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Den här våren har varit väldigt intensiv, vilket vi tror är 
nödvändigt och livgivande för ett kluster som Automation 
Region. Vid årsmötet i maj valdes ny ordförande (Håkan 
Nytorp, ABB) liksom en ny styrelseledamot (Mats Myhr, 
Westermo). Båda har snabbt kommit in i arbetet och vi 
ser fram emot samarbetet. Dessutom rekryteras en ny 
processledare till Automation Region och vi är övertygade om 
att klustret mår bra av tillströmningen av nya tankar och idéer, 
något som också sker kontinuerligt via våra medlemmar.
Till hösten är det premiär för Automation Summit, vår 
utställningskonferens med ett fullspäckat program. I stort sett 
alla utställarplatser är bokade och programmet har byggts 
ut med både bredd och djup. Här finns någonting för alla; 
Automation Summit är ett gyllene tillfälle för oss och det har 
goda förutsättningar till att utvecklas till ett ”måste-event”! 
Vi måste dock dock hjälpas åt allesamman – se till att anmäla 
både er själva, era kunder och partner!
Vårens aktiviteter avslutades den 18 juni med ett lyckat och 
välbesökt Automation Expo i samarbete med Automation 

Center. Här fick vi också 
information om hur 
företag kan växla upp 
sina FoU-budgetar med 
offentliga medel, något 
som vi i regionen kan 
bli mycket bättre på! Till 
kvällen arrangerades årets 
Night Aut där vi förutom 
tipspromenad och grillning fick se hur kvällens lag med en 
härlig energi samarbetade i KomTeks lokaler och byggde 
katapulter för glatta livet.
Trots en god uppslutning kring våra aktiviteter – eller kanske 
delvis tack vare? – är det uppenbart att tempot är högt även 
hos våra medlemsföretag. Vi hoppas ändå att ni kan hitta 
tid för lite lugn och ro och önskar er alla en riktigt skön och 
avkopplande sommar!
Automation Regions processledning 
Helena, Karolina, Jennie, Gunnar, Stefan, Björn

Chalmers Professional Education är medlemmar i Automation 
Region och en av de aktörer som står bakom utbildningen 
Lean Automation. Sedan starten 2006 har ”basversionen” 
av Chalmers Lean-utbildning genomförts ett 60-tal 
gånger med över 1 200 deltagare. De erbjuder även andra 
företagsanpassade utbildningar inom ett flertal områden. Här 
följer två exempel på utbildningar, inom skärteknik respektive 
Lean: Från den högautomatiserade produktionen hos Sandvik 
Coromant till AkzoNobels avancerade processautomation.

– Utbildningssatsningen har helt klart resulterat i starkare 
nätverk mellan Sandviks olika enheter, vilket vi har stor nytta 
av framöver, säger Mikael Lundblad, chef för skärteknisk 
forskning på Sandvik Coromant. Med effektivare samarbete 
internt och högre kompetens inom produktutveckling och 
produktion kan vi erbjuda bättre lösningar.

Nya personer, nya idéer och högt tempo i alla led

Utbildningssatsning ger starkare nätverk

Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
3/9 – frukostmöte med ARKEN (Västerås) 
5-6/9 – Automation Summit (Västerås)
8/9 – rekryteringsmässan Jobb Shop (Västerås)
1/10 – frukostmöte med Elit (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research · ABB Discrete Automation and 
Motion · ABB Process Automation · ABB Low Voltage 
Products · ABB SA Products · Acando · Acreo · Addiva · 
AddQ Consulting · Aros Circle · Atlas Copco Secoroc · Beijer 
Electronics Automation · Bellvox · Boman Communication · 
Bombardier · CAG Mälardalen · Capgemini · Combitech · 
COPA-DATA · Condesign · CNC Factory · CrossControl · Data 
Respons · Digital Mechanics · DeltaElectric · DynaMate 
Industrial Services · Dynamis · EIE Maskin · ELE Engineering · 
Elektronikkonsult · Elit · Else · Eltech Automation · Epsilon · 
Esab Engineering · Etteplan · Flintec · Frontit · Gylling Teknik · 
HMS Networks · Horner APG · Hugo Tillquist · ICA · IKG · Infotiv · 
Know IT · Koteko · LP Innovation · LÅ-Konsult · Mackmyra 
Svenska Whisky · Metrum · Mimer Info Tech · Motion Control · 
Netcontrol · Novotek · Pepperl+Fuchs · PRC Engineering· 
Prevas · Pöyry SwedPower · RealTest · Regal Components · 
Rejlers · Rockwell Automation · Schneider Electric · SICS · 
Siemens · Sigholm Konsult · SIS · Smidja · Solvina · Tieto · TKG · 
Tritech · Westermo · Westinghouse · Xdin · ÅF

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

Ny medlem – välkommen Tritech!
”På Tritech menar vi att teknik ska generera hållbar affärsnytta. 
Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar och 
produkter som är viktiga för människor och organisationer. 
Vi är experter på utveckling av intelligenta system för 
det uppkopplade samhället. Med beprövad metodik, 
flexibla tekniska plattformar och ett team av ingenjörer, 
affärsutvecklare och teknikledare, 
arbetar vi för att skapa värde i alla 
led från idé till innovation.” Läs mer 
på www.tritech.se.

Solenergi ger rent dricksvatten
Två gymnasiestudenter från 
Västerås, Frida Cronqvist och 
James Janani, har stor nått 
framgång med sin uppfinning 
WaterPhoria. Med hjälp av 
solenergi renar de saltvatten 

till drickbart vatten, en vattenrening som baseras på ett 
styrsystem som de fått från ABB.

Annorlunda Night Aut (Light)
Den 18 juni samlades Automation Region för den årliga 

”festkvällen” Night Aut. Med tanke på höstens stora satsning 
på Automation Summit arrangerades i år ett Night Aut 
Light, alltså ett något mindre arrangemang än tidigare. Vi 

bjöds på en utmanande 
”tipspromenad” genom 
Vasaparken med gamla 
Rådhuset som mål. På 
plats bjöds vi på levande 
musik, revbensgrillning, 
sallad och dryck samt – 
sist men inte minst – en 
lagtävling som gick ut på 

att bygga kvällens bästa katapult! Nu ser vi fram emot vårt 
nästa stora arrangemang: Konferensen Automation Summit 
den 5-6 september. Du är väl anmäld?

Succé för Automation Expo i Västerås
Den 18 juni arrangerades Automation Expo återigen i Västerås 

– och det kändes som att det var både välkommet och 
efterlängtat! Över 100 besökare lockades av de utställande 
företagen i Automation Center, liksom av de intressanta 
presentationerna från såväl Lars Gustafsson (Vinnova) som 
Matilda Eriksson (Västerås Science Park). Lars berättade om 
finansieringsmöjligheter med anledning av Vinnovas nya 
Forska&Väx-utlysning, där företag inom alla branscher som 
kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa 
är välkomna att söka finansiering. Matilda fortsatte med att 
berätta om Projekttorget, en 
kostnadsfri tjänst som Västerås 
Science Park erbjuder företag i 
Västmanland med rådgivning i 
och vägledning till rätt kapital 
och projektpengar.

Jobb Shop den 8 september
Jobb Shop är ett samarrangemang av Västerås Science Park, 
Jobba i Västerås och Automation Region – och det är Sveriges 
största och enda ingenjörsmässa. Det gemensamma målet är 
att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft och på så 
sätt bidra till regionens tillväxt. 
I år genomför vi en kampanj 
med stöd av Västerås stad som 
bland annat innebär att vi 
besöker ingenjörstäta städer för 
att attrahera rätt medarbetare till 
Västerås. Håll dig uppdaterad på 
www.jobbshop.com.

Tungt innovationspris till ProcessIT Innovations
ProcessIT Innovations har valts till Östersjöregionens främsta 
innovatör vad gäller gränsöverskridande innovation och 
tilldelats Baltic Sea Region Innovation Award 2013. Priset 
delades ut den 29 maj under BDF Summit, ett toppmöte för 
samarbete i Östersjöregionen. Totalt tävlade 13 nominerade 
med inblandade organisationer från mer än tio länder. Ett 
tungt vägande skäl till att juryn valde ProcessIT Innovations 
är att organisationen etablerat en internationell plattform 
med potential att bli en global aktör inom processindustrin. 
ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process- 
och verkstadsindustri, universitet samt IT-företag. Tillsammans 
med industriellt inriktade IT-företag tar ProcessIT fram nya 

tekniska lösningar med 
utgångspunkt i basindustrins 
behov. Bilden, tagen av Hasse 
Ferrold, visar när vd Anders 
OE Johansson (till vänster) tar 
emot utmärkelsen.


