
Automation Region · Nyhetsbrev augusti 2010

www.automationregion.com

Helena Jerregård · Processledare · 021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com
Björn Stenvall · Informationsansvarig · 070-832 19 38 · bjorn.stenvall@automationregion.com

Vi kan se tillbaka på en vår – och ett år – med en 
imponerande utveckling av Automation Region. En 
kontinuerlig medlemstillströmning i kombination med 
en mängd olika aktiviteter gör att vi syns i flera olika 
sammanhang. Engagemanget för och arbetet i våra 
arbetsgrupper imponerar och vi har överlag en mycket 
positiv utveckling.
Kommunikationsgruppen fortsätter sitt prioriterade 
arbete med att sätta automationsbranschen på kartan. 
Vi representerar en stor bransch och tillsammans blir 
vi ännu starkare, vilket behövs – verkligheten är tyvärr 
sådan att automation för många fortfarande är ett relativt 
okänt område. Kompetensgruppen fokuserar på vår 
andra kärnfråga: Rekrytering, såväl kort- som långsiktigt. 
Hur kan vi samarbeta med rätt partner för att locka 
medarbetare? Vilka utbildningar krävs för att säkra en 
långsiktig utveckling? Affärsgruppen, den senaste av 
våra grupper, har väckt ett berättigat intresse främst hos 
våra mindre medlemsföretag med tanke på nätverkande 
och konkreta affärsmöjligheter. Tillsammans finns det 
möjligheter att utveckla affärer som annars inte hade 
blivit av. Vi diskuterar redan nu ytterligare en eventuell 

arbetsgrupp kring innovation. Hur tar 
vi hand om nya idéer, vem kan driva 
dem vidare?
I Västerås är de flesta automations-
företagen med, men det finns 
fortfarande en del företag i Mälardalen 
som saknas i medlemsförteckningen. 
Sprid budskapet om nyttan med 
klustret i era nätverk. Ju fler vi är, 
desto starkare kan vi driva på den redan positiva 
utvecklingen av Automation Region!
Erik Oja · Styrelseordförande Automation Region 
Divisionschef ABB Process Automation 
Vice VD Svenska ABB AB

PS. Precis vid utgivningen av detta nyhetsbrev nåddes vi 
av beskedet att Sven-Arne Paulsson, Automation Regions 
processledare och vår arbetskamrat och vän, har gått bort 
efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Sven-Arnes 
fru och söner. Det är med djup saknad men med ljusa 
minnen som vi tackar Sven-Arne för den tid vi fick arbeta 
tillsammans. DS

Trevlig samvaro, nätverkande och ett allt-i-ett-paket är 
vad Automation Region erbjuder i samband med att 
mässorna Scanautomatic och Processteknik för första 
gången arrangeras parallellt i Göteborg. Automation 
Region representeras av flera talare i programmet, och vi 
har även en informationsdisk i tillsammans med Svensk 
Automation. Paketet omfattar resa, två dagar på mässan, 
logi och en trevlig kväll i Göteborg. I erbjudandet ingår 
chartrad buss från Stockholm/Västerås till Göteborg 
den 26/10 med frukost ombord. Bussen går sedan 

Driv på den positiva utvecklingen av Automation Region!

tillbaka på eftermiddagen/kvällen den 27/10. Priset för 
arrangemanget är endast 3.195 kronor exklusive moms – 
anmäl dig snarast på www.automationregion.com!

Följ med Automation Region till Scanautomatic och Processteknik – boka nu!



www.automationregion.com

Kalendarium – se även hemsidan!
7/9 – frukostmöte · Automation Center (Västerås)
5/10 – frukostmöte · Automation Center (Västerås)
11-15/10 – affärsresa till Kina med Exportrådet
19-22/10 – Tekniska Mässan  (Stockholm)
26-28/10 – Scanautomatic/Processteknik (Göteborg)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Automation Products
ABB Corporate Research
ABB Power Automation
ABB Process Automation
ABB Robotics
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
CC Systems
Condesign
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Flintec

ICA
Infotiv
Jubo Gruppen 
Know IT
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och notiser samt annan information hittar du på

Besök Shanghai den 11-15 oktober!
Fortfarande finns det möjlighet att boka in sig på resan till 
Kina i oktober. Automation Region erbjuder tillsammans 
med Exportrådet en resa för våra medlemmar och partner 
till Shanghai, för att på så sätt få tillgång till den kinesiska 
marknaden och relevanta företagsbesök. Programmet 
kommer att justeras i samråd med deltagande företag och 
organisationer, men givetvis besöks svenska paviljongen 
på världsutställningen i Shanghai. Kostnaden för 
arrangemanget på plats är 15.000 kronor per deltagare 
(10.000 kronor per medföljande medarbetare) samt 
resekostnader. För mer information och anmälan se 
hemsidan – ytterligare information och svar på frågor har 
stefan.hollertz@automationregion.com.

Rekryteringsmässan den 7 oktober
Under hösten upprepar vi vårens lyckade arrangemang, 
nämligen att stå under gemensam Automation Region-
flagga på Rekryteringsmässan. Du som vill ställa ut, 
hör av dig till oss så vi vet om det! Du som vill ha med 
rekryteringsannonser, skicka in dem till oss – vi trycker 
upp dem i en gemensam broschyr. Automation Region 
marknadsför regionen som arbetsplats och som en stark 
region med många intressanta arbetsgivare; därefter 
hänvisar vi gärna till er som behöver rekrytera. Har du 
frågor eller behöver mer information, kontakta gärna 
helena.jerregard@automationregion.com.

Ny medlem – välkommen Know IT!
Vi säger varmt välkommen till vårt senaste medlems-
företag! Know IT är ett IT-konsultföretag som utvecklar 
sina kunders verksamhet genom att erbjuda kvalitativa 
tjänster via entreprenörsdrivna, lokalt verksamma bolag 
med stor självständighet och starkt engagerade konsulter. 
Företagets kunder är i första hand organisationer och 
företag som har behov av lösningar med åtkomlighet från 
flera olika gränssnitt och kanaler. Genom att kombinera 
teknisk spetskompetens inom strategisk rådgivning, 
systemutveckling och förvaltning med kunskap om sina 
kunders verksamhet 
tillför Know IT en 
helhetssyn inom IT-
området.

Bussresa till Robotdalens dag
I anslutning till vårt frukostmöte den 7/9 bjuder Automation 
Region på en bussresa till Robotdalens dag på Örebro 
Slott. Parollen är ”Kraftsamling robot-Sverige” och här 
möter du företag, forskare, finansiärer och innovatörer 
från hela landet. Under dagen tillkännages även vinnaren 
av Robotdalen Scientific Award. Mer information hittar du 
på www.robotdalen.se/robotdalensdag.

Studentpriset för automationsarbete
Kompetens inom automation är en styrka i svensk industri, 
och en förutsättning för fortsatt expansion och långsiktig 
svensk konkurrenskraft. För att betona vikten av en stabil 
och god återväxt inom detta område har Automation 
Region i samarbete med branschorganisationen 
Svensk Automation och fackmässorna Processteknik 
och Scanautomatic instiftat ett studentpris för bästa 
automationsrelaterade examensarbete – Automation 
Student. Priset, ett stipendium på 10 000 kronor, delas 
ut av Automation Region, i år i samband med mässan 
Scanautomatic i Göteborg. Automation Student är 
öppen för studenter både från yrkeshögskolor och 
från tre- eller femåriga 
universitetsutbildningar. 
Tävlande arbeten ska vara 
genomförda år 2009 eller 
senare. Vi har till årets 
tävling ett tiotal nominerade 
bidrag från lika många 
lärosäten. Läs mer på 
www.automationstudent.se.


