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Efter en intensiv vår är det dags att varva ner och 
ladda batterierna inför höstens aktiviteter i Automation 
Region. Det är dock inte alla som tar ledigt än; medan 
många jämnåriga studenter jobbar på solbrännan är det 
40 tjejer som svettas med kommunikation, design och 
programmering på Mälardalens högskola. Sommarkursen 
”Hello World”, där Automation Region är en av aktörerna, 
pågår i skrivande stund för fullt. De tio företag och 
organisationer som lämnat in uppdrag till kursen kan se 
fram mot projektredovisningarna den 9 juli.
För hösten finns det redan nu gott om planer. Vi börjar 
med våra populära frukostmöten på Automation Center 
den 7 september. Vill ditt företag stå som värd för ett av 
frukostseminarierna? Hör av dig till oss! Större aktiviteter 
planeras i oktober, då vi planerar att genomföra både en 
affärsresa till Kina i samarbete med Exportrådet (11-15 
oktober) och aktiviteter i samband med branschmässorna 
Tekniska Mässan (19-22 oktober) och Scanautomatic/
Processteknik (26-28 oktober) – bland annat ordnas en 

paketresa till Göteborg (26-27 oktober). Mer information 
om våra aktiviteter finns förstås på hemsidan.
Slutligen vill vi tacka alla er som gjorde Automation Expo 
och Night Aut till en heldag i nätverkandets tecken och 
en final på vårens aktiviteter som heter duga! Båda 
arrangemangen innebär en början till en ny tradition 
hoppas vi. Slutligen vill vi önska dig och dina kollegor en 
riktigt skön sommar!
Malin, Gunnar & Helena

Klarblå himmel, vindstilla väder, blank sjö, god mat 
och dryck samt ett överflöd av trevligt sällskap. Det 
kanske låter för bra för att vara sant, men den som var 
med på premiärkvällen för Night Aut den 15 juni vet att 
det stämmer! Dagen började dock tidigare än så med 
premiären för Automation Regions minimässa Automation 
Expo. Mässan slog upp portarna till Automation 
Center mitt på dagen den 15 juni och vid 16-tiden på 
eftermiddagen hade 15-talet utställare kunnat träffa 
ca 120 besökare. Många av utställarna och en hel del 
besökare valde sedan att fortsätta kvällen med Night 
Aut. Efter samlingen på Elba-kajen vid 17-tiden var det 

Sommar i Automation Region

ombordstigning och incheckning till 
festen. Efter båtrundtur, mingel, middag 
och underhållning på Elba avrundades 
kvällen med utcheckning vid bryggan. 
Här fick alla 

deltagarna välja mellan varsin 
utcheckningspresent; taxi, 
mat eller dryck. Vi hoppas att 
kvällen gav mersmak och att 
vi nu lagt grunden till en ny 
tradition!. 
Läs artikeln på hemsidan!

Automation Expo och Night Aut – nya traditioner inom Automation Region!



www.automationregion.com

Kalendarium – se även hemsidan!
9/7 – projektavslut Hello World! (Västerås/Eskilstuna)
7/9 – frukostmöte · Automation Center (Västerås)
11-15/10 – affärsresa till Kina med Exportrådet
19-22/10 – Tekniska Mässan  (Stockholm)
26-28/10 – Scanautomatic/Processteknik (Göteborg)

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
Rejlers
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och notiser samt annan information hittar du på

Följ med till Kina 11-15 oktober
Automation Region kan med Exportrådet erbjuda en 
resa till Kina för våra medlemmar och partner för att 
på så sätt få tillgång till den kinesiska marknaden och 
relevanta företagsbesök. Programmet bestäms i samråd 
med deltagande företag och organisationer. Kostnaden 
är 15.000 kronor för en deltagare, därefter 10.000 
kronor per deltagare (max tre per företag). Avgiften 
är subventionerad; totala kostnaden är 30.000 kronor 
men resterande del täcks av Exportrådets finansiering. 
Resekostnader ingår inte (flyg, hotell, måltider), men 
Exportrådet samarrangerar transport och uppehälle. 
Anmäl dig och ditt företag via hemsidan – mer information 
har helena.jerregard@automationregion.com.

Ett 40-tal teknikintresserade tjejer 
erbjuds deltagande i Hello World!
Oavsett könsrelaterade skillnader i teknikintresse kan vi 
konstatera att antalet sökande till teknikutbildningar på 
alla nivåer är lågt. En av våra främsta målsättningar att 
säkra kompetensförsörjningen till branschen. En naturlig 
del i det arbetet är att lägga grunden genom att väcka 
teknikintresset hos barn och ungdomar. Responsen på 
förra sommarens ”Hello World” var överväldigande positiv 
och i år har kursen därför vuxit till att omfatta fyra veckor 
– den 14 juni till 9 juli – istället för en, och den arrangeras 
både i Eskilstuna och i Västerås. Tio uppdragsgivare har 
bidragit med skarpa projekt inom exempelvis webbaserad 
kommunikation. Resultatet presenteras i juli – mer vet 
helena.jerregard@automationregion.com.

Svensk näringslivsdag i Stuttgart
Svenska Handelskammaren i Tyskland arrangerar den 
24e september en svensk näringslivsdag i Stuttgart 
tillsammans med olika lokala främjande organisationer. 
Framförallt handlar det om att visa svenska företag vilka 
affärsmöjligheter som finns inom branscherna Health 
Care, Automotive och Green Technologies. Dagen 
innehåller workshops och skräddarsydda matchmaking-
program efter de deltagande företagens egna behov. 
Syftet med dagen är att förse svenska företag med 
information om vad de bör tänka på vid en etablering i 
Tyskland samt om de fördelar som finns med att etablera 
sig i regionen Baden-Württemberg. Avresa den 23/9, 
hemresa den 25/9, allt till självkostnadspris. För mer 
information och intresseanmälan går det bra att kontakta 
susanne@handelskammarenmalardalen.se.

Robotdalens dag i Örebro 7 september
Välkommen till en heldag på Örebro Slott under parollen 
Kraftsamling robot-Sverige. På Robotdalens dag 7 
september möter du företag, forskare, finansiärer och 
innovatörer från hela landet. Under dagen tillkännages 
även vinnaren av den internationella forskartävlingen 
Robotdalen Scientific Award. Mer information hittar du på 
www.robotdalen.se/robotdalensdag.

Paketresa till Scanautomatic
I höst arrangeras 
för första gången 
mässorna 
Scanautomatic 
och Process-
teknik parallellt i Göteborg. Automation Region 
representeras av flera talare i programmet och kommer 
också att ha en informationsdisk i anslutning till Svensk 
Automations monter. Nu erbjuder vi våra medlemsföretag 
ett komplett paket med resa, två dagar på mässan, 
logi och en trevlig kväll i Göteborg. I erbjudandet ingår 
chartrad buss från Stockholm/Västerås till Göteborg den 
26/10 med frukost ombord. Bussen går sedan tillbaka på 
eftermiddagen/kvällen den 27. Priset för arrangemanget 
är 3.195 kronor exklusive moms. Antalet platser är 
begränsat, anmäl dig nu på www.automationregion.com!


