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Måhända kan vi ställa frågan till höstens Automationsnäste 
där vi hoppas på många kluriga frågeställningar som 
våra skarpa experter inom medlemsföretagen kan hitta 
lösningar till … Under våren har vi annars genomfört en 
mängd olika aktiviteter, alltifrån rekryteringsresa till Holland, 
frukostseminarier i både Västerås och Stockholm, Hello World 

– teknik för tjejer och flera Automation Expo till presentation 
av en Nationell kraftsamling inom Processindustriell 
Automation och vår egen helkväll Night Aut; lyckat med 
god mat, spännande tävling och värdiga vinnare. Som alltid 
genomför vi arrangemangen tillsammans genom goda 
samarbeten!
Alldeles före midsommar fick vi det positiva beskedet 
att Vinnova beviljat SICS Västerås projektet STREAM 
inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation med 
totalt 20 miljoner i omsättning. Projektet är ett resultat 
av samarbetet inom Automation Region – läs mer om 
projektet i nyhetsbrevet. Vi är övertygade om att vi framöver 

kommer att se fler 
framgångsrika 
samarbeten 
inom automation 
och förutom 
etableringen av 
forskningsinstitutet SICS Västerås kan också vår nystartade 
arbetsgrupp Innovation facilitera!
För hösten ser vi även fram emot vår medverkan på två 
viktiga industrimässor samt en strategiskt viktig satsning för 
att på ett lekfullt sätt inspirera och säkra nästa generations 
ingenjörer … Under sommaren genomför vi också en 
marknadsföringskampanj för JobbShop – vår egen 
rekryteringsmässa i samarbete med Jobba i Västerås och 
Västerås Science Park, där vi söker ingenjörer från hela landet. 
Glöm inte att anmäla ditt företag. Innan dess önskar vi er alla 
en härlig semester och håller tummarna för solen!
Stefan, Helena, Björn, Gunnar, Karolina och Nina

Den 19 juni genomförde Automation Region ett värdigt 
sommaravslut med både Automation Expo och Night Aut. Vi 
tackar alla medlemsföretag, partner och deltagande personer 
för en riktig heldag – och kväll – i automationens tecken!
Dagen började med Automation Expo på Automation Center 
i Kopparlunden i Västerås. Tillsammans med Automation 
Centers föreståndare Peter Lundström hälsade Automation 
Regions biträdande processledare Karolina Winbo både 
utställare och besökare välkomna. Totalt lockades närmare 
ett hundratal personer av de 20 utställande företagen, vilket 
visar att det finns ett brett intresse för automation och en 
nyfikenhet på vad regionens företag har att erbjuda.
Night Aut arrangerades för tredje året i rad och som vanligt 
hade vi tur med vädret! Det dryga 60-talet deltagare 
samlades efter Automation Expo vid 17-tiden vid Elba-kajen 

Kan vi säkerställa sol på semestern?

Inbjudande sommararrangemang

Väldigt värdiga vinnare: 
Peter Östevik (Addiva), 
Glenn Braun (Mälarenergi), 
Johan Eklund (ABB), 
Lars Östrot (Ica) och 
Tomas Täuber (CAG).

i hamnen, där en färja tog oss på en tur över Mälarfjärden. 
Efter välkomstdrink och tävlingar samlades vi på Lövuddens 
konferensanläggning för buffétmiddag med sallad och grillat. 
Under och efter middagen underhölls vi av Jocke Camming 
med både musik och quiz. Vinnarna i köp/sälj-tävlingen 
hyllades också med en varsin fribiljett till nästa års Night Aut – 
läs mer  på www.automationregion.com.
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Kalendarium – se även hemsidan!
30/8 – frukostmöte med Rockwell Automation (Stockholm) 
4/9 – frukostmöte med LÅ Konsult (Västerås) 
9/9 – JobbShop i Kopparlunden (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
AddQ Consulting
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Bellvox
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
COPA-DATA
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
DynaMate Industrial Services
Dynamis
EIE Maskin
ELE Engineering
Eltech Automation
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit
Gylling Teknik

HMS Networks
Horner APG
ICA
IKG
Infotiv
Know IT
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
Metrum
Mimer Info Tech 
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
Pöyry SwedPower
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Smidja 
Solvina
Tieto
TKG
Westermo
Westinghouse
Xdin
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt ytterligare information hittar du på

Boka in Jobb Shop 2012 den 9 september!
Glöm inte att planera in Jobb Shop, rekryteringsmässan 
för ingenjörer och ett samarrangemang mellan Jobba i 
Västerås, Västerås Science Park och Automation Region. Mer 
information för både intresserade utställare och besökare 
finns på www.jobbshop.com.

Paketresa Scanautomatic/Processteknik
Scanautomatic och Processteknik parallellt i Göteborg den 
9-11 oktober. Västerås stad, ABB och Automation Region 
erbjuder ett mycket prisvärt paket med tågresa i egen vagn, 
två dagar på mässan, hotellövernattning och socialt program. 
Kostnaden för hela paketet är endast 2 295 kronor exklusive 
moms. OBS! För att kunna säkra upp transport, boende med 
mera så vill vi ha din anmälan så snart som möjligt – boka in 
din resa på www.automationregion.com!

20 miljoner till STREAM
SICS Västerås har av Vinnova beviljats projektet STREAM 
inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation med totalt 
20 miljoner i omsättning som ett resultat av ett samarbete 
inom Automation Region. STREAM står för Strömmen av 
information för smart effektiv automation och ska adressera 
utmaningen för svensk industri att med metodik som leder till 
snabbhet, precision och kostnadseffektivitet möta kundernas 
krav och konkurrensen på världsmarknaden. Projektet 
har som mål att skapa en verktygslåda som gör en sådan 
utveckling enkel, effektiv och snabbt tillämplig. Projektet har 
som avsikt skapa generiskt användbara applikationer och att 
sprida dessa till många fler branscher. Förutom SICS Västerås 
och Automation Region är ABB, Prevas, Bomardier, Addiva, 
Mälardalens högskola, Blue institute och Santa Anna partner i 
projektet. Mer vet markus.bohlin@sics.se.

Vad är Functional Safety?
Välkommen till ett högaktuellt frukostmöte i Stockholm den 
30 augusti. Flera nya standarder har utvecklats inom området 
funktionssäkerhet (Functional Safety). Hur påverkar nya 
maskinsäkerhetsstandarder ert företag och vilka fördelar ger 
det er som användare? Johan Ydeskog och Martin Brolin från 
Rockwell Automation AB reder ut begreppen. Boka in torsdag 
den 30 augusti klockan 08:30-10:00 – plats meddelas senare. 
Mer vet gunnar.iggendal@automationregion.com.

Dags för årets Hello World!
Är teknik typiskt manligt? Det finns en föreställning om att det 
ska vara så och den vill Mälardalens högskola förändra genom 
att ge kursen Hello World. Hello World, som helt finansieras 
av Automation Region,  riktar sig till gymnasietjejer i Västerås 
och Eskilstuna och är en kombination av sommarkurs och 
praktikplats. Under kursen får deltagarna lära sig en metod 
för att jobba i projekt och hur de når ut med ett budskap 
genom programmering, kommunikation och design. Bland 
uppdragsgivarna hittar vi Automation Region, Motion 
Control, 2act Betydelsefulla 
möten, ABB, Akademin 
för hälsa, vård och välfärd 
(Mälardalens högskola), 
Room 404, Burges 
Blommor, Peperocino 
Catering och Combitech. 
Mer information har 
karolina.winbo@
automationregion.com.

Utvärdera dina automationsmöjligheter!
Vill du kostnadsfritt utvärdera dina automationsmöjligheter? 
Nu har du chansen att effektivisera din verksamhet, 
minska energiförbrukningen och ta kontrollen över 
hela produktionsledet. Din förfrågan granskas av 
Automationsnästets styrgrupp och om ditt problem väljs 
ut så samlar vi en expertgrupp med rätt kompetens för 
att hitta en lösning. Nästa Automationsnäste arrangeras i 
samband med Manufacturing & Automation Expo (M.A.X) 
i Stockholm onsdag den 24 oktober klockan 13:30. Anmäl 
din frågeställning senast den sista augusti – mer information 
hittar du på www.automationregion.com/automationsnastet.


