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Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd 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. Läs mer om oss och 
våra aktiviteter på vår hemsida 
enligt nedan.

Vänortsbesök från Banja Luka 26/8

Möt företagsrepresentanter 
inom automation från Bosnien

Tillsammans med Robotdalen anordnar Automation 
Region ett program för en företagsdelegation från 
Bosnien för att visa upp delar av Västerås näringsliv. Som 
medlem är du välkommen att delta i mötet med möjlighet 
att skapa framtida internationella kontakter. Finns intresse 
kan separata möten anordnas! 

Plats: Automation Center i Kopparlunden  
 Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Torsdag den 26 augusti 2010 · 12:00-15:00
Program:
Åsa Nordin kommer att berätta 
om Robotdalen samt presentera 
företaget Giraff. Helena Jerregård 
presenterar Automation Region 
och ABB berättar om Smart Grids. 
Deltagarna bjuds även på lunch.
På kvällen bjuds deltagarna på 
en konsert med Banja Lukas 
nystartade symfoniorkester 
(ordinarie pris 350:-). Konserten 
startar 19:30 i Västerås Konserthus.
Är du intresserad av att delta vid lunchen och/eller konserten 
så anmäl dig på www.automationregion.com!

Varmt välkommen!
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