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Att ta automation in i framtiden
Det är med glädje och förväntan som jag tar över efter Erik
Oja som ordförande för Automation Region. Automation
ligger mig varmt om hjärtat och är en viktig del av ABBs
verksamhet. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med
industriell automation, i Sverige men framför allt i Asien.
Det är stor skillnad på hur de möjligheter som automation
ger används i praktiskt bruk mellan industrier, marknader
och företag. En kulturfråga helt enkelt där den enskilda
människan spelar en stor roll och både bör och kan påverka.
Inom ABB ser vi mycket positivt på sammanslutningar där
industri, akademi och samhälle samverkar. Automation
Region ger en konkurrensfördel för alla inblandade. Vi kan
driva utvecklingen av människor, av regionen, av företag
och av tekniken – en fantastisk bas finns på plats genom sin
struktur och det stora antalet medlemmar både i och utanför
Mälardalsregionen. Det är självklart för ABB att vara med som
kanske det största företaget i regionen inom automation.
Vi behöver ha ett öppet sinne och tänka till om framtiden.
Finns det kanske andra aktörer i samhället som bör vara med

i klustret – kanske inom konst, design
och musik? Finns det ett Spotify, ett
Facebook eller ett Google inom
industriell automation i regionen? Jag
ser fram emot intressanta diskussioner
om framtida möjligheter.
Som jag hoppas ni märker är jag förväntansfull inför
framtiden och Automation Regions förutsättningar att vara en
viktig del som pådrivaren av en positiv utveckling. Till sist vill
jag påminna om vår storsatsning på Automation Summit den
5-6 september. Vi kan alla hjälpa till att skapa ett lyckosamt
möte. Rent praktiskt kan vi sprida inbjudan inom våra egna
företag, men också till våra kunder och andra intressenter
så att deltagandet blir stort och diskussionen livaktig och
intressant.
Vi ses,
Håkan Nytorp · Styrelseordförande Automation Region
Divisionschef ABB Process Automation

Välkommen till Automation Summit
Nu satsar vi på höstens största industrirelaterade
event i regionen! Automation Summit är en nationell
automationskonferens med naturlig bas i Västerås stad
– navet inom svensk automation. Konferensen omfattar
såväl presentationer i plenum liksom parallella spår; under
dag ett ligger fokus på branschöverskridande automation,
processautomation och innovation medan dag två tar upp
robotik, kraft & energi samt M2M/Internet of Things. Då
programmet löper över två dagar erbjuds det naturligtvis
även ett socialt arrangemang med bland annat mingel och
middag på Aros Congress Center kvällen den 5 september.
Whiskeyprovning, underhållning och överraskningar utlovas
med obegränsade möjligheter till kontaktskapande!
Plenuminslagen innehåller flera lika namnkunniga som
intressanta föreläsare. Vad sägs om exempelvis Johan Hallén

(vd Westinghouse norra
Europa), Petra Sundström
(SICS, doktor människa/
maskin-interaktion) och
Mats Lindgren (grundare
och vd Kairos Future).
– Folk i allmänhet kan nog
inte föreställa sig all den
automation, från processer till robotar, som kommer att finnas
inom 10-15 år, säger Kairos Futures vd Mats Lindgren. Vi står
på tröskeln till en automationsboom knuten till den nya
industriella revolutionen, en fantastiskt spännande tid med
helt nya möjligheter att knyta samma IT med mekanik.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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Ny medlem – välkommen Sigholm Konsult!

Förändringar inom Automation Region

Sigholm Konsult AB hjälper kunder inom process- och
kraftvärmeindustrin att få rätt mål och styrning på hela
kedjan från strategiska, dagliga och
projektdrivna området. Genom djup
kunskap om bransch, teknik och en
stor portion driv hjälper de kunderna
effektivisera sin verksamhet. Deras
vana att hantera komplexa projekt gör att de även har fått
förtroendet an att byggleda Mälarenergis nya block 6. Läs
mer på www.sigholmkonsult.se.

Klustret vidareutvecklas ständigt med nya medlemmar,
aktiviteter och satsningar. På styrelsemötet den 24 maj
blev det också klart med vår nye styrelseordförande: Håkan
Nytorp, divisionschef för ABB Process Automation, som
även presenterar sig i ledaren i detta nyhetsbrev. Vi hälsar
Håkan varmt välkommen och ser fram emot samarbetet!
En som också står inför nya utmaningar är Automation
Regions processledare Helena Jerregård, som går vidare
för att fokusera på sin vd-roll på SICS i Västerås. Karolina
Winbo fortsätter som processledare samtidigt som arbetet
med att hitta ytterligare en processledare pågår; den som är
intresserad av tjänsten kan läsa mer på Mälardalens högskolas
hemsida (www.mdh.se/hogskolan/jobb). Helena kvarstår som
processledare tillsvidare och kommer även efter det att en
andra processledare utsetts att finnas kvar i nätverket som
representant för SICS. Vi önskar Helena all lycka framöver!

Stöd Hello World!
Nu har det börjat lossna lite, men vi behöver fortfarande
fler studentprojekt till vår satsning Hello World. Detta är
satsningen där vi handfast inspirerar gymnasietjejer att
intressera sig för teknik – och förhoppningsvis får dem att
välja någon teknisk inriktning för sin högskoleutbildning.
Hello World genomförs på Mälardalens högskola vilket ger
dem en försmak och tillfälle att bekanta sig med miljön.
Exempel på tidigare uppdrag har varit att ta fram en grund
eller funktion till hemsida, skissa på appar, programmera
legorobot – oftast med en plan kring användning och
marknad med mer. Från dig som uppdragsgivare behöver
vi en tydlig beställning på uppdraget, en kontaktperson
tillgänglig som bollplank för eleverna under kursens gång
(10 juni till 5 juli), medverkan vid projektredovisningen
den 5 juli (om det är möjligt) samt 5000 kronor som täcker
kurskostnader. Automation Region och våra medlemsföretag
har fått jättefin respons för att vi verkligen gör något för att
väcka teknikintresset – hjälp oss att fortsätta den trenden!
Kontakta karolina.winbo@automationregion.com.

Vi satsar på Jobb Shop den 8 september
”Kommunikationsgruppens syfte är att synliggöra Automation
Region och Automation Region är medlemsföretagen – vårt
mål är att stärka deras position i branschen!” Det betonar
gruppledare Pamela Christensson på Addiva när hon berättar
att kommunikationsgruppen har ansökt och fått bidrag
från Västerås stad för att marknadsföra Jobb Shop i år. Jobb
Shop är ett samarrangemang av Västerås Science Park,
Jobba i Västerås och Automation
Region och är Sveriges största
och enda ingenjörsmässa. Det
gemensamma målet är att hjälpa
företag att hitta kompetent
arbetskraft och på så sätt bidra
till regionens tillväxt. Kampanjen
innebär bland annat besök i ingenjörstäta städer för att
attrahera rätt medarbetare till Västerås. Skicka ett mail till
pamela.christensson@addiva.se om ditt företag vill synas i
satsning! Läs mer på www.jobbshop.com.

Kalendarium – se även hemsidan!
4/6 – frukostmöte med Solvina (Västerås)
18/6 – Automation Expo på Automation Center (Västerås)
18/6 – Night Aut Light – automatisk utekväll (Västerås)
5-6/9 – Automation Summit (Västerås)

Välkommen till Automation Expo
Den 18 juni mellan 11:00 och 14:00 genomförs Automation
Expo på Automation Center i Västerås. Expot genomförs i
samarbete med Automation Center och för den som önskar
fortsätter sedan kvällen med Night Aut Light. Besökare
behöver bara dyka upp för att möta en samlad och trevlig
automationskompetens samt bli bjuden på
Peters hemgrillade hamburgare. Välkommen!

Trots allt – Night Aut Light
I år satsar vi helhjärtat på Automation Summit,
men som nämnts tidigare kan vi inte helt hålla
oss ifrån en festkväll. Boka därför redan in den
18 juni klockan 17:30. Vi samlas som brukligt
är vid Elba-kajen för incheckning och
därefter tar överraskningarna vid! För
löjligt billiga 150 kronor per person får du både fast och
flytande föda (400 kronor för icke medlemmar) samt den
gäckande ovissheten om vart kvällen bär iväg … Anmäl dig
genast på www.automationregion.com!

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research · ABB Discrete Automation and
Motion · ABB Process Automation · ABB Low Voltage
Products · ABB SA Products · Acando · Acreo · Addiva ·
AddQ Consulting · Aros Circle · Atlas Copco Secoroc · Beijer
Electronics Automation · Bellvox · Boman Communication ·
Bombardier · CAG Mälardalen · Capgemini · Combitech ·
COPA-DATA · Condesign · CNC Factory · CrossControl · Data
Respons · Digital Mechanics · DeltaElectric · DynaMate
Industrial Services · Dynamis · EIE Maskin · ELE Engineering ·
Elektronikkonsult · Elit · Else · Eltech Automation · Epsilon ·
Esab Engineering · Etteplan · Flintec · Frontit · Gylling Teknik ·
HMS Networks · Horner APG · Hugo Tillquist · ICA · IKG · Infotiv ·
Know IT · Koteko · LP Innovation · LÅ-Konsult · Mackmyra
Svenska Whisky · Metrum · Mimer Info Tech · Motion Control ·
Netcontrol · Novotek · Pepperl+Fuchs · PRC Engineering·
Prevas · Pöyry SwedPower · RealTest · Regal Components ·
Rejlers · Rockwell Automation · Schneider Electric · SICS ·
Siemens · Sigholm Konsult · SIS · Smidja · Solvina · Tieto · TKG ·
Westermo · Westinghouse · Xdin · ÅF
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