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Ensam är inte stark

Automation Summit goes West

Under det gångna året har vi automationsvänner
noterat ett växande intresse för branschen och
för de frågor som vi arbetar med. Automation
och digitalisering är på allas läppar och flera
myndigheter och organisationer ägnar också
allt större uppmärksamhet åt klivet in i den
digitala framtiden. Betänkanden och rapporter
har kommit från bland andra regeringens
Digitaliseringskommission, VINNOVA och Swerea.

Efter årets succé med utsåld utställning och över
330 deltagare är det nu klart att konferensen
Automation Summit blir en årligen återkommande
mötesplats. I ett unikt samarbete med Svenska
Mässan kommer konferensen att arrangeras i
Västerås ojämna år och i Göteborg jämna år. Den
4 oktober 2016 blir det premiär på västkusten
då konferensen genomförs parallellt med
fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik.

2015 har också varit året då världen kom närmare,
med stora flyktingströmmar från väpnade
konflikter och svår fattigdom. Automation Region
arbetar tillsammans med bland andra Västerås
stad, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i
ett initiativ för att tillvara nyanländas kompetens.
Asylsökande kommer att erbjudas praktik och
validering av betyg och insatser sätts in för att
behålla de som får uppehållstillstånd i regionen.
Mer information kommer i början av det nya året.
Karolina, Stefan, Gunnar, Anna och Micke
Processledningen, Automation Region

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

Pia Nyzell, affärsansvarig för Scanautomatic & ProcessTeknik,
och Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

– Vi vill vara med och utveckla Automation Summit
till en internationell konferens för automation i
framtidens digitaliserade industri. Vi har sedan
länge ett givande samarbete med Automation
Region och nu förenar vi våra styrkor i ett riktigt
spjutspetsarrangemang, säger Pia Nyzell,
affärsansvarig för Scanautomatic & ProcessTeknik.
– Det har saknats en bred och stark konferens för
svensk tillverkningsindustri. Automation Summit
kan bli den ledande mötesplatsen för industrins top
management och lyfta angelägna frågor inom både
teknik- och marknadsutveckling, säger Annika
Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

22 nya medlemmar under 2015

Vi välkomnar byBrick, Espotel, Millcroft AB, Power Automation, Penny AB, Processus och THINGS som
nya medlemmar i Automation Region. Under 2015 anslöt sig inte mindre än 22 nya medlemmar och
samarbetspartner till Automation Region, vi tackar för förtroendet!

Strategiskt samarbete med THINGS
Automation Region och THINGS går samman för att
tillsammans hitta nya lösningar och ta tillvara möjligheter som
uppstår i den snabba teknikutvecklingen.
– Automation Region har genomfört flera framgångsrika
projekt som bygger på samarbete mellan små
utvecklingsbolag, större automationsföretag och akademi.
Nu kan vi växla upp arbetet och bidra till en vitalisering av
automationsbranschen, säger Karolina Winbo, processledare
på Automation Region.
THINGS är Sveriges första gemensamma utvecklingsmiljö för
startupbolag inom tillväxtområden som Internet of Things,
wearables, 3D-print, automation och robotik. Lokalerna finns
i anslutning till KTH i Stockholm och rymmer 32 startupbolag
som genomför projekt tillsammans med partnerföretag som
ABB, Assa Abloy, Husqvarna, NCC och SP. Automation
Regions ansökan.

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Cyber Security – IT-säkerhet i framtidens
industrisystem
Frukostmöte i Västerås · 2016-01-12

Industri 4.0 – politik eller teknik?
Frukostmöte i Västerås · 2015-12-08

Cyber Security – IT-säkerhet i framtidens
industrisystem
Frukostmöte i Stockholm · 2016-01-19
Mångfald och förändringsledning
Frukostmöte i Västerås · 2016-02-02

Gör som Volvo, minska dina
produktionskostnader genom ledtidsförkortning
Frukostmöte i Stockholm · 2015-12-08
An unexpected christmas@expectrum
Julmingel · 2015-12-15

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.

