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Medlemsengagemang och partnersamverkan

Jag vill tacka alla medlemmar och partner som bidrar
till att Automation Region utvecklas till ett dynamiskt
kluster. Entusiasmen gör det till en glädje att jobba med
er! Ett varmt tack ska också riktas till alla finansiärer:
Mälardalens högskola, Länsstyrelsen Västmanland,
Västerås Stad, Landstinget i Västmanland, Eskilstuna
kommun, Örebro kommun och Nyköpings kommun.
Under året har vi erhållit två nya projekt: 1. Projektet
Automationskompetens, finansierat av Europeiska
Socialfonden, med nio deltagande företag som och som
ska fokusera på kompetensutveckling; 2. Vinnova har
beviljat en förstudie inom Smart, hållbar och effektiv
automation där SICS håller i projektledningen och som
ska resultera i en ansökan för ett större projekt.
Vi har genomfört många aktiviteter under året och
anledningen till att vi lyckas med detta är våra goda
samverkanspartner! Faktum är att det är så många
aktiviteter att jag omöjligt kan räkna upp dem här …

Ökad tillväxt genom samverkan

Med en snabbt växande verksamhetsvolym och nya
lokaler att fylla upp i Kungens Kurva söker DynaMate
Industrial Services ingenjörer med ljus och lykta.
Företaget, som är ett helägt dotterbolag till Scania,
erbjuder idag tjänster inom affärsområdena Fastighet,
Produktion och Engineering till kunder i Sverige.
DynaMate Industrial Services är medlemmar i Automation
Region sedan 2010 och har genom företagsklustret stora
förhoppningar om en god utveckling i en allt starkare
region.
Inom affärsområdet Engineering arbetar de med
att konstruera produktionssystem för tillverkning i
industrin, men även med system för fastighetsstyrning
och energieffektivisering. Inom automation arbetar de

Vi har under året välkomnat inte
färre än 15 nya företag och det är
glädjande att konstatera att vi nu
är över 60 medlemsföretag och 15
olika partner!
Det känns tryggt inför 2012 då vi
står för nya utmaningar. Bland
annat åker vi till Nederländerna i
februari för att rekrytera ingenjörer,
vi kommer att starta en ny
arbetsgrupp inom innovation/
forskning och till hösten ska vi delta aktivt vid både den
nya MAX-mässan (Manufacturing & Automation Expo) på
Stockholmsmässan samt vid Scanautomatic på Svenska
Mässan i Göteborg – mer information kommer under
våren!
En riktigt God Jul och Gott Nytt Automationsår!
Helena Jerregård · Processledare

främst med elkonstruktion och
programmering till produktionsoch fastighetssystem, både
vad gäller ändring på befintlig
utrustning och nyproduktion.
– Vi söker ständigt
medarbetare inom flera olika
kompetensområden, berättar
Dan Bergvall, chef
Dan Bergvall. Eftersom vi
för projektledning och
levererar helhetslösningar
energieffektivisering,
med projektledare
kring automation till industrin
Christine Andersson.
så behöver vi i stort sett alla
typer av ingenjörer.
Läs artikeln på www.automationregion.com!
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Vi välkomnar Epsilon!

Epsilon är Skandinaviens ledande konsulthus inom teknikoch systemutveckling, och är ett av de snabbast växande
konsultföretagen i Sverige. De arbetar inom branscher
som energi, fordon, telekom, läkemedel, medicinteknik
och övrig industri. Epsilon har ett heltäckande erbjudande
inom mekanik, inbyggda system och IT såväl som teknisk
dokumentation, projektledning och automation. För att
komma närmare sina kunder öppnar Epsilon vid årsskiftet
ett nytt kontor i centrala Västerås.
Läs mer på www.epsilon.nu.

Delta på högskoledagarna!

Välbesökt och välminglat julmingel
Den 15 december genomfördes det
traditionella julminglet i Automation
Center. Arrangörerna Västerås
Science Park, Sustainable
Business Mälardalen, Robotdalen
och Automation Region lockade ett
80-tal minglare – vi ser redan fram
emot nästa års julfestminglande!

Digitalt nyhetsbrev för utskrift

Vi har de senaste åren skickat ut utskrifter av nyhetsbrevet till våra medlemsföretag. Tyvärr har kostnaden
skjutit i höjden och det är svårt att motivera vidare
utskick. Vi kommer därför från januari endast att skicka
ut nyhetsbrevet som ett digitalt utskick, där det dock finns
möjlighet att ladda ner en PDF för utskrift. För de som
önskar att få utskrifter mot självkostnadspris går det bra
att kontakta bjorn.stenvall@automationregion.com.

På Högskoledagarna har företag
möjlighet att inspirera till utbildning
inom sitt område, få en första kontakt
och skapa kännedom om företaget.
Högskoledagarna arrangeras varje
år av Mälardalens högskola och har
cirka 3000 besökare på två orter. Årets Högskoledagar är
den 6 mars i Eskilstuna klockan 13:00-15:30 och den 8
mars i Västerås 10:00-15:30. Deltagandet är kostnadsfritt.
Mer information om högskoledagarna och anmälan hittar
du på www.mdh.se/utbildning/mer/hogskoledagar/foretag.

Addiva har just släppt årets sista nummer av sin
kundtidning Addera. Den som vill ha ett eget
exemplar kan kontakta dem via www.addiva.se.

Projekt Arbetsmarknadskunskap

Automation Regions medlemsföretag

Som ett resultat från arbetet i Automation Regions
kompetensgrupp har projektet Arbetsmarknadskunskap
startat i regi av Jobba i Västerås.
– Att redan tidigt skapa rätt förutsättningar för att våra barn
och unga hittar vägarna fram till branscher där det finns
jobb, är en av samhällets viktigaste frågor, säger Björn
Nordén på Jobba i Västerås. Vi upplever att vi har träffat
mitt i prick med projektet.
Flera offentliga och privata aktörer är med i satsningen
och målet är att nå ut till 28000 elever mellan 10-19
år och deras 40000 föräldrar. Mer information finns på
hemsidan www.arbetsmarknadskunskap.se.

Ny bok inom robotik

Lars Asplund, professor inom robotik på Mälardalens
högskola, har släppt en boken Robotik (Liber förlag), den
första utförliga översiktsboken inom ämnet på svenska.
Boken kommer främst att användas av Mälardalens
högskolas civilingenjörsprogram
inom robotik, men fungerar
som referensbok för många
teknikutbildningar vid andra tekniska
högskolor och universitet.

Kalendarium – se även hemsidan!

10/1 – frukostmöte med Mälardalens högskola (Västerås)
7/2 – frukostmöte med Pepperl+Fuchs (Västerås)
11-12/2 – kompetensrekrytering (Nederländerna)

Nytt nummer av Addera ute nu!

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
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit
Gylling Teknik

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

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt annan information hittar du på

www.automationregion.com

