1986 och in i framtiden
Since 1986 and into the future
idéer föds där människor möts
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Bör en science park satsa på
akademins profilområden?

”Ett universitet utan en
science park är som en
tågstation utan perrong.”

OLLE På ett sätt finns det ett fokus.
Det är inte ett av universitetes
profilområde, men likväl dess styrkeområde - tillämpad IT. Där är
näringslivet i regionen starkt och
i science parken är 1/3 IT-företag.
Vi kan bli bättre på att synliggöra
kunskapsutvecklingen inom styrkeområdena på Linnéuniversitetet,
men måste då begränsa oss till de
områden som har framtiden för sig.

”Förtydligat uppdrag och
fokusområden är viktigt.”

Ägarreflektioner
OLLE Att hjälpa universitetet att
utvecklas, mäklare mellan olika
kunskapscentra inom akademi,
näringsliv och det offentliga. Vi
ska skapa mötesplatser.

Hur viktig är en flexibel och
aktiv science park för Växjö?

CATHARINA Mycket viktig. Men
nödvändigtvis behöver man inte
etikettera det science park, vilket
kan vara svårt att leva upp till.
OLLE Science park ser jag som ett
ganska fritt begrepp. Upplägg och
innehåll varierar mellan alla science parks. I mycket handlar det
om utveckling av idéer och kanske
inte alltid så mycket ”science”.

Jag brukar säga att ett universitet
utan en science park är som en
tågstation utan perrong. Vi har
en unik uppgift där vi står och
faller med kopplingen till Linnéuniversitetet. Vår uppgift är att
proaktivt ta tillvara och stimulera
det som är på gång och att knyta
de kontakter som ännu inte är
knutna.
CATHARINA Vår science park är på
ett sätt mer kopplad till näringslivet
än till universitetet och forskning.
OLLE Det tar tid att bygga en
science park och det måste ske i
samarbete med universitetet som
ännu är ungt. Även om vi inte
uppfyller den amerikanska ursprungsformen för en science park
så är vi på god väg att fylla det
svenska begreppet som en stimulerande miljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag, nätverk och
samverkan akademi-näringsliv.
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Vad är Videums viktigaste roll?

CATHARINA Att tillhandahålla lokaler till universitetet, underlätta
etablering av företag, verka för det
småskaliga näringslivet och stimulera dem till vidareutveckling.

CATHARINA Närmast till hands
är såklart att satsa på profilområdena, men det beror också på
ägarens viljeinriktning. Jag tror
framför allt att det är bra att fokusera för att attrahera intressenter.

En viktig milstolpe för Videum

CATHARINA & OLLE Det måste vara
övertagandet av fastigheter från
Akademiska hus 1995. Samt de
försäljningar vi precis gjort och
byggnationerna vi har framför oss.

Visioner för Videum om 10-15 år
CATHARINA Ett förtydligat uppdrag är just nu det viktigaste.

OLLE Att ta vara på det som är
unikt, fylla science parken med
kunskapsintensivt innehåll. Sätta
mål tillsammans med både Linnéuniversitetet och näringslivet för
ett attraktivt fysiskt mötesområde.
Engelska som företagsspråk då vi
vidgar vårt nät för kontakter med
bästa produkt oavsett geografi.
Olle Sandahl, styrelseordförande
Videum sedan 2015. För 15 år sedan
var han ersättare i styrelsen.
Catharina Winberg, styrelseordförande
VKAB (Videums moderbolag) sedan
2015. Catharina var hyresgäst i Videum
Science Park för 10 år sedan.

Owner reflections
Olle Sandahl, Chairman of Videum and
parent company, VKAB’s Chairman
Catharina Winberg describe Videum’s
most important role.
CATHARINA To provide premises
for the university, facilitate the establishment of companies, promote

small-scale business and stimulate
their further development.
OLLE To help the university to develop,
to act as a broker between different
centres of expertise. Not an exclusive
business in the first instance, but to
establish meeting places for others.
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Idag är Ingrid Johannisson administrativ chef på Videum.
När hon anställdes 1993 var det som allt-i-allo, även om det
inte uttrycktes så. Vi ber henne reflektera över människornas
betydelse för verksamhetens utveckling.
Ingrid kommer in i Videums
interna mötesrum och slår sig ner
i en av de klädda fåtöljerna. Hon
utstrålar ett lugn inför intervjun
trots att hon inte fått se en enda
fråga i förväg. Det kan bara en person göra som är trygg i sig själv,
vet med sig att de kan sin uppgift
och trivs i sitt sammanhang.

Ett intressantare jobb

Ingrid anställdes 1993 då hon
erbjudits tjänsten som ekonomiassistent, vilket innebar att hon
var den som alltid fanns på plats
på kontoret och därmed blev mer
av en allt-i-allo. Motivet att lämna
en fast tjänst var lockelsen till ett
både roligare, utvecklande och
självständigare jobb. Det har det
också blivit säger Ingrid, eftersom hon under årens lopp hunnit
byta tjänst många gånger. Idag är
hon administrativ chef och leder
avdelningen för ekonomi, IT och
kommunikation.

– På Videum är vi öppna för de
anställdas önskemål, både vad
gäller utveckling av verksamheten
samt fortbildning och förändring
av tjänster, förklarar Ingrid.
Själv är hon det levande exemplet.
Vill man så får man, uttrycker
Ingrid och räknar upp flera
exempel där anställda erbjudits
annan tjänst inom organisationen
eller själva uttryckt en önskan om
förändring som helt eller delvis
kunnat uppfyllas.
Att personligheterna i ett företag
är viktiga för utvecklingen är
Ingrid övertygad om. Lika viktig
som kompetenserna till och med.
Framför allt i ett företag som
Videum där kundkontakt och
samarbete är vardagen för alla.
Varumärket påverkas av varenda
kontakt vi har, varenda hyresgäst
eller entreprenör vi möter och därför ser Videum gärna att alla som
anställs är sociala, nyfikna och
öppna för kontinuerlig utveckling.

På frågan om Ingrid vill lyfta
fram någon enskild person som
varit eller är avgörande för
Videums utveckling svarar hon
snabbt nej, det är ingen enskild
person - det är gruppen som driver
på utvecklingen hos oss. Allt mer
har hon genom åren blivit övertygad om att det är dynamiken i
ett mixat arbetslag, där individen
vågar stå för sin åsikt samtidigt
som man lyssnar på andra, som
för verksamheten framåt. Därför
jobbar Videum mycket i projekt
över avdelningsgränserna och gör
sammansvetsande aktiviteter för
hela företaget.

Våga omtag

Om Videum i dag har svårt att
rekrytera den kompetens och personlighet som är rätt för en tjänst
är vi inte rädda för omtag av hela
rekryteringsprocessen, förklarar Ingrid. Det får ta lite längre
tid och kanske får vi söka i vårt
nätverk, handplocka och erbjuda
tjänst till någon istället för att
annonsera ut återigen. En felrektyrerad person kan påverka en hel
verksamhet, menar hon.
Under uppbyggnaden av Videums
verksamhet ser Ingrid att det var
till stor hjälp att ha den expertkunskap på fastighetssidan som
fanns då det var byggbolag representerade i styrelsen.

FOTO Matrina Wärenfäldt

002

Med anställningsnummer

Gruppen är viktigast
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Ingrid tycker att vd som person
påverkar personalen och företagsklimatet mycket mer än styrelsen.
Hon upplever att alla inom företaget idag vågar prata och uttrycka
åsikter. Det är en öppen miljö där
man kan diskutera, men så har
det inte alltid varit, anser Ingrid
som tror att det främst beror på
personerna.

Även andra påverkar

FOTO Matrina Wärenfäldt, 2011

Inte bara personalen eller styrelsen kan påverka utvecklingen
utan även hyresgästerna, då
Videum är lyhörda och positiva
till samverkan inom olika projekt.
Aktuella exempel i Videum
Science Park är programmerar-

nätverket Videum Codeup, Internet Camp för ungdomar och så
även Videum VR som alla varit
idéer som från början kommit utifrån. Tillsammans har man sedan
putsat på formerna för ett samarbete och kommit fram till en lösning som är gynnsam för alla.

Bakslag i IT-kraschen

Ett bakslag för Videum som
påverkade personalen var ITkraschen som kom precis när
hus Alpha och Bravo stod klara
2002/2003. Det blev stressande
för flera anställda när åtskilliga
av företagen som var tänkta att
flytta in inte gjorde det och stora
ytor förblev outhyrda under en
längre period.
– IT-kraschen hade vi inte kunnat
påverka, konstaterar Ingrid, men
vi tog lärdom på så sätt att i allt
vi bygger idag ska det finnas en
flexibilitet i planlösning för att
enkelt passa olika företags behov
över tid. Man kan inte, som vi
gjorde då, bygga enbart för de som
var tilltänkta att flytta in direkt.
Det gjorde alla senare ombyggnationer onödigt dyra.

Nätverk för utveckling

Ingrid var med när Videums devis
”idéer föds där människor möts”
togs fram. Genom historien vill
hon peka på att det som börja-

de med att göra ett gemensamt
fikarum för företagen växte till
att bjuda in till olika event för att
idag, förutom allt det redan nämnda, även vara en miljö som bjuder
in till såväl planerat nätverkande
som till spontana möten även
med folk utanför Videum Science
Park. Devisens innehåll har alltså
förändrats lite med tiden, eller
kanske snarare utvecklats, men
avsikten och innebörden håller
lika bra idag som för 30 år sedan.
– Jag är övertygad om att det var
ett stort och relevant kontaktnät
som gjorde att visionen om Videum
kunde förverkligas, säger Ingrid
och fortsätter med att kontaktnät
är lika viktigt för alla. Den som
verkar i Videum Science Park,
deltar i eventen och vågar presentera sig för sin granne har alla
möjligheter att vidga sitt nätverk
med både kund-, karriärs- och
kompetenskontakter.

Alla har postivia sidor

Ingrid konstaterar att som
människor är vi alla olika och det
ska vi få vara. Med alla medarbetare som kommit och gått genom
åren utvecklar man sin syn på
människor och Ingrid har lärt sig
att se det positiva hos var och en
och inte lägga negativ energi på
småsaker.
Senast anställd på Videum är projektledaren för Videum VR. Joel
Ahlby har anställningsnummer
223 och representerar de drivna
studenter som tar på sig utmanande arbetsuppgifter och samlar
på sig viktigt erfarenhet redan
under studietiden. En riktigt lyckad rekrytering konstaterar Ingrid
som förvisso inte tror att han blir
kvar så länge som hon, men ser
att hans ambitiösa och glada personlighet helt kommer till sin rätt
i projektuppdraget.

Employee number 002
Ingrid Johannisson was employed in
1993, and today is Head of Administration. She believes that each individual
and personality has an influence on
the brand, but it is the group that drives the business forward. It is therefore
important to recruit the right person,
in terms of both skill and personality.

That it is essential to see the positive
in each individual and to ignore the negative trivia. To understand that the strength lies in the group, while the contact network develops the business.
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1985-1995

Ursprungsidéerna
Med 30 års erfarenhet och utveckling ser vi med stolthet tillbaka på
hur allt började. Den 22 december
1986 började vår resa på riktigt,
det var då bolaget bildades. Deltagande på invigningen av Ideon i
Lund något år tidigare var det som
fick tankarna att gå igång om en
teknik- och forskarby även i Växjö.
Ett namn bör nämnas när man
talar om de första idéerna och
förverkligandet av en vision och
det är Gerth Christansson. 1993
blev han även VD för bolaget. Vi
vill fortsätta att förvalta Gerths
arv och i hans anda skapa innehåll
i vår verksamhet genom att hela
tiden tänka i nya banor och att
ibland faktiskt våga chansa för att
skapa de bästa och mest kreativa
miljöerna för olika människor.

Det var Växjö kommun som tog
beslutet om att bilda Videum i
samarbete med Skanska och ABV.
Namnet Videum kom fram genom
en tävling och är en förkortning
av Växjö idécentrum.
Bolaget fick uppdraget att bygga
och förvalta fastigheter samt att
utveckla innehåll i forskarbyn.
En kombination som inte är helt
lätt och som kräver många olika
kompetenser inom företaget.
1988 invigdes Videums första kontorshus på området. Efter samarbete mellan Länsarbetnämnden,
Växjö kommun, Videum och
Högskolan i Växjö invigdes högskolans bibliotek 1995. Unikt var
att ritningarna togs fram genom
beredskapsarbete för arbetslösa
arkitekter och ingenjörer.

1985-1995 The original concepts
The person who deserves a mention
for realising the vision is Gerth Christiansson and we would like to continue
in his spirit, thinking of new ways and
sometimes having the courage to take
a chance on what we really believe in.
The Municipality of Växjö gave Videum
the task of both building and mana-

ging properties for the science park
and of developing the content therein.
1988 saw the official opening of Videum’s first office block, soon to be
followed by the contract to design,
build and manage new buildings for
the University of Växjö.

Gammal i gården
Uttrycket står för erfarenhet och vi träffar
Sören Strömberg som är en dem som
verkat längst i Videum Science Park.
1988 startade Sören ett bolag,
mest för att det var praktiskt
när han tog konsultuppdrag för
att dryga ut lönen som lärare vid
högskolan. 1995 bestämde han sig
för att satsa helt på vad en del sa
bara var en fluga – internet.
Artisan Global Media har fem specialiserade program som man säljer
och hyr ut licenser på i 35 länder
runt om i hela världen. Idag har
man en stabil business där 75 % av
intäkterna är avtalsfakturering.
– Vi har hittat vår nisch och de
kunder vi får de behåller vi, säger
Sören och tillägger att man har en
lugn och stadig tillväxt.
Artisan har konstant en trainee
från Tyskland, en från Frankrike
och en från Spanien. Utbildningen
i dessa länder innehåller 6 månaders praktiktid och det är vad som
erbjuds. Sören säger att från Linnéuniversitetet är det sällan någon
som söker, utan man kommer från
utbildning i sina respektive länder.
Företaget hyr en lägenhet där traineerna kan bo tillsammans.

– Vi har bra lokaler och vi är stolta över vårt personalrum, berättar
Sören och visar även det senaste
på kontoret – en film- och ljudstudio för inspelning av instruktionsfilmer till produkterna.
Om Sören får önska vad gäller
utveckling av science parken så är
det att det kom hit ett par riktigt
stora utvecklingsbolag som Microsoft eller Google. De kan dra stora
projekt och runt dem bildas det
kluster, menar han.
– Det finns så mycket IT-företag i
Växjö att det är lite underligt att
de riktigt stora bolagen inte upptäckt att här är det faktiskt ett
litet ”soft valley”, säger Sören.
Med åren har Sören kommit till insikt att allt för många tror att bara
man gör en programvara så kan
man sedan sälja och tjäna massor
av pengar. Många försöker, men få
lyckas. Sörens bästa råd är att vara
marknadsorienterad, ej produktorienterad. Det är lätt att älska
den produkt man kommit på, men
idéerna måste ju gå att sälja.
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1995-2005

Byggboom
I mitten av 90-talet blir Växjö
kommun ensam ägare till
Videum. Akademiska hus säljer
sin högskolefastighet till Videum.
Högskolan växer med flera nya
fastigheter och vår science park
har 5 000 kvm till företagande i
kvarteret Forskaren.
1999 instiftar Videum ett entreprenörspris som tilldelas forskare eller forskarstudenter som gjort
insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande.
Samma år blir högskolan universitet med 10 000 studenter och
man fortsätter att växa med än
fler nya hus, bland annat för polisutbildning, ekonomihögskola och
samhällsvetenskapliga institutionen. Hus K vinner arkitekturpris.

Vid millenieskiftet blir Videum
slottsägare och man storsatsar i
kvarteret Uppfinnaren med att
planera hus Alpha och Bravo
som idag blivit landmärken på
Teleborg. Videum anställer affärsrådgivare och nätverksbyggare för
att möta förväntningarna på en
modern science park.
Kvarteret Uppfinnaren på Framtidsvägen byggs med såväl traditionella kontorslokaler som
för tiden högst moderna öppna
kontorslandskap för småföretagare - Videum Creative Arena.
Antalet företag passerar 80 under
2003. Videums fastighetsyta uppgår till 80 000 kvm och det nyrenoverade Teleborgs Slott invigs
samma år.

1995-2005 Building boom
In the mid-90s Videum becomes the
owner of all college properties and
many new educational facilities are
built. When the college becomes a university in 1999 still more educational
facilities are built. Videum establishes
a prize for initiatives within entrepreneurship and business start-up.

After the turn of the millennium Videum invests heavily in the construction of the buildings named Alpha and
Bravo on Framtidsvägen. Business
advisors and network builders are
employed to create a modern science
park with both traditional office premises and open plan offices. By 2003 there are 80 companies operating in the
Videum Science Park.

FOTO Anna Joanzón
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”Bättre läge kan en
polisutbildning inte ha”
– Det har varit en fantastisk resa för Linnéuniversitetet
och för mig, beskriver utbildningschef Betty Rohdin tiden
från ansökan om polisutbildning inför millennieskiftet till
att bli det lärosäte som utbildar flest poliser i landet.
För att bedriva polisutbildning
behövs speciella lokaler och miljöer såväl inne som ute. I Växjö
kunde det byggas skjutbanor och
körplaner i direkt anslutning
till teorilokalen, vilket förenklar
integrationen mellan teori och
praktik. Campus är bra för utomhusaktiviteter och man kan nyttja
hela området på många sätt. Även
närmiljön på Teleborg och landsbygden runt hörnet kan nyttjas.
– Jag tror faktiskt att vi fick
polisutbildningen till Växjö för att
man blev imponerad av campusmiljön, berättar Betty. Här fanns
möjligheten att samla allt på nära
håll, vilket inte varit möjligt på
de andra två orterna i landet där
polisutbildning fanns.
Behovet av fler poliser är stort
just nu och Linnéuniversitetet blir

inom kort det lärosäte i landet
som utbildar flest poliser. En
stor nybyggnation är på gång,
hela 3 000 kvadratmeter med fler
övningsmiljöer och möjlighet att
bättre samla personalen. Även om
behovet av nya poliser går ner om
sådär 10 år behövs ständig vidareutbildning vilket gör att lokalerna
kommer att nyttjas väl under lång
tid framöver, lovar Betty.
Snart lämnar hon sin tjänst och
säger sig mest nöjd med att ha
utvecklat en polisutbildning med
hög kvalitet. De utmaningar Betty
ser för sin efterträdare är att med
den ökade mängden studenter
behålla kvalitéten samt att se till
att utbildningen förlängs och ger
högskoleexamen. Med det stundande bygget och den struktur
som är uppbyggd finns det goda
förutsättningar menar Betty.
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2005-2015

Utveckling av innehåll
Ute i landet börjar science parks
och inkubatorer se fördelarna med
att samarbeta kring gemensamma
frågor. Videum är med när branchföreningen SISP bildas 2005.
2006 invigdes Hus Delta med
Sveriges Television som största
hyresgäst. Huset gick då även
under smeknamnet mediehuset
då tanken var att bara placera
företag inom media i huset. Nu tio
år senare kan vi konstatera att
huset har en mix av branscher.
På önskemål av hyresgästerna
invigs Videum konferens 2010
med tre stilrena mötesrum, gemensam lobby och modern teknik.
Linnéuniversitetet bildas genom
en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.

Forskarluncher startade 2013
och idag hålls flera sådana per år öppna för företagare, forskare och
intresserad allmänhet. Ca 100 hyresgäster i Videum Science Park
med tillsammans 450 anställda.
Videum jobbar nu genom samarbeten över ett allt större geografiskt område. I samarbete med
bland annat Kalmar Science Park
startas nätverken Investerare
sydost och IEC.
Under 2015 sker försäljning av
kvarteret Forskaren till fördel för
studentbostäder. Videum Science
Park samlas på Framtidsvägen.Videum har 21 anställda,
äger ca 30 byggnader med ett
totalt fastighetsbestånd på nära
100 000 kvm.

A brand new conference facility with
modern technology is organised in line
with the tenants’ requirements.

Ett av de senast etablerade företagen
i Videum Science Park scannar
marken från luften och skapar
3D-visualiseringar till hjälp
vid nybygge och underhåll.
SkyMap Innovations AB startades
2015 och i april 2016 flyttade man
in i Videum Science Park. Då var
det i ett rum med två personer.
Fram till hösten 2016 har verksamheten expanderat till tre rum
för de sju anställda.

Linnæus University is formed in 2010
and Videum becomes increasingly involved in regional collaboration
through e.g. the networks Investerare
Sydost and IEC.

Det var just möjligheten att
enkelt expandera lokalmässigt
allt efter behov som var en av
anledningarna till en etablering i
Videum Science Park. En annan
anledning var närhet till olika
kompetenser. Sedan man flyttade
in har kontakter knutits och även
samarbete startat med flera av
företagen i Videum Science Park.

The Videum Science Park now has
approximately 100 tenants and 450
employees.

– Med anledning av privata engagemang i annat bolag som investerat i en fastighet flyttar SkyMap

2005-2015 Content development
In 2005 Videum joins the industry
association for the country’s science
parks. 2006 sees the inauguration of
the Delta building, with Sveriges Television (Sweden’s Television) as the
principal tenant.

Snabb expansion med
högtflygande planer
Jon Bengtsson, teknisk chef
och en av grundarna till
SkyMap Innovations AB.

under 2017, men vi ser Videum
Science Park som den perfekta
hyresvärden för det uppbyggnadsskede vi befunnit oss i, säger Jon.
I dagsläget har man inga direkta
konkurrenter i landet och målet
är att SkyMap ska växa än mer.
Verksamheten handlar om drönarscanning och 3D-visualisering
för bygg och fastigheter. Man har
utvecklat en egen mjukvara för
att ta hand om all data från scanningen. I systemet kan man sedan
visualisera ett helt bygge till hjälp
för bland annat byggentreprenörerna som kan koppla in maskinstyrning på anläggningsmaskinerna. Vidare kan systemet användas
för att tydliggöra underhåll och
skötsel av fastigheter.
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2016

Med vidgade vyer
Växjö utvecklas med rekordfart
och planen är såklart att vår science park ska hålla jämna steg.

För andra året i rad står vi värd
för Internet Camp som ger internetsmarta mellanstadiebarn.

2016 inleddes med flytt och invigning av Hus Echo som innehåller
Videums kontor och en helt ny
konferensdel. Projekteringen och
upphandlingen av hus Charlie i
Videum Science Park var intensiv
under våren och sommaren och
just nu pågår jakten på byggentreprenörer inför byggbeslut.

I en tid när samverkan blir allt
viktigare siktar vi även på internationalisering och söker samarbetspartners kring Östersjön.

Projektet Videum VR för utveckling av teknik och användningsområden inom virtual reality drar
igång med stöd av Region Kronoberg och Företagsfabriken. Miljön
är öppen främst för utvecklare,
forskare och studenter inom digitala sektorn i Kronobergs län.

Till Linnéuniversitetets polisutbildning startar snart en
utbyggnation för en tredubbling
av antal studenter.

Beslutsprocess pågår om att
bygga Epic (Teknikens Hus) för
satsning på framtidens kompetensförsörjning inom teknik.

Videum har under 2016 gjort en
markförsäljning som innebär en
dagligvaruhandel och studentboenden på Framtidsvägen.

With expanding horizons
Växjö as a city is developing rapidly and
our science park needs to keep pace.
2016 saw the opening of a new building
offering completely new conference facilities. Additionally, the planning of the next
building to be built in the Videum Science Park was completed and decisions on
construction were taken. Other projects
confirmed so far this year include the
construction of the technology building
and expansion of the police academy.

ILLUSTRATION White arkitekter
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A project for the development of technology and the areas of application for
virtual reality for the entire Kronoberg
county has commenced.
We have increased our focus on looking at opportunities for international
collaboration, primarily with countries
in the Baltic region.

Andelen teknikföretag är stor i regionen
och för att säkerställa framtida arbetskraft
satsas det på ett gemensamt projekt.
Ett lågt sökantal till gymnasiets
tekniska utbildningar och dålig
praktisk maskinkunskap bland
nya ingenjörer gav GoTech idén
om en mötesplats för teknik.
Efter flera år av samtal och möten
mellan kommun, näringsliv och
akademi faller bitarna på plats
och vi börjar bygga Epic - Innovation & Technology Centre. Videum
är byggherre och kommer att
sköta driften. Ansvaret för verksamheten ligger på de tekniska
gymnasie- och högskoleutbild-

ningarna, samt näringslivet med
föreningen GoTech i spetsen.
Epic ska vara en samlingspunkt
med en gemensam maskinpark
som erbjuder den senaste tekniken, undervisnings- och möteslokaler anpassade för teknikämnen. Studenterna härifrån kommer att positionera sig främst i
konkurrensen om jobben och då
gäller det för regionens företag
att fånga dem. Huset byggs mitt
på campusområdet och står klart
2018.
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ILLUSTRATION Jais arkitekter
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HusCharlie
Tiderna förändras, liksom
arbetsverktyg, arbetssätt och
samarbetsformer. Med vårt
nya projekt, Charlie, erbjuder
Videum Science Park lösningar för alla typer av entreprenörer och deras anställda.

Genom vårt fria wifi och egna
molntjänster tar du lätt med dig
ditt arbete till lobbyn och restaurangen. Här har du ingen bestämd
plats att sitta på som det ofta blir
på kontoret, utan du erbjuds en
social tillhörighet med möjlighet
till ett aktivt kunskapsutbyte.

Mötesplats i tiden

Vi är övertygade om att de som
varierar sina arbetsdagar, såväl
genom byte av arbetsmiljö, arbetssätt och arbetstid presterar bättre
och blir mer kreativa. Att möta
människor utanför den egna organisationen breddar ditt affärsnätverk och du står bättre rustad för
att lösa företagets utmaningar.

En stor del av hus Charlie planeras med enskilda kontor för företag
av varierande storlek. Lösningen
passar för många, men inte alla
och framför allt inte alla hela
tiden. Därför ligger den största
vinsten i att vi samtidigt bygger
samman husen med gemensamma
ytor i form av en flexibel lobby för
en aktiv och varierad arbetsdag.

Som hyresgäst i Videum Science
Park behöver du framöver inte

välja mellan ett eget kontor eller
att tex sitta på ett café och jobba.
Här har du allt under samma
tak med fördelarna av båda. Ett
avskilt kontor för den egna organisationen och coworking-miljö i
lobbyn för den och när det passar.

Vi har möjligheten

Ambitiösa städer satsar idag på att
bygga rum för relationsbyggande i
gemensamma miljöer. Alla fastighetsägare har inte möjligheten att
satsa på de gemensamma ytorna,
men vi ser flera exempel där man
skapar fysiska mötesplatser såväl
inom- som utomhus. Aktuella
exempel i Växjö är bland annat
Domkyrkocentrum, Vida arena
plan 3 och Linnéparkens nya scen.
Som offentlig aktör med uppdrag
att skapa mötesplatser ser Videum
det som en viktig investering.

Vi ser till nyttan och mervärdet
för hyresgästerna och för hela
området. Vi känner oss rustade
att fylla en sådan yta med liv
och inspiration. Här får våra
egna samt hyresgästernas event
och aktiviteter en given plats,
men så även det spontana mötet.

På väg till beslut

Hus Charlie ska bli 3 700 kvm
i fyra våningar och den gemensamma ytan 1 200 kvm. Kontor,
konferens, restaurang och gemensamma mötesytor. Placeringen
blir mellan hus Bravo och Delta
på Framtidsvägen.
Projekteringen av huset blev klar
våren 2016 och vid tryckningen av
detta magasin pågår diskussioner
för att hitta rätt entreprenör för
projektet.

The Charlie building
Project Charlie is a new building that
amalgamates the Videum Science
Park and offers a more flexible working
environment for all types of entrepreneurs and their employees. Here, we
have created a large communal area,
an up-to-date meeting place in which
to work, eat, listen to lectures or stage
an exhibition.

Proactive towns and cities are currently investing heavily in the construction
of areas for relationship-building and
we consider it our task to shape such
a natural forum in the Videum Science
Park.
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upptäck, lär och tillämpa

En öppen miljö för att upptäcka, lära och tillämpa VR

Den första öppna miljön i världen
med senaste virtuella tekniken
finns i Videum Science Park. Här
kan studenter, forskare, företagare och utvecklare prova och delta
i utvecklingen av såväl tekniken
som att hitta helt nya användningsområden för VR.
Den unika tekniken är Omnideckgolvet (utvecklat av MSE
Omnifinity) som möjliggör 360
graders fri rörlighet. För många
motverkar rörligheten den åksjuka som annars lätt kan uppkomma när man testar VR-teknik. Vi
har även investerat i Octulus Rift
DK2 och HTC Vive samtidigt som
vi ständigt håller koll på vad som
kommer ut på marknaden.

Teknik kan kopplas in som möjliggör att följa vad som händer i
VR-rummet även en våning upp.
Detta ger även större grupper bra
möjligheter att följa, analysera
och diskutera användning och
utveckling av VR-teknik.

Vi tar regionen in i framtiden

VR är hett just nu och många spår
en explosionsartad utveckling de
närmsta åren. Men än finns inga
färdiga modeller för hur man ska
använda VR. Vi vet inte heller om
VR verkligen är framtiden, men vi
resonerar som så att man måste
våga experimentera och satsa för
att kunna vinna. Tillsammans
med andra företag kan vi bidra till
att innovationsgraden i regionen
ökar och därmed en vidareutveckling av tekniken och dess användningsområden.

Insatsen för att satsa på VR kan
bli ganska hög om alla jobbar
på egen hand. Med Videum VR
öppnas möjligheter för alla som
inte har förutsättningar att själva
skaffa utrustning och för den som
ser nyttan av att diskutera framtidens teknik med andra.
Videum VR är till att börja med
ett ettårigt projekt som finansieras
med medel från Videum, Region
Kronoberg och Företagsfabriken.
Projektet startade april 2016 med
att bygga den fysiska miljön. Nu
pågår nästa steg – att stimulera
till nyskapande och idéutveckling
i samverkan mellan näringsliv,
akademi och offentlig sektor i Kronobergs län. Utgångspunkten är
meet-ups kring olika ämnen.

Vad är då virtual reality (VR)?

Med hjälp av datorteknik skapas
en simulerad miljö - tagen från
verkligheten eller uppdiktad. En
sådan värld kan ses i en webbläsare. Mer känsla får man genom att
placera en smartphone i en cardboard där dina huvudrörelser påverkar vilka vyer du ser i 360 grader.
Men en äkta VR-upplevelse får du
först med ett riktigt VR-headset
och fri rörlighet kombinerat med en
interaktiv upplevelse. Du upplever det då som att du faktiskt har
förflyttats till den virtuella världen.
Kan du påverka det som händer
är du inte längre bara en passiv
åskådare utan en aktiv deltagare.
Det tror vi är framtiden.

An open environment in which to
discover, learn and apply Virtual Reality
The first open environment in the
world with the latest virtual technology
is now available at the Videum Science Park. Here, students, researchers,
entrepreneurs and developers can try
out and participate in the development
of technology and of discovering new
areas of application for Virtual Reality.

Along with other companies, we can
contribute to increasing the degree of
innovation in the region and thereby
further development of the technology
and its areas of application. The uniqueness of the technology includes a completely new Omnideck floor that allows
360 degree freedom of movement.

FOTO Jeanette Johansson
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Företagsfabriken
Företagsfabriken i Kronoberg
är länets företagsinkubator och
en språngbräda för tillväxt.
Konceptet ger företagare de rätta
verktygen för att växa snabbare
och öka tempot ut på marknaden.
Missionen är att skapa sysselsättning och tillväxt i regionen genom
att utveckla morgondagens tillväxtbolag.
Efter ett första möte genomgår
företaget en genomarbetad utvärdering. Efter avklarad utvärdering får
entreprenören kvalificerad affärsutveckling i en dynamisk process för
att utveckla sig som människa, sina
affärer och sitt företag.
Företagsfabriken arbetar med en
inkubationsprocess för varje bolag
i ca 2,5 år när man bistår med
aktiv och anpassad managementsupport samt finansiella, tekniska
och kommersiella nätverk.

I backspegeln
I slutet av 80-talet startade Videum en
verksamhet under namnet Växthuset.
Verksamheten byggde på sponsorer
och kontorsplatser för forskare vid
högskolan, men senare även för högskolestudenter. Några företag utvecklades och blev senare hyresgäster i
Videum Science Park. Med tiden blev
det svårt att få sponsorer och verksamheten inom Växthuset lades ner.
År 2000 startades Videum Innovation,
en ny inkubatorsverksamhet. Denna
verksamhet gick över i ett gemensamt
EU-projekt för Smålands och Gotlands
inkubatorer. Det la grunden för bildandet av Inkubatorn i Kronoberg 2008. Nu
erbjuds såväl kontorsplats, affärsutveckling, nätverk och en stor lyhördhet
över entreprenörenas behov för utveckling. År 2014 bytte verksamheten namn
till Företagsfabriken i Kronoberg.

Ny mötesplats för
länets entreprenörer
Bravo entrepreneurial Hub är
entreprenörens nya kreativa
mötesplats i Kronoberg. En
kreativ arbetsmiljö där du möter dagens och morgondagens
företagare för att utveckla
affärsidéer och bygga nätverk.
Genom ett personligt medlemskap
erbjuds en plattform för entreprenörer som ännu inte är mogna för
Företagsfabrikens process och för
de entreprenörer som söker nätverk, affärsstöd och förutsättningar för att skala upp sin affärsidé.
Genom interaktion och erfarenhetsutbyte under skydd av sekretess
utvecklas företagen med input från
workshops och föreläsningar.

Företagsfabriken and Bravo Entrepreneurial Hub
The Enterprise Factory in Kronoberg is
the county’s business incubator and a
springboard for growth. The concept
provides entrepreneurs with the right
tools to grow faster and increase the
tempo out on the market. The Enterprise Factory offers office space, business
development and a comprehensive
network.

The Bravo Entrepreneurial Hub is a
meeting place for entrepreneurs from
the entire county. Membership provides access to a stimulating environment where interaction and exchange
of experiences take place between
businesses by means of workplaces,
workshops and lectures.
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Videum Konferens
i nya hus Echo.
FOTO Anna Joanzón

Gör ditt företags historia till en del av vår -

Ta in på Framtidsvägen!
Som hyresgäst i Videum Science Park har du alla möjligheter
att samverka med andra företag. Ta del av andras kompetens,
dela med dig av din egen och utveckla ditt affärsnätverk. Är
du dessutom nyfiken på hur Linnéuniversitetets studenter och
forskare kan hjälpa ditt företag att utvecklas är våra uppbyggda kontakter och gemensamma aktiviteter till din hjälp.

Dynamisk mix

Lång erfarenhet

Det är en dynamisk mix bland våra hyresgäster. Av de närmare 100 företag
med 450 anställda finns större och
mindre företag, nya och sedan länge
etablerade, en del verkar lokalt och andra internationellet. Alla kan blir dina
grannar, företagspartners eller framtida kunder.

Videum har 30 års erfarenhet av att
bygga och förvalta fastigheter för såväl
kontors- som mötes- och konferensverksamhet. Lika lång erfarenhet har
vi att från grunden bygga ett innehåll
för alla som verkar där. Idéer föds där
människor möts är idén bakom alla de
aktiviteter vi ordnar.

Därför är det en bra idé att etablera sig hos oss:
• flexibel kontors- och konferensmiljö
• personlig service
• nätverk
• kunskapsaktiviteter
• sociala aktiviteter

”Som företagare går du din egen väg.
Men det finns alltid en risk att fastna i mentalt uppkörda hjulspår eller i fel
hyreskontrakt. Många av de problemen
finns det lösningar på i Videum Science
Park i Växjö.
Här finns flexibla kontors- och möteslokaler, service och stora möjligheter till utveckling och nätverk. Linnéuniversitetet
är närmsta granne och en viktig samarbetspartner. Adressen är Framtidsvägen.”
Se vår informationsfilm på YouTube.

Why it is a good idea to establish your
company in the Videum Science Park
As a tenant in the Videum Science
Park, you have opportunities to interact both with other companies and
Linnæus University students and researchers. The park hosts nearly 100
companies with around 450 employees, all of which could become your
future customers or partners.

The Videum Science Park offers:
- a flexible office and
conference environment
- personal service
- networks
- knowledge activities
- social activities
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Med Videum
i framtiden

Vem hade trott i mitten av
1960-talet att Växjö skulle
snudda på 90 000 invånare,
att nya centra skulle skapas
i staden, att ett av Sveriges
största universitet skulle ha
sitt säte i Växjö? Under 30 av
dessa 50 år har Videum varit
med på resan som en synnerligen aktiv part. Många vågade
beslut fattades för att få till
stånd en science park. Idag
är det en självklarhet i varje
universitets- och högskoleort
runt om i Sverige att det finns
en science park och ofta en
inkubator.

FOTO Linda Brolin

Även om verksamhetens utfall
ibland kan vara svår att mäta i
faktiska tal kan man nog anta
att attraktiviteten inte är lika
påtaglig om det inte finns plattformar för innovativa entreprenörer att testa sig fram. Vidare
växer behovet av att föra samman
människor. Både formaliserat och
spontant. Idéer föds helt enkelt
där människor möts.
Videum har historiskt spelat en
roll och kommer så även att göra
i framtiden. Konceptet science
park breder ut sig över Sverige
och övriga världen. Formerna kan
se olika ut. Profileringarna likaså.
I slutändan landar kommuner
med högskolor/universitet i samma slutsats – science parks och
inkubatorer är förutsättningar för

att kunna underlätta kontakten
akademi – näringsliv – offentliga
samhället.
Tillsammans med inkubatorerna
är science parks centrala aktörer i
regionala innovationssystem världen över idag. Som verktyg i samverkan och för innovationsbaserad
tillväxt och regional utveckling.
När jag vintern 1994 blev erbjuden att få hjälp med att skaffa mig
e-post av en amerikansk studentkamrat tackade jag vänligen
men bestämt nej till denna hjälp.
Jag såg inget behov av e-post då
ingen av mina vänner eller familj
i Sverige hade en sådan vid den
tidpunkten. Det är inte lätt att
förutse kommande behov.
Våra förutsättningar ser lite annorlunda ut än många andra regioners. En större andel industriellt
näringsliv, ett stort ICT-kluster
och en akademi som i huvudsak
har sin tyngdpunkt inom humaniora/samhällsvetenskap. Samtidigt
vet vi att omstöpningen av samhället pågår fortlöpande. Ingenting står stilla. I denna materia
verkar Videum. Med örat mot
”rälsen” lyssnar vi av trender och
skiften. Allt för att ligga i framkant.

David Svensson, VD
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With Videum into the future
For the past three decades Växjö has
experienced rapid development at all
levels. Simultaneously the academy
has grown from a small college into a
major university. Videum has played
an important part in this transition.
Such platforms as science parks
and innovation environments are
spreading throughout Sweden and the
rest of the world. Forms and shapes
differ, but the demand for meeting places for innovative entrepreneurs is everywhere. These are essential to contact

between academia, trade and industry
and the public platform.
Today, together with their incubators, science parks represent central
actors in regional innovation systems
worldwide.
This world of constant change, where
nothing stays still and in which it so
important to be constantly aware of
trends and shifts in direction – is the
world in which Videum operates.

GLIMTAR FRÅN 2000-2016
2011 Sofi under Grandag
2016 Nutcracker
2014 Elbilspool i laddparken

OMSLAGSBILD
Skiss över entrén i planerade hus
Charlie. Jais arkitekter 2016

2002
2016
2012
2013

Bygget av hus Bravo
Festlig forskarlunch
Utdelning av entreprenörspris
Teleborgs slott

2005
2000
2013
2009

Totalrenovering av Stenladan
Entré på PG Vejdes väg
Forskarlunch
Stephen kör spadtag hus N

2004 Catharina och Göran överens
2005 Framtidsseminarium
2009 En smäll för J4-bygget
2003 Nyinvigning av slottet
2016 Kvällshälsning från Echo
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