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Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd 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. Läs mer om oss och 
våra aktiviteter på vår hemsida 
enligt nedan.

Välkommen till frukostmöte 20 april

Uppstartsmöte i Örebro
Automation Region har som målsättning att stärka 
automationsbranschen i Mälardalen. Initiativet starta-
de under 2008 med utgångspunkt i Västerås. Ett antal 
Örebroföretag är redan med i samarbetet.
Det är nu dags att ta nästa steg. Hur får vi fler företag att engagera sig? 
Hur fyller vi det lokala samarbetet med värdefullt innehåll? Nu summerar 
vi möjligheterna med Automation Region och stakar ut hur vi går vidare.

Plats: Sal T 219 · Teknikhuset · Örebro universitet

Datum: Tisdag den 20 april 2010 · 07:30-09:00
Program:
07:30 Välkommen till frukost! 
 Erik Ideström · Automation Region
07:40 Automation Regions nuläge 
 Helena Jerregård · Automation Region 
 Johan Kjellander · Automation Region
08:00 Automation Regions uppstart i Örebro – automationsföretag i 
 regionen presenterar sig som ett inspel till diskussion 
 Per-Arne Forsman · ESAB AB 
 Anders Reyier · Dynamis AB 
 Mats Hamping · Andon Automation AB
08:20 Vilka är de viktigaste frågorna för dig? Alla deltagare 
 skriver ner sina tre viktigaste önskemål kring Automation 
 Region på gula lappar.
08:40 Uppsummering och slutsatser
09:00 Avslut

Anmäl dig på www.automationregion.com.

Varmt välkommen!
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021-10 70 13 
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