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Det är glädjande att notera att de flesta medlemmarna i 
Automation Region är nöjda med sitt medlemskap och 
att nätverket har bidragit till att skapa affärsrelationer. 
Dessa resultat presenterade Björn Eriksson från den 
enkät/intervjustudie som nyligen genomförts. Samtidigt 
pekar medlemmarna på nödvändigheten att nu ta nästa 
steg mot bildandet av ett starkt och hållbart kluster. I 
verksamhetsplanen som presenterades på årsmötet 
presenterades flera nya satsningar som svarar på 
medlemmarnas behov; vi har startar en ny arbetsgrupp 
inom affärsutveckling, vi kommer att ta steget vidare 
mot geografisk expansion, en PR-kampanj pågår, 
yrkeshögskoleutbildningar inom automation startar till 
hösten och så vidare. Listan är lång och det är viktigt 
att fortsätta bygga på våra olika verksamheter och 
initiativ, men också att vässa strategin – vilket är en 
styrelseaktivitet under året som följer.
Att Automation Region bygger sitt varumärke framgår 
inte minst via antalet förfrågningar och påringningar från 

olika aktörer både 
nationellt och 
internationellt. Vårt 
arbete framöver 
är helt i riktning 
med det arbete 
som drivits av 
processledare 
Sven-Arne 
Paulsson, som 
– för er som inte 
vet – hastigt har 
blivit sjuk. Vi håller 
nu alla tummar för 
hans tillfrisknande 
och ser fram emot 
att få hälsa Sven-Arne välkommen tillbaka!
 
Helena Jerregård ·  TF processledare

Solvina har ambitionen att vara den ledande leverantören 
av energisystemdesign, systemintegration och 
reglerteknisk optimering i kraft- och processindustrin. Den 
energiintensiva processindustrin behöver fokusera på 
energianvändningen både i kvantitet och kvalitet. Dels är 
kostnadsbesparingar angeläget, dels är energisystemen 
nycklar till hög produktivitet och kvalitet.
De primärprocesser som ska försörjas måste vara 
utgångspunkt för de krav som ska ställas på energi-
systemen. Allt hänger ihop, och det är en stor utmaning.
– Automation Region är för oss nyckeln till en expansion 
i denna mycket intressanta framtidsbransch, säger Ulf 

Vi går vidare mot en hållbar automationsregion!

Swedberg, chef för 
Solvinas regionkontor i 
Västerås.
Bilden visar Södra Cell 
Mörrum som årligen 
producerar ca 500 000 
ton sulfatmassa. Med 
hjälp av Solvinas 
modeller och simulatorer kunde år 2008 pappersbrukets 
nya ångsystem och mottrycksturbin driftsättas utan att 
några problem uppstod. (Foto: Kontrastfoto)
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!

Simulatoroptimerad reglering
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Kalendarium – se även hemsidan!
13/4 – Frukostmöte med Schneider Electric (Västerås)
20/4 – Uppstartsmöte med Automation Region (Örebro)
11/5 – Frukostmöte med ABB Corporate Research (Västerås)

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

Använd funktonen ”tipsa en vän”!
Tipsa en vän via hemsidan – sprid vårt budskap!

Frukostmöte med Schneider Electric
Välkommen till ett nytt spännande frukostmöte den 
13 april! Energieffektivisering är ett av de stora 
applikationsområdena för automation och här berättar 

Flavio Santos från Schneider 
Electric om deras erfarenhet av 
energieffektivisering i sina fabriker 
runt om i världen. Frukostmötet 
arrangeras i Automation Center i 

Kopparlunden, Sintervägen 12 Västerås från klockan 
07:30. För program och anmälan se hemsidan.

Anmäl dig till Konkurrenskraft 2010
Automation Region är en 
samarbetspartner till Tekniska 
Mässan vid konferensen 
Konkurrenskraft 2010, en konferens 
som fokuserar på Lean och PLM 
och som arrangeras i Älvsjö den 22 

april. Ett av föredragen hålls bland annat av Robotdalens 
Mats Jackson. Så här säger Ove Leichsenring, Business 
Development, ABB Robotics, om arrangemanget: 
”Jag tycker att det är angeläget att lyfta fram olika 
perspektiv på hur man kan öka tillverkningsindustrins 
konkurrenskraft! Presentationerna och föredragshållarna 
är intressanta, ett deltagande på Konkurrenskraft 2010 
borde därför vara en självklarhet för alla företag som 
är intresserade att öka sin 
konkurrenskraft”. För mer 
information och bokning, se 
www.konkurrenskraft.com.

Automation Regions årsmöte 11 mars
Automation Regions årsmöte genomfördes denna 
gång under något osedvanliga former med anledning 
av Sven-Arne Paulssons hastiga sjukdom. 49 personer 
deltog under årsmötesförhandlingar med val av den 
nya styrelsen, där verksamhetsplanen fick beröm av 
Västerås Science Parks VD Magnus Lundin. Styrelsens 
medlemmar är desamma som föregående år förutom 
att Anders Aabakken från Bombardier Transportation 
ersätter Tomas Andersson från samma företag. Efter 
årsmöteförhandlingarna 
presenterades 
branschorganisationen 
Svensk Automation av 
deras VD Lena Norder. 
Presentationer från årsmötet 
finns utlagda på hemsidan.

Satsning för att lyfta branschen
I februari genomfördes en presskonferens i Västerås 
kring Smart Grids i samband med energiexperten Dr 
David Natuschs besök. Pressreleaser skickades ut 
och en debattartikel publicerades bland annat i VLT. 
Andra media som tog upp nyheten var exempelvis 
Cleantech Sweden, USAs ambassads nyhetsbrev, Aktuell 
Forskning & Utveckling och VerkstadsForum. Nu pågår 
uppföljningsarbetet med att lyfta fram konkreta exempel 
från enskilda automationsföretag – alla tips är välkomna!

Tre arbetsgrupper med ny ordförande
Sedan tidigare har Automation Region två arbetsgrupper 
inom Kompetens och Rekryteringsfrågor respektive 
Kommunikation. Under Christer Gerdtmans 
ordförandeskap har en ny arbetsgrupp bildats inom 
området Affärsutveckling. Christer arbetar till vardags på 
Motion Control. Arbetsgruppen för kommunikation har 
dessutom sedan en tid tillbaka Pamela Christensson 
från Addiva som ordförande, medan arbetsgruppen för 
kompetens och rekryteringsfrågor numera har Björn 
Nordén från Jobba i Västerås som ordförande. Tanken 
med dessa byten av ordföranden är att tydligt markera att 
arbetsgrupperna jobbar i medlemmarnas intresse.


