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Automation Region i 
östra Mälardalen
Nu satsar vi för att etablera Automation Region i östra 
Mälardalen, i Stockholmsområdet. Välkommen till vårt 
uppstartsmöte den 26 augusti på Drottninggatan 33.
Vi har tidigare skickat ut information om denna kick-off. Ni som 
ännu inte svarat, följ gärna nedanstående länk och fyll i att du 
kommer den 26 augusti:

http://doodle.com/9ueqvs5vhkrfatmg 

Det var detta datum som passade de allra flesta. Ni som redan 
svarat med något annat datum får förstås gärna ändra er bokning 
på ”doodle” till den 26 augusti (klicka på ditt namn och sedan på 
bilden med Pennan/Edit entry).

Agenda: 
Vi träffas en förmiddag för information och idéeutbyte, enas om 
en handlingsplan och avslutar med lunch. Mer detaljerad agenda 
skickas ut innan mötet.

Plats: 
Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Stockholm (vid 
Sergels torg, nära T-centralen). Torbjörn Bengtsson, som är 
Stockholm Business Regions ansvarige för affärsutveckling när 
det gäller automation, kommer att medverka och berätta om SBRs 
verksamhet inom området.

Tid: 
Start klockan 09:00 och avslutning med lunch 12:00.

Information: 
Helena Jerregård · Processledare Automation Region 
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

Gunnar Iggendal · Marknadsansvarig Automation Region 
08-749 43 31 · gunnar.iggendal@automationregion.com

Varmt välkommen!

www.automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, processledare 
Automation Region 
021-10 70 13 
helena.jerregard@ 
automationregion.com

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.


