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Automation Regions 
Stockholmssatsning
Automation Region växer så det 
knakar. Allt fler ser fördelarna 
med att vara med i nätverket 
för att få inspiration och nya 
kontakter och för att få lära 
sig mer om alla möjligheter till 
effektivitet och lönsamhet som ny 
automationsteknik erbjuder. 

Företag från hela Mälardalen – och 
också andra delar av Sverige – 
kommer med som medlemmar, 
nätverket växer stadigt och nu är 
det dags att köra igång med våra 
populära frukostmöten också i 
Stockholmstrakten.

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.

Vi kommer att börja med några 
övergripande automationsteman 
som belyser trender, förklarar olika 
typer av automation och varför 
det är bra att automatisera. Som 
inledande tema passar Lean och 
Produktionslyftet väldigt bra!

Frukostmöte 30/8 i Stockholm 
med värd Rockwell Automation

Vad är Functional Safety?
Flera nya standarder har utvecklats inom området funktions- 
säkerhet (Functional Safety). Hur påverkar nya maskinsäkerhets-
standarder ert företag och vilka fördelar ger det er som användare? 
Välkommen till ett högaktuellt frukostmöte den 30 augusti!
Det gäller att inte se säkerhet bara som en isolerad del i fabriken, 
något som många gånger är svårt att arbeta med och underhålla. 
Tänk Lean/automation i säkerhet! Johan Ydeskog, Key Account 
Manager, och Martin Brolin, Commercial Engineer Safety, från 
Rockwell Automation AB reder ut begreppen och ger exempel 
på hur det på ett mer effektivt sätt går att integrera säkerhet i 
produktionen.

Plats: ÅF AB · Frösundaleden 2 
 Solna/Stockholm (vid E4 Haga Norra)

Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 · 08:30-10:00

Program:
08:30 Välkommen – frukosten står framdukad! 
 Albert Abirached välkomnar till ÅF

08:40 Nyheter inom Automation Region 
 Gunnar Iggendal · Automation Region

08:50 Vad är Functional Safety? 
 Johan Ydeskog · Rockwell Automation 
 Martin Brolin · Rockwell Automation

09:30 Affärsmingel med automationskollegor

10:00 Avslut

Frukostmötet är kostnadsfritt och alla automations- 
intresserade är välkomna, anmäl dig på vår hemsida!

Varmt välkommen! 
Gunnar Iggendal · Stockholmsansvarig Automation Region

Johan Ydeskog, 
ovan, och 

Martin Brolin.


