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Mälardalen – världsledande inom automation
 
Automation är ett effektivt verktyg för både producerande företag, vattenverk och  
fastighetsförvaltare som strävar efter kostnads- och energibesparingar. Produktions-
linjer kan optimeras, fastighetsfläktar kan finjusteras. Automation är en framtids-
bransch av stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft och den berör de stora frågorna 
runt resursanvändning och miljö.

Hur kan de olika huvudområdena inom automation samverka för att skapa synergi-
effekter? Hur kan vi samla branschen för att skapa större synlighet och för att attrahera 
kompetens? 

Vi diskuterar dessa frågor, presenterar företagsklustret Automation Region samt en ny 
studie som kartlägger branschens styrkor och möjligheter.

när Onsdag 4 mars kl. 08.00 – 09.00. Frukost med mingel från 07.30
var Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 1 trappa
Medverkande Sven-Arne Paulsson, processledare, Automation Region,  
Magnus Edblom, regionschef, Beijer Electronics, Curt-Åke Sundholm, utredare
anMälan senast 26 februari till frukost@sbr.stockholm.se
OBS! Begränsat antal platser.

Välkommen!

Olle Zetterberg 
VD Stockholm Business Region

Stockholm Business Region arbetar med näringslivsservice, utvecklar och marknadsför 
Stockholm som etablerings- och besöksort. Vi verkar för att Stockholm ska bli norra 
Europas ledande tillväxtregion. www.stockholmbusinessregion.se

I samarbete med:
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