
Möten och ny kunskap 
driver oss framåt

Så var det dags att summera ytterligare ett 
händelserikt år med Automation Region. Först 
och främst – vi är fantastisk glada och stolta över 
att få arbeta tillsammans med alla engagerade 
och positiva automationsvänner som finns i vårt 
nätverk! Möten med våra medlemmar, finansiärer, 
intressenter och partner ger influenser som 
utvecklar klustret och inspirerar till nya initiativ.

Vid det senaste styrelsemötet efterlystes mätetal 
som kan användas för att beskriva Automation 
Regions utveckling. Vi har gjort vår läxa och 
sammanställningen av årets aktiviteter är minst 
sagt imponerande. Under 2014 har Automation 
Region genomfört 17 frukostmöten i Västerås och 
Stockholm och fyra Automation Expo på plats 
hos olika användarföretag. Cirka 2 400 personer 
har medverkat vid våra aktiviteter och tillsammans 
har de spenderat över 6 000 timmar hos oss.

Karolina Winbo och Mikael Klintberg

Rapport från 
utvecklingsgrupperna
En framgångsfaktor för Automation Region är det 
starka medlemsengagemanget. Arbetet med de 
fyra fokusområdena kommunikation, kompetens, 
affärsutveckling och innovation bedrivs i fyra 
utvecklingsgrupper. Vad har hänt under året och 
vad kan vi förvänta oss framöver?

Hej Anders, berätta om 
Innovationsgruppens 
plan för att leverera 
medlemsnytta!

Vårt mål är att 
sänka trösklarna för 
medlemsföretagen att 
integrera en högre grad 

av forskning och innovation i sina verksamheter 
utan att detta påverkar den operativa 
verksamheten på negativt. Vi vill göra det lättare 
att få tillgång till externa medel, inspirera till 
samarbeten mellan företag och branscher och 
använda vårt partnerskap med Mälardalens 
högskola och SICS i Västerås för att underlätta 
genomförandet av projekt. Vi kommer arrangera 
frukostmöten med innovation på agendan, det 
första planeras i början av februari.

Just nu ligger vårt fokus på att samla ihop de 
erfarenheter som vi har gjort under de senaste två 
åren kring forskning och innovation. Vi kommer att 
identifiera bra exempel där vi har bidragit till nya 
projekt, lösningar och samarbeten och se hur vi 
kan sprida dessa erfarenheter inom klustret. Vårt 
första möte 2015 har detta på agendan.

Vi kommer att följa aktiviteter och utlysningar 
inom ramen för PiiA, men också använda vår 
kontakt med PiiA för att lära oss mer om andra 
strategiska agendor för eventuella engagemang 
även där.

Avslutningsvis, för att skapa en stark plattform 
för utveckling av forskning och innovation inom 
Automation Region så behöver vi fler engagerade 
medlemmar i gruppen!

Nyhetsbrev 
december 2014

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



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.

Kommande aktiviteter
Nya möjligheter i den digitala industrin 
Frukostmöte i Västerås · 2015-01-13

Förbättra ditt innovationsklimat 
Frukostmöte i Västerås · 2015-02-03

Automation Expo på Westermo Teleindustri 
Minimässa · 2015-02-12

Genomförda aktiviteter
An unexpected christmas at expectrum 
Julmingel · 2014-12-10

Öppen kommunikation och hållbara lösningar 
Frukostmöte i Stockholm · 2014-12-09

Dags för ny kompetens? 
Frukostmöte i Västerås · 2014-12-02

Ny medlem – Kennedy Automation
Vi välkomnar Kennedy Automation AB som nya medlemmar i Automation Region. 
Företaget erbjuder genomtänkta och pålitliga automationslösningar och är framför allt 
specialiserade på högriskmiljöer och andra kvalificerade miljöer där noggrann riskanalys 
spelar en avgörande roll.

Cax inspirerar skolklass
I mitten av oktober besökte klass 1A på Kärralundsskolan 
Möjligheternas Värld på Scanautomatic för att lära sig mer om 
robotar och automation. Barnen inledde läsåret med att läsa 
Automation Regions bok om Cax, den trettonde roboten.

– Tack vare Cax känner barnen igen sig i det de ser här. När 
man är liten tänker man ju aldrig på hur saker tillverkas. Nu får 
de en unik inblick i hur det faktiskt kan gå till, säger barnens 
lärare, Ann-Christine Ljungström.

YourFlow hittar nya affärer
YourFlow är medlem i Automation Region sedan i mars. 
Företaget utvecklar YourFlow, ett mjukvaruverktyg för 
värdeflödesanalys som tar sikte på att förkorta ledtider.

– Verktyget är enkelt och främjar teamwork eftersom det drar 
nytta av medarbetarnas kunnande och förbättringsidéer. 
Vanligtvis reduceras ledtiden med mellan 20 till 70 procent i 
ett ledtidsprojekt, säger Anders Bergdahl, en av företagets 
grundare.


