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Tillsammans har vi ”fighting spirit”!

Som ny rektor på Mälardalens högskola får jag dagligen
kan flytta fram positionen för
en dos av nya insikter och ny kunskap. Med god guidning
automationsbranschen ytterligare
av ledningen för Automation Region har jag fått lära
ett steg. Eller tre.
mig de stora dragen kring automationsbranschen, dess
Att högskolan själv argumenterar
omfattning, potential och stora utvecklingsmöjligheter.
för att denna expansiva region
För mig var det nytt att hela sju procent av den globala
behöver en stark högskola känns
automationsbranschen finns i Mälardalen.
förutsägbart. Desto viktigare är
Jag brukar säga att Mälardalens högskola är en nationell
det att våra samarbetspartner
högskola som verkar i en region och med en innovativ
anser det. Låt gärna politiker och beslutsfattar förstå att
och internationell profil. Genom de forsknings- och
detta inte är en isolerad högskolefråga, utan en fråga om
utvecklingssamarbeten som sker tillsammans med företag hela regionens utveckling och därmed för hela landet.
som finns placerade i vår geografiska närhet bidrar
Avslutningsvis en glädjande nyhet. Totalt är 208 studenter
Mälardalens högskola till en stärkt svensk konkurrenskraft. antagna till civilingenjörsprogrammen, jämfört med 156
Som jag ser det gäller samma sak för Automation
förra hösten. Efter många års nedgång är detta ett positivt
Regions medlemsföretag. Ni befinner er här i regionen,
trendbrott. Vi satsade på att rekrytera fler studenter – och
men verkar både nationellt och internationellt, vilket
lyckades. Som sagt, det gäller att ha ”fighting spirit”.
skapar kraft och nytta för hela Sverige. Jag är därför
övertygad att vi tillsammans, som aktörer i en region,
Karin Röding · Rektor Mälardalens högskola

Jobb Shop – hitta ditt drömjobb!

Automation Region, Västerås Science Park och Jobba
i Västerås arrangerar söndagen den 11 september en
Jobb Shop på Culturen i Kopparlunden, Västerås. Eventet
pågår mellan 13:00 och 16:00, då du som ingenjör får
träffa företag från hela Mälardalen. Gratis bussar erbjuds
från Norrköping, Linköping, Södertälje, Eskilstuna, Örebro
och Uppsala – läs mer på www.jobbshop.com.
Under ”företagsracen” från 13:30 presenterar företagen
sin verksamhet och rekryteringsbehov, så att du enkelt
kan välja vilka du är intresserad av att prata vidare med
under dagen. Bland utställarna hittar du bland andra
Addiva, Etteplan, HiQ, Prevas och Rejlers Ingenjörer.
Läs mer om arrangemanget på www.jobbshop.com!
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Ny medlem:
Mimer Technology Information

Välkommen säger vi till Mimer Information Technology AB
i Uppsala, ledande på underhållsfria databaser
med sin Mimer SQL-produkt. Detta är en skalbar
databashanterare som finns tillgänglig för Windows, Mac
OSX, OpenVMS, Linux och andra Unix-plattformar. Mimer
SQL finns även för mobiltelefoner och PDAer. Exempel
på kunder till Mimer är Volvo
Car, National Blood Service
(England) och Alexander
Forbes (Sydafrika) – läs
mer på www.mimer.com.

Samarbetspartner söks till
automationsföretag i Sydamerika

Termodinámica är verksamt inom värmeområdet
– ångpannor, värmeväxlare etcetera – samt inom
automation, VVS, isolering och mätningar. De arbetar
med såväl konstruktion som med tillverkning. De söker
affärskontakt med ett svenskt företag inom samma
bransch. Syftet är att kunna offerera och genomföra
projekt med ett ökat teknikinnehåll och därigenom
förbättra konkurrenskraften. Mer information finns att
läsa på www.automationregion.com, eller kontakta
bjorn.lindquist@tilek.se.

China Today – Business Forum

Är du företagare som vill att ditt företag ska expandera?
Vill du utveckla internationella projekt? Är du intresserad
av internationell och effektiv match-making? I
månadsskiftet september-oktober kommer en stor
kinesisk delegation till länet. Det ges en möjlighet
för länets företag att presentera sitt företag och söka
affärskontakter den 30 september i Västerås på ett
Business Forum. Forumet deltagarna ett praktiskt
”know-how”-paket med stöd kring hur ditt företag kan
nå den kinesiska marknaden, en exponeringsmöjlighet
som förberedelse för internationalisering. Du får möta
högskolor, kunder, investerare och partner från andra
sidan jordklote – läs mer på www.madeinvasteras.com.

Kalendarium – se även hemsidan!

6/9 – frukostmöte med AddQ (Västerås)
11/9 – Jobb Shop (Västerås)
21/9 – Android-dagen (Kista)
30/9 – China Today (Västerås)

Bortom telefoner och surfplattor

Den 21 september arrangeras i Kista den första svenska
konferensen om nya tillämpningar för Android. Androids
allt större andel av marknaden för telefoner, surfplattor
och andra handhållna enheter har gjort Androidkompatibel hårdvara allt billigare. Detta i kombination
med enkelheten att utveckla för plattformen gör det
möjligt att använda Android inom helt nya områden;
runt hörnet ligger användandet av Android inom
industrin. Arrangemanget erbjuder en mötesplats för
företag, utvecklare, konsulter och forskare: ett forum
för diskussioner om vad som kan göras idag och vad
som kommer att vara möjligt i framtiden.Konferensen
arrangeras av SICS (Swedish Institute of Computer
Science), Elektroniktidningen, Swedsoft och Automation
Region. Deltagaravgiften är 600 kronor inklusive
moms, platsen är Electrum, Isafjordsgatan 22, Kista.
Simple Signup används för registreringen; gå till http://
simplesignup.se/event/7357. Hjärtligt välkommen!

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
AddQ Consulting
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit

Gylling Teknik
HMS Networks
ICA
Imego
Infotiv
Know IT
LP Innovation
Metrum
Mimer Info Tech
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Solvina
Tieto
TKG
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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