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Dansar, spelar cello och
bygger rymdrobot

Innovation är automation

För två år sedan vann hon Automation
Regions studentpris för bästa
examensarbete och sedan i höstas arbetar
hon på den europeiska rymdbyrån ESA.
Ingenjörsutbildning, automationsintresse och
en förmåga att fånga tillfället i flykten gjorde
att Marina Rantanen fick drömjobbet.

Ungdomarna skyr industrin. Regeringen bryr sig
inte. Media är ointresserade. Bara du har fattat att
industrin är Sveriges framtid. Eller hur?
Det är i alla fall så här det låter ibland. Men
sanningen ser lite annorlunda ut om man
skiftar perspektiv. Industrin behöver kompetent
arbetskraft och kommer få slåss med andra
branscher om de främsta talangerna. Fast det
gäller inte specifikt för industrin utan även till
exempel bygg, eller för den som vill locka säljare.
Men okej, ungdomar drömmer inte om att bli
ställare, det är sant. Men vems fel är det? Ingen
från industrin har någonsin försökt förklara för
mig vad en ställare gör. Vi är nog många som
gått ovetande om detta genom livet. Nästa lika
problematiskt är faktiskt begreppet automation.
Men låt mig återkomma till laddningen i olika ord.
Fredrik Karlsson
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När möjligheten att jobba med rymdteknik
dök upp så tvekade inte Marina Rantanen.
Rekryteringsprocessen avslutades under
april 2013 och i oktober gjorde hon sin första
arbetsdag som juniorforskare på ESA i Noordwijk,
söder om Amsterdam.
– Jag har alltid varit fascinerad av rymden och
efter studietiden började jag spana in ESA. Det
är en otroligt spännande bransch och det finns
så mycket nytt att uppleva. Dessutom ligger
arbetsuppgifterna till stor del i linje med innehållet
i min utbildning, konstaterar Marina.
Marina medverkar i utvecklingen av European
Robotic Arm (ERA) – en 11 meter lång robotarm
som ska installeras på den internationella
rymdstationen ISS. Den teknik som utvecklas
för användningen i rymden måste klara stora
påfrestningar. Ett exempel är problemet med
rester från mänsklig aktivitet i rymden, där
rymdskrot kan slå mot konstruktionerna med
samma kraft som en gevärskula.

Succé för Automation Expo hos Scania
Tisdagen den 8 april genomförde vi ett, minst sagt, välbesökt
Automation Expo hos Scania i Södertälje. Intresset från både
medlemsföretag och besökare var på topp redan från start och när
36 utställarföretag och mer än 220 besökare hade anmält sig valde
vi att stänga anmälan för att klara trycket.
Efter Expot beslutade sig Scania dessutom att bli medlemmar
i Automation Region. Bättre kvitto på styrkan i vårt
automationsnätverk kan vi väl knappast få!

Hej nya medlemmar!
Under april har sex nya företag anslutit sig till Automation Regions nätverk.
Vi har glädjen att välkomna Fanuc, Hemomatik, Mitsubishi Electric, Phoenix
Contact, Scania och SEW-Eurodrive!

Automation Region i DI-bilaga,
INRIKES och Svensk Verkstad
Under april månad publicerades artiklar om
automatisering och Automation Region i både DIbilagan Modern Industri, resemagasinet INRIKES
och tidningen Svensk Verkstad. Vi noterar ett
tilltagande intresse för vår verksamhet – kul!

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Frukostmöte i Stockholm – beställarkompetens
Frukostmöte · 2014-05-13
Mer information och anmälan på hemsidan

Automation Expo på Scania
Minimässa · 2014-04-08
Se notis i nyhetsbrevet

Automatisering av internlogistik
Frukostmöte · 2014-05-13
Mer information och anmälan på hemsidan

Hållbara globala affärer i Mälardalen
Frukostmöte · 2014-04-01
Dokumentation finns på hemsidan

Produktionsklustrets konferens
Konferens · 2014-05-20 till 2014-05-21
Mer information och anmälan på hemsidan
Workshop Smart Living Challenge
Workshop · 2014-05-27
Mer information och anmälan på hemsidan

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.

