
Sommaravslutning med  
expo och utekväll

Den 15 juni stod Mälarenergi som värd för 
vårens sista Automation Expo och tog emot 
utställare och besökare i de lokaler som tidigare 
har inhyst projektorganisationen för bygget av 
Block 6. Intresset var för expot var stort med 
22 utställande företag och över 100 besökare. 
Aktiviteterna under dagen koordinerades av Jocke 
Höök, press- och medieansvarig på Mälarenergi.

– Automation Expo var ett utmärkt tillfälle för oss 
att dela våra idéer om framtiden och samtidigt 
inhämta uppslag till nya lösningar och inriktningar. 
Vi har träffat flera företag som kan vara aktuella 
för utvecklande samarbeten, säger Jocke Höök.

Efter expot hos Mälarenergi följde sommar-
aktiviteten Night Aut, automationsbranschens 
egen utekväll. Deltagarna samlades vid Elbakajen 
och solen sken när Napoleon af Westerås tuffade 
ut i Mälararkipelagen. Färden gick bland annat 
förbi Kokpunkten och Östra holmen för att så 
småningom avslutas med landstigning intill Best 
Western Mälaren hotell & konferens.

Innan middagen skulle det tävlas under ledning 
av Anna Sandberg. Deltagarna delades upp i fyra 
lag och fick testa sina kunskaper i det rafflande 
ämnet ”Automation Regions historia”.

– Tack för en bra avslutning på den här intensiva 
perioden. Nya möten, samarbeten och ert 
stora engagemang inspirerar och ger kraft i 
den fortsatta uppbyggnaden av verksamheten, 
sammanfattade Mikael Klintberg.

Första sommarlovet som 
VINNVÄXT-vinnare

Till att börja med vill vi tacka för det stora 
engagemang som alla involverade parter har 
bidragit med under VINNVÄXT-processen. Den 
långsiktiga finansieringen är nu säkrad och den 31 
maj blev Automation Region en centrumbildning 
vid Mälardalens högskola.

Uppbyggnaden av den nya innovationsmiljön 
kräver en större organisation. Efter sommaren 
får vi förstärkning av nya kollegor, bland annat av 
två projektledare som med ökad närvaro bland 
automationsföretagen ska arbeta för att ta tillvara 
potentialen i digitaliseringen.

Vi ser fram emot ett fortsatt samordnat arbete för 
hållbar tillväxt där vi hoppas att få möta dig och ta 
del av dina kreativa idéer. Men först semester – vi 
önskar alla våra medlemmar, samarbetspartner 
och övriga vänner en riktigt skön sommar!

Karolina Winbo och Mikael Klintberg 
Processledare Automation Region
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Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på  
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om 
du undrar över något:
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021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

Mikael Klintberg, Processledare 
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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
Fartfylld kväll på Liseberg 
Automationsfest 2016-10-04

Resa till Scanautomatic och ProcessTeknik 
Automationsresa 2016-10-04

Genomförda aktiviteter
Digitalisering i offentlig sektor 
Frukostmöte i Västerås · 2016-06-07

Automation Expo hos Mälarenergi 
Minimässa · 2016-06-15

Night Aut 
Branschens egen utekväll · 2016-06-15

Träffa oss i Almedalen
Under Almedalsveckan arrangerar Länsstyrelsen i Västmanlands län två 
seminarier med koppling till de styrkeområden som har identifierats i Affärsplan 
Västmanland. Automation Regions processledare Karolina Winbo medverkar 
bland annat vid seminariet “Smart industri – Västmanland rustar inför 
digitaliseringsvågen” som genomförs den 6 juli med start klockan 16.15.

Tävla i Automation Student
Automation Student är Automation Regions utmärkelse 
för automationsinriktade examensarbeten. Tävlingen 
arrangeras i år för sjunde gången och förstapris är ett 
stipendium på 20 000 kronor. Nu öppnar vi för registrering 
av bidrag och vi tar tacksamt emot hjälp att bjuda in 
duktiga studenter.

Ny medlem – ifm electronic
Vi välkomnar ifm electronic, ett av världens ledande givar- och 
automationsföretag, som ny medlem i Automation Region. Företaget tillverkar 
givare och mjukvaror för industrin och levererar systemlösningar för smarta 
fabriker. Företaget har över 5 500 anställda i ett 70-tal länder och i Sverige finns 
ifm i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Välkommen till Automation Summit
Den 4 oktober arrangeras för första gången konferensen 
Automation Summit på västkusten – närmare bestämt 
i anslutning till fackmässorna Scanautomatic & 
ProcessTeknik. Ett starkt program har tagit form under 
våren och det är nu möjligt att anmäla sig.


