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Automation Region –
avgörande för PiiAs tillkomst
och framtida utveckling
Arbetet med att etablera
PiiA – Processindustriell
IT och Automation – som
ett nationellt program kom
igång på allvar redan i
februari 2011. I samband
med ett seminarium
kring denna agenda så
samlades aktörer från hela
landet, bland andra dåvarande processledare
Helena Jerregård från Automation Region.
I det fortsatta arbetet har därefter representanter
från Automation Region ständigt varit med och
de har från sitt nätverk även engagerat olika
forsknings- och industriaktörer. Med deras
engagemang från Mälardalen, kombinerat med
ProcessIT i norr och PIC-Li/PIC-Lu i söder, hade
vi redan från start den viktiga nationella täckning
som behövdes
Det vi inom PiiA vill göra på olika sätt är att dra
nytta av alla de styrkor som finns i de grundande
miljöerna, vilket är en av anledningarna till att vi
nu den 21-22 oktober genomför PiiA Summit i
Västerås. Jag vill passa på att verkligen uppmana
alla att anmäla sig till PiiA Summit, vilket går
utmärkt att göra via Automation Regions hemsida.
Anders OE Johansson
Programchef PiiA

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

Innowatch stärker
innovationsklimatet
Organisationens klimat kan både driva och
bromsa ett företags innovativa förmåga. Med
det nya verktyget Innowatch sätter Automation
region fokus på att stärka innovationsklimatet hos
medlemsföretagen.

Helena Karlsson, Mälardalens högskola och Munktell
Science Park, är en av projektledarna för Innowatch.

– Innovation har länge varit en angelägenhet för
företagens FoU-avdelningar men vi menar att
alla medarbetare ska vara engagerade. Många är
intresserade av innovation och vill göra mer men
de vet inte hur, säger Helena Karlsson, doktorand
på Mälardalens högskola.
Förutom sin forskartjänst Mälardalens högskola
arbetar Helena Karlsson halvtid på Munktell
Science Park i Eskilstuna. Det gör att hon
kan kombinera det akademiska arbetet med
nyttiggörande genom att driva tillämpade
innovationsprojekt tillsammans med företag i
regionen. Tillsammans med Jennie Schaeffer,
Mälardalens högskola, Karolina Winbo,
Automation Region, och Stefan Cedergren, SICS i
Västerås, leder hon arbetet med Innowatch.
– Innowatch utgår från arbetsklimatet och hur det
stöder förmågan till innovation, snarare än själva
innovationsprocessen. Hur öppet och tillåtande
är klimatet? Får medarbetarna stöd för nya idéer?
Hur riskvillig är organisationen? De medverkande
företagen mäter sitt innovationsklimat varje vecka,
vilket ger en bild av nuläget men även visar
förändringar och trender, förklarar Helena.

Finalister i Automation Student

Ny medlem – Helukabel

Finalister i Automation Student 2014: Yohanna
Karnik Macaya, KTH, Simon Lindell, Halmstad
Högskola samt John Alkemark och Johan Flink,
Chalmers tekniska högskola. Prisutdelningen sker
på Scanautomatic & Processteknik i Göteborg,
den 7 oktober kl 16.00.

Vi välkomnar kabeldistributören Helukabel AB
som ny medlem i Automation Region. Företaget
erbjuder anpassade kablar, kablar för automation,
kabeltillbehör samt data-, nätverks- och
bussteknik och kabelskyddssystem för robotteknik
och hanteringssystem.

Träffa oss i Göteborg

Volldampf voraus

Den 7-9 oktober genomförs Scanautomatic &
Processteknik i Göteborg. Automation Region
ställer ut med en samlingsmonter (B05:41) där
flera medlemsorganisationer medverkar.

Den 18-19 oktober medverkade Automation
Region vid den andra BSR-konferensen “Clusterto-Cluster Conference and Matchmaking –
Towards new Horizons” i Berlin.

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Medverkan vid Scanautomatic & Processteknik
Automationsmässa · 2014-10-07--09

Vad döljer sig i din data?
Frukostmöte · 2014-09-02

Nya affärsmöjligheter inom järnvägsinfrastruktur
Frukostmöte · 2014-10-14

Från prototyp till serieproduktion med
3D-printning
Frukostmöte i Stockholm · 2014-09-16

Tredje vågens automation
Frukostmöte i Stockholm · 2014-10-14
PiiA Summit 2014
Konferens · 2014-10-21
HUB2014
Konferens · 2014-10-22

Automation Expo på Pfizer
Minimässa · 2014-09-18
Jobb Shop
Rekryteringsmässa · 2014-09-21

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.

