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Tillsammans mot  
nya höjder
För att kunna blicka framåt är det ibland befogat 
att stanna upp och reflektera kring vad som 
redan har åstadkommits. När vi summerar upp 
den första halvan av året kan vi se tillbaka på 
en imponerande mängd aktiviteter. Årsmöte 
med val av ny styrelse, åtta frukostmöten kring 
aktuella ämnen, 14 möten i de medlemsdrivna 
utvecklingsgrupperna och två välbesökta och 
uppskattade Automation Expo.

Tillsammans med Robotdalen har vi ställt ut 
på MAX-mässan och Elmia Automation. Vi 
har medverkat i genomförandet av den öppna 
innovationstävlingen Smart Living Challenge 
och i utvecklingen av Innowatch, ett verktyg för 
ökad innovationstakt i företagen. Under våren har 
Automation Region fått 17 nya medlemsföretag 
och över 800 personer har medverkat vid våra 
olika aktiviteter – inte illa! 

Processledningen

Avancerad utbildning 
möter industrins behov
Skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för 
ingenjörer och utvecklare ska säkra tillgången 
på mjukvaruexperter i industrin. Mälardalens 
högskola och Automation Region med 
medlemsföretag står bakom satsningen 
PROMT, Professionell masterutbildning i 
programvaruteknik.

– Vi arbetar på olika sätt för öka 
medlemsföretagens samverkan med högskolan. 
PROMPT är ett utmärkt initiativ där industrin 
och akademin krokar arm för att lösa ett konkret 
problem, säger Karolina Winbo, processledare på 
Automation Region.

För många industrier är mjukvaruutvecklingen 
av avgörande betydelse. PROMPT fokuserar 
på tre branscher: automation, fordon och 
telekommunikation. Det är branscher med tuff 
internationell konkurrens där det behövs krafttag 
för att svenska företag ska kunna behålla och 
utveckla sina positioner.

– Företagen måste bli bättre på att utveckla 
mjukvara men då måste de också ha möjlighet 
att knyta till sig rätt kompetens. Det råder bland 
annat brist på systemutvecklare med kunskaper 
inom agila metoder, testning och säkerhet, 
säger Hans Hansson, professor i datateknik vid 
Mälardalens högskola.

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på  
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om 
du undrar över något:

Karolina Winbo, Processledare 
021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

Mikael Klintberg, Processledare 
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com

Stefan Hollertz, Informationsansvarig 
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com



Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små 
företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. 
Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna 
mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens 
inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

Kommande aktiviteter
Invigning expectrum 
Invigning · 2014-08-20 
Mer information finns på hemsidan

Automation Expo hos Pfizer 
Minimässa · 2014-09-18 
Mer information kommer!

Jobb Shop 
Rekryteringsmässa · 2014-09-21 
Läs mer på www.jobbshop.com

Resa till Scanautomatic & Processteknik 
Automationsresa · 2014-10-07 
Mer information finns på hemsidan

PiiA Summit 
Konferens · 2014-10-21 
Läs mer på www.sip-piia.se

Genomförda aktiviteter
Automation Expo och Night Aut 
Minimässa och utekväll · 2014-06-17 
Dokumentation finns på hemsidan

Workshop Smart Living Challenge 
Workshop · 2014-06-16 
Dokumentation finns på hemsidan

Från manuell fabrik till automatiserad produktion 
Frukostmöte i Stockholm · 2014-06-12 
Dokumentation finns på hemsidan

Västerås stad bjuder in till branschträff 
Branschträff · 2014-06-11 
Dokumentation finns på hemsidan

Effektiv service och support på distans 
Frukostmöte · 2014-06-03 
Dokumentation finns på hemsidan

Innovation på agendan,  
60 sekunder i veckan!
Mellan augusti 2014 till maj 2015 har du som 
medlemsföretag möjlighet att med hjälp av Automation 
Region lägga grunden för ett innovativt innovationsklimat. 
På 60 sekunder i veckan mäter du och sätter innovation på 
agendan. Mer information finns på hemsidan.

Nya medlemmar i nätverket
Under juni har vi haft glädjen att kunna välkomna tre spännande 
automationsföretag som nya medlemmar i Automation Region – Bihl+Wiedemann 
GmbH, engineering4u Svenska AB och Termisk Systemteknik. Nätverket fortsätter 
växa och fler nyheter kommer!

Automation Expo och Night Aut den 17 juni
Tisdagen den 17 juni genomfördes en klassisk sommarkombination – Automation 
Expo och Night Aut. Aktiviteterna lockade ett hundratal besökare till nyöppnade 
expectrum i centrala Västerås.


