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Investera i förutsättningarna

Vi är en världsledande region inom automation. Låt oss
berätta det för alla, högt och tydligt. En del av detta arbete
innebär även att få staden Västerås att bättre förstå sig
själv och sin näringsbas. Vi har en hemläxa att göra i
dialogen med staden och andra regionala aktörer, men
förutsättningarna tack vare bland annat Automation
Region blir allt bättre.
För Westermos del handlar dock engagemanget i
Automation Region främst om arbetskraften i regionen,
att locka hit och behålla alla duktiga människor. Som
spetsteknologiföretag är detta oerhört viktigt, vi är helt
beroende av att hitta de rätta ingenjörerna. Vi är som
företag inte så stora att vi är kända världen över, men
ändå går 90 % av vår omsättning på export. Regionen
med dess kunnande och dynamik måste sättas på kartan
som ett automationens Silicon Valley. Vi ska muta in
detta område; om Westermo arbetade inom data skulle
en adress i Silicon Valley automatiskt ge oss en stärkt
trovärdighet. Hit vill vi nå med Automation Region. Vi har
förutsättningarna – det är dags att investera i dem.

För vår gärning inom Automation
Region är det viktigt även med
konkreta investeringar, det vill säga
riskvilligt kapital. Automation är en
stor och framgångsrik bransch med
en enorm potential. Som alltid är
det bäst att satsa inom områden
där bollen redan är i rullning. Det
är bara genom riskvilligt kapital
vi kan få små företag att växa till
medelstora. Förhoppningsvis växer
sedan några av dessa till att bli
storföretag. Samtidigt är det en signal till alla unga som
står i valet av utbildning och karriär; de står också inför
en personlig satsning med flera år av utbildning. Visa att
vi satsar på dem, att vi tänker behålla vår världsledande
ställning, visa att automationsvärlden är het! Låt oss
investera i våra förutsättningar.
Lars-Ola Lundkvist · Koncernchef Westermogruppen
Styrelseledamot Automation Region

Årets roligaste dag – med Automation Expo, Automationsnästet och Night Aut!
Den 15 juni hälsar vi alla automationsvänner
välkomna till vad som måste vara branschens
roligaste dag. Vi inleder med en repris av
fjolårets Automation Expo på Automation
Center i samverkan med Västerås Science
Park, fortsätter med introduktionen av
vår senaste satsning Automationsnästet
tillsammans med Robotdalen och rundar av
dagen med Night Aut. Kan det bli bättre?
Årets version av Automation Expo lovar att bli
bättre än någonsin. Sedan förra året har vi
tagit vårt Expo på turné till Köping, Fagersta
och Eskilstuna. Det tar sin tid att etablera

ett nytt koncept, men vi känner att vi är på
rätt väg. En nyhet i samband med årets
Automation Expo är Automationsnästet, ett
samarbete mellan Automation Region och
Robotdalen där företag kostnadsfritt kan få
sina automationsmöjligheter utvärderade.
Dagen avslutas med Night Aut. Ifjol togs vi
efter incheckning med på en festafton med
grillat, standup och musik – och i år höjer vi
ribban ytterligare! Det finns ett begränsat
antal platser – anmäl dig nu, det här vill du
inte missa!
Läs mer på www.automationregion.com!
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Uppskattad artikelserie i VLT

Flera har hört av sig med kommentarer kring VLTs
satsning för att beskriva automationsbranschen. I flera
artiklar beskrivs automation ur olika vinklar; först ut var
en intervju med Erik Oja på ABB Process Automation. Vi
vidarebefordrar alla positiva reaktioner på initiativet att
lyfta fram automation som den viktiga bransch det är i
regionen till VLTs redaktion!

Automation Expo i Eskilstuna den 3 maj

Vårt första Automation Expo i Eskilstuna genomfördes i
gott samarbete med Munktell Science Park. Femton av
Automation Regions medlemsföretag var på plats den 3
maj för att träffa automationsintresserade besökare från
regionen, diskutera lösningar för effektiv automation och
produktion, knyta nya kontakter
och göra affärer. ”Det blir många
kundbesök till låg kostnad ”
som en utställare summerade
det. Bilden visar processledare
Helena Jerregård i samtlal med
några av besökarna.

Vi välkomnar tre nya medlemmar:
Digital Mechanics · Frontit · HMS

Digital Mechanics AB är en leverantör av friformstjänster
för framtagning av prototyper och mindre serietillverkning
med senaste friformsteknik. Affärsmodellen går ut på
att ta fram detaljer i plast och metall direkt utifrån en 3D
CAD-modell – läs mer på www.digitalmechanics.se.
Frontit AB erbjuder seniora projektledare och
verksamhetskonsulter och har lång erfarenhet av
införande av portfölj- och projektstyrningsmodeller.
De arbetar också med öppen och företagsanpassad
utbildning inom projektledning – läs mer på www.frontit.se.
HMS Industrial Networks utvecklar, tillverkar och
marknadsför flexibla kommunikationslösningar för att
koppla samman produktionsutrustning med industriella
nätverk samt för att koppla samman olika industriella
nätverk med varandra – läs mer på www.hms.se.

”Söker du jobb?”

I översta listen på hemsidan har vi nu en flik med
en ny rubrik: ”Söker du jobb?” Här under kan våra
medlemsföretag och partner från sina respektive
logotyper länka till de lediga tjänster som de erbjuder
just nu. Är ditt företag med? Om inte, kontakta
processledningen!

Frukostmöte med Imego från Göteborg

Vid frukostmötet den 3 maj stod det Göteborgsbaserade
forskningsinstitutet Imego som värd och ämnet för
dagen var rörelsemätning utan yttre referenssystem.
Kenneth Malmström (mitt i bilden) och Gert Andersson
presenterade Imegos arbete med rörelsemätning, där
de med hjälp av sensorer mäter rörelser i alla riktningar
och dessutom acceleration och rotation. Systemen kan
användas för mätning i tuffa
miljöer, till exempel i borrhål
eller för att följa en brandmans
förflyttning i en brinnande
byggnad. Frukostmötet
lockade drygt 30 deltagare.

Kalendarium – se även hemsidan!

15/6 – Automation Expo med Automationsnästet (Västerås)
15/6 – Night Aut (Västerås)
6/9 – frukostmöte med AddQ Consulting (Västerås)
4/10 – frukostmöte med Frontit (Västerås)
8/11 – frukostmöte med Etteplan (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
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
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit

Gylling Teknik
HMS Networks
ICA
Imego
Infotiv
Know IT
LP Innovation
Metrum
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Siemens
Solvina
Tieto
TKG
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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