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Automation Region står stark inför det nya året
2009 har varit ett bra år för
Automation Region: En stor mängd
framgångsrika arrangemang har
gjort oss kända, vi har ökat kraftigt
och är nu 37 medlemsföretag
och 15 partner och, viktigast,
automationsbegreppet börjar sätta
sig.
I förra månadens nyhetsbrev
beskrev Vinnovas generaldirektör
vad automation handlar om,
nämligen nyckeln till framtidens
ekoeffektiva ekonomi med hållbar
produktion och en förutsättning för
oss i Sverige att behålla produktion
och forskning. I dessa dagar
fokuserar världen på klimatfrågorna;
automation är en viktig del av
lösningen för framtiden.
För 2010 hoppas vi alla att de goda tiderna för
industrin ska komma tillbaka. Automation Region har

ett fullspäckat program för att
säkerställa att det också blir så. Vi
jobbar vidare med vårt klusterbygge,
där synlighet och kompetensfrågor
ligger högt på agendan. Våra
mötesplatser med frukostmöten
och seminarier fortsätter. Vi
kommer att starta ytterligare en
arbetsgrupp speciellt viktig för de
mindre företagen, nämligen inom
affärsutveckling. Samarbeten med
akademi och forskning, stöd till nya
automationsutbildningar är andra
exempel på fortsatta satsningar. Vi
har mycket att göra!
Automation Region passar härmed på
att önska alla automationsvänner en
riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Sven-Arne Paulsson · Processledare
PS. Torsdag 11/3 kl 15-18 är det årsmöte – boka in! DS.

Klustret väcker intresse och engagemang
När vi ser tillbaka på vad som hänt under året slås vi
av det engagemang och intresse som växt upp kring
Automation Region. Att vi är omskrivna i media – ca 60
registrerade publiceringar i år – är givetvis spännande,
men det är även inspirerande att se vad vi gjort och
rapporterat om inom klustret.
Ni som läser Automation Regions nyhetsbrev vet
att vi ofta bjuder in gästskribenter från olika delar
av samhället; politiker, akademiker samt – förstås –
medlemmar i Automation Region. Det gemensamma
är intresset och engagemanget. Av artiklarna som

publicerats i nyhetsbrevet
väckte vår kartläggning av
automationsbranschen stort
intresse, inte minst i media.
Ett annat högintressant
område är Smart Grids,
som ett par artiklar från våra
medlemsföretag tog upp.
Läs hela sammanfattningen
över året som gått på
www.automationregion.com!
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ABB omorganiserar divisioner

Automation Products och Robotics bildar två nya
divisioner: Discrete Automation and Motion (med Robotics)
samt Low Voltage Products. Process Automation blir i stort
sett oförändrat, förutom att instrumenteringsverksamheten
förs över till denna division från Automation Products.
Förändringarna gäller från den 1 januari 2010.

Referensgruppsmöte i oktober

Den 27 oktober möttes Automation Regions referensgrupp, vårt diskussionsforum för medlemsföretagens
representanter. Ett 20-tal ledande personer deltog
för att diskutera automationsindustrins image och
vilka frågor vi vill bli förknippade med. Avsikten är att
under våren genomföra en PR-satsning där värdet av
automation kommer fram. Tidigare styrelsemöten och
referensgruppsmöten har slagit fast att ”automation
är en förutsättning för framtida hållbar produktion”.
Vi ville nu välja ut en ytterligare snävare fråga att
kommunicera, och den spetsfråga som vi enades om
är ”framtidens energisystem”. Det är ett område som
kan locka många unga studenter och ingenjörer till vårt
fält. Automationsindustrin kommer att ha en avgörande
inverkan på klimat- och energifrågorna och möjligheten
att uppnå en ekoeffektiv ekonomi och de politiska mål
som satts upp. Diskussionen var positiv och engagerad –
tillsammans utvidgar vi branschens strategiska tänkande!

Könsneutrala leksaker på TV4

Kursen i leksaksdesign
som Automation Region
stött väckte även TV4
Nyhetsmorgons intresse. I
ett tio minuter långt inslag
berättade studenterna
om sina projekt, och
professor Yvonne
Eriksson på Mälardalens
högskola framhöll särskilt stöttningen från Automation
Region – se hela klippet på www.tv4play.se/aktualitet/
nyhetsmorgon?videoId=1.1395442.

Använd funktonen ”tipsa en vän”!

Med funktionen ”tipsa en vän” på hemsidan kan du
göra just det – vid intressanta arrangemang, artiklar och
notiser. Hjälp oss gärna att bli både fler prenumeranter
och medlemmar genom att sprida vårt budskap!

Kalendarium – se även hemsidan!

19/1 – Frukostmöte med Prevas (Västerås)
11/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)

Fler medlemmar i Automation Region

Denna månad hälsar vi tre nya medlemmar välkomna till
klustret: Schneider Electric, Solvina och ÅF.
Schneider Electric är en av världens ledande
leverantörer inom industriell automation. Med ett
heltäckande produktsortiment erbjuder de kompletta
lösningar för att effektivisera industriella processer hos
sina kunder. Schneider Electric är ett globalt företag
som erbjuder produkter, system och tjänster inom
såväl industriell automation som fastighetsautomation,
eldistribution, elinstallation, avbrottsfri kraft och
energieffektivisering.
Solvina har ambitionen att vara en ledande leverantör
av energisystemdesign, systemintegration och
reglerdynamisk optimering i kraft- och processindustrin.
Solvina arbetar för en tvärteknisk helhetssyn som
ser till anläggnings- och systemfunktion för att hitta
effektiva lösningar. Genom moderna metoder och stor
anläggningskunskap uppnår de stora vinster för sina
kunder.
ÅF är ett teknikkonsultföretag med hundraårig erfarenhet
som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för
industrins processer, för infrastrukturella projekt och
vid utvecklingen av produkter och IT-system. Företaget
kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och
modernaste teknik med mångårig tradition och förankring
i svensk industri. ÅF arbetar med uppdrag inom de mest
skiftande områden för både stora och små företag.

Automation Regions medlemsföretag
ABB Automation Products
ABB Corporate Research
ABB Power Automation
ABB Process Automation
ABB Robotics
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
CC Systems
Condesign
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering

Flintec
ICA
Infotiv
Jubo Gruppen
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Westermo
Westinghouse
ÅF
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