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Vi ska se till att det händer
Låt mig börja med att säga
att det är väldigt roligt och
inspirerande att som ny
styrelseordförande vara en
del av Automation Region!
Med samverkan som ledord
har bygget av verksamheten
hittills varit mycket lyckosamt
och tack vare VINNVÄXTfinansieringen finns det goda förutsättningar för en
fortsatt positiv utveckling.
Under de senaste 13 åren har jag varit verksam
inom olika delar av ABB, senast i Dubai som
globalt ansvarig för vår serviceverksamhet mot
processindustrin. Nu kommer jag hem till en
ny befattning som divisionschef för Process
Automation i Sverige, och det i en spännande tid.
Automatisering, digitalisering och Internet of Things
är högaktuella ämnen. Teknologier, branscher och
olika delar av samhället knyts samman allt mer,
vilket gör att vårt arbete inom såväl ABB som
Automation Region känns relevant och viktigt.
I den pågående utvecklingen är jag övertygad om
att det svenska samarbetsklimatet utgör en viktig
konkurrensfördel. En tydlig trend är också ökat
samarbete mellan företag av olika storlek. Det
skapar ett ekosystem av företag som tillsammans
löser utmaningar i snabb takt.
Björn Jonsson
Divisionschef på ABB Process Automation och
styrelseordförande i Automation Region

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om
du undrar över något:
Karolina Winbo, Processledare
021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com
Mikael Klintberg, Processledare
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com
Stefan Hollertz, Informationsansvarig
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com

Mötesplatsen för
industriell digitalisering

Den 4 oktober är det dags för årets upplaga
av Automation Summit, den här gången under
parollen ”För Sveriges industriella digitalisering”.
En innehållsrik dag utlovas – och en spännande
fortsättning på kvällen för de som vågar.
Automation Summit 2016 arrangeras parallellt
med fackmässorna Scanautomatic &
ProcessTeknik på Svenska Mässan i Göteborg.
Under våren har konferensens innehåll tagit form
och deltagarna möter intressanta talare som med
olika utgångspunkter och perspektiv guidar i den
industriella digitaliseringen. Ett exempel är den
före detta Scania-chefen Leif Östling som sedan
i maj är ordförande i Svenskt Näringsliv. Han
kommer till Automation Summit för att prata om
Lean i tillverkningsindustrin.
– Att arbeta med Lean är extremt viktigt när
tillverkningen är kundorderstyrd som den är idag.
Tillverkningen måste kunna ske styckevis och
maskinparken riggas om på några sekunder.
Vi är ständigt uppkopplade mot kunden som
kan beställa sin speciella produkt till ett givet
leveransdatum.
Automation Summit avslutas med mingel och för
de som önskar finns möjligheten att ansluta till
Automation Regions festkväll på Liseberg. Där
erbjuds en eller flera åkturer i attraktionen Helix –
favorit i repris – samt middag på Stjärnornas krog.
Vi ses i Göteborg den 4 oktober!

Hej nya medlemmar
Vi har nöjet att välkomna Dell och PROCAD
Systems som nya medlemmar i Automation Region.

Höstbesök hos våra medlemmar
För att även fortsättningsvis kunna genomföra relevanta aktiviteter och
innovationsprojekt kommer Automation Region besöka ett antal av våra
medlemmar under hösten.
Vid besöken hos våra medlemmar medverkar Lars Krantz, ny projektledare
vid Automation Region (fotot), och även andra från processledningen. Vi ser
verkligen fram emot att fortsätta dialogen med er under hösten!

Planer på kodstuga i Västerås
Västerås stadsbibliotek och den ideella föreningen
Kodcentrum diskuterar just nu möjligheten att starta en
kodstuga på Bäckby bibliotek i Västerås. Kodstugor finns på
flera orter i landet och ger barn i åldern 9-13 år möjlighet att
lära sig programmering.
– Stadsbiblioteket vill uppmuntra barn till berättande och
skapande i olika former och vi vill gärna erbjuda en miljö
för att utveckla digitalt hantverk. För det här behöver vi
vuxna som kan programmera och som kan hjälpa oss att
sprida kunskap och inspirera barnen, säger Åsa Goos,
avdelningschef på Västerås stadsbibliotek.
För mer information om hur du och ditt företag kan hjälpa
till att inspirera nästa generations ingenjörer, kontakta Åsa Goos, asa.goos@vasteras.se, eller läs mer om
kodstugorna på Kodcentrums hemsida, www.kodcentrum.se.

Kommande aktiviteter
Från digital ångest till digital happiness
Frukostmöte i Västerås · 2016-09-06

Fartfylld kväll på Liseberg
Automationsfest · 2016-10-04

Digitalisering i offentlig sektor – Stadens
Kontrollrum
Frukostmöte i Stockholm · 2016-09-13

Resa till Scanautomatic och ProcessTeknik
Automationsresa · 2016-10-04

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas 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. Mer information: www.automationregion.com.

