
Workshop Innovation Materials Arena 12 juni 2017- sammanfattning och arbete 
framåt 
 
Den 12 juni samlades ett drygt 40 tal intressenter från näringsliv, region och 
forskningsutförare till en workshop under ledning av Region Östergötland. Syftet var att 
diskutera utformningen och behoven av en gemensam ”arena” inom Avancerade 
Material, d.v.s. en fysisk samlingsplats för företagande och forskning inom regionen och 
därmed ökade förutsättningar för regional tillväxt och affärsnytta. 
 
Sammanfattningsvis fanns ett tydligt intresse bland deltagarna för att underlätta och 
stimulera utökad samverkan mellan olika aktörer, t ex skapa gemensam infrastruktur i 
form av labbytor, fikarum, konferensfaciliteter, tekniska utrustningar, nära tillgång till 
kompletterade kompetenser. Det framkom även behov av en resurs som är 
”driftansvarig” och fungerar som marknadsförare av IMA,  dvs attraherar nya företag att 
etablera sig i Linköping.   
Diskussionerna resulterade även i flera konkreta idéer om utformningen, t.ex. särskilda 
rum och lokaler för examensarbetare, flexibla platser för forskare från akademi och 
industri och ”projektrum” dels för arbete på distans men även fjärruppkoppling mot 
externa partners.   
Sammanfattningsvis var intresset en kostnadseffektiv lösning där företagens egna behov 
ligger i fokus med framtida expansionsmöjligheter, men kombinerat med gemensamma 
ytor för ”samverkan”. 
  
Sankt Kors bjuder nu in företag och andra aktörer med intressen inom området 
Avancerade  Material att etablera sig i IMA, som blir en del av Linköping Aviation Park.  
Arbetet med planeringen kommer att samordnas av Sankt Kors under 
augusti/september 2017 för att delta i utformningen av IMA. När ett tillräckligt antal 
hyresgäster har tecknat avtal så går bygget igång med start januari 2018 för inflyttning i 
början av 2019. 
  
Information kommer att löpande uppdateras på en portal som nu skapas 
(www.materialsarena.se). 
 
För mer information om IMA kontakta: 
 
Jan-Åke Jonsson  
Chef Fastighetsutveckling 
Telefon: 013-26 36 13 
Mobil: 070-669 62 50 
E-post: jan-ake.jonsson@sanktkors.se 
 
För information om arbetet inom styrkeområdet Avancerade Material kontakta: 
 
Peter Larsson  
Ansvarig näringsliv, Ledningsstaben, Regional utveckling  
Region Östergötland  
Telefon: 010-103 65 26; Mobil: 0730-60 28 24 
e-post: Peter.L.Larsson@regionostergotland.se 
www.regionostergotland.se 
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