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Så var det dags för 2012 att tacka för sig och för oss på 
Automation Region att tacka för ett väldigt inspirerande och 
givande år. Att det har hänt mycket framgår inte minst av 
artikeln i detta nyhetsbrev. Ändå skrapar tillbakablicken bara 
på ytan av alla våra aktiviteter – om vi skulle gå på djupet 
och berätta mer utförligt om året som gått så skulle det 
förmodligen bli en roman …
Alla aktiviteter utgår från er, det vill säga Automation 
Regions medlemsföretag, partnerorganisationer, sponsorer 
och finansiärer. Ingen nämnd, ingen glömd! Vi är otroligt 
tacksamma över att ha så engagerade medlemmar, det är få 
organisationer förunnat. Vi genomförde en rundringning till 
medlemsföretagen i slutet av året och fick mängder av nyttig 
input och förslag på förbättringar, synpunkter som vi tar till 
oss och försöker förvalta på bästa sätt. Det är detta som driver 
klustret framåt!
Det tydligaste tecknet på att Automation Region utvecklas 
på rätt sätt är att företagen är nöjda med sitt medlemskap 
och det faktum att vi har en fortsatt god tillströmning av nya 
medlemmar. I det här nyhetsbrevet kan vi presentera två 

nya medlemsföretag – Mackmyra Svensk 
Whisky och Combitech – som tillsammans 
också visar på den bredd av företag från 
utvecklare till användare som vi aktivt 
eftersträvar i verksamheten.
Nu tittar vi framåt. Många av aktiviteterna 
som nämns i artikeln både fortsätter och 

växlar upp under 2013. Med de många positiva besked vi 
fått under året beträffande såväl initiering som finansiering 
av projekt – från AIR och STREAM till PIA och ARKEN – ser 
framtiden mycket ljus ut. Vi är ett väl sammansvetsat gäng 
i processledningen som tillsammans med våra duktiga 
arbetsgruppsordförande ser fram mot ett spännande år, 
inte minst med tanke på vår första egna, stora konferens 
i september: Automation Summit 2013. Alla som är 
intresserade av att vara med och påverka innehåll och 
utformning är välkomna att höra av sig!
Med detta önskar jag och mina kollegor i processledningen er 
alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Automationsår!
Helena Jerregård · Processledare

För Automation Region har 2012 inneburit en uppväxling på 
många plan. Vi har fått ordentlig fart bland våra medlemmar 
och partner i Stockholm, vi har dragit igång en mängd 
olika delprojekt och vi har haft fler utåtriktade aktiviteter 
än någonsin – främst genom våra mässengagemang och 
releasen av boken om roboten Cax. Till detta tillkommer en 
stadig tillströmning av medlemsföretag.
Det har med andra ord varit ett bra år med mycket arbete 
och många positiva initiativ för Automation Region. Vi har 
vid årsskiftet 66 medlemsföretag och ett 20-tal partner, 
stödorganisationer och sponsorer. I årets sista artikel 
presenterar vi en sammanfattning från de ansvariga inom 
våra många olika initiativ och verksamhetsområden. 

Vi har mycket att se fram emot

Automation Region 2012 – en sammanfattning

Med tillbakablicken ser vi fram emot ett både spännande och 
Gott Nytt År – läs artikeln på www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
8/1 – frukostmöte med Prevas (Västerås)
17/1 – seminarium om krav- och versionshantering (Västerås) 
25/1 – lunchseminarium om förändringsledning (Västerås) 
11/2 – SICS konferens Industriell Effektivitet (Kista)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research · ABB Discrete Automation and 
Motion · ABB Process Automation · ABB Low Voltage 
Products · ABB SA Products · Acando · Acreo · Addiva · 
AddQ Consulting · Aros Circle · Atlas Copco Secoroc · Beijer 
Electronics Automation · Bellvox · Boman Communication · 
Bombardier · CAG Mälardalen · Capgemini · Combitech · 
COPA-DATA · Condesign · CrossControl · Digital Mechanics · 
DynaMate Industrial Services · Dynamis · EIE Maskin · ELE 
Engineering · Else · Eltech Automation · Epsilon · Esab 
Engineering · Etteplan · Flintec · Frontit · Gylling Teknik · HMS 
Networks · Horner APG · Hugo Tillquist · ICA · IKG · Infotiv · 
Know IT · Koteko · LP Innovation · LÅ-Konsult · Mackmyra 
Svenska Whisky · Metrum · Mimer Info Tech · Motion 
Control · Netcontrol · Novotek · Pepperl+Fuchs · Prevas · 
Pöyry SwedPower · RealTest · Rejlers · Rockwell Automation · 
Schneider Electric · SICS · Siemens · Smidja · Solvina · Tieto · 
TKG · Westermo · Westinghouse · Xdin · ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt ytterligare information hittar du på

Frukostmöte den 8 januari med Prevas
Det nya året inleder vi med Rickard Norin från Prevas som 
diskuterar flexibilitet och lönsamhet med MES i tillverkning. 
MES (Manufacturing Execution System) är ett samlingsnamn 
för system som tillhandahåller funktioner för produktionsstöd. 
Här diskuteras lärdomar från, och rekommenderade tillväga-
gångssätt för, implementation av MES ur ett värdeperspektiv 

– se hemsidan för mer information och anmälan.

Välbesökt – trots snödrabbat – julmingel
Vårt julmingel anordnades i år den 5 november, som vanligt 
i Automation Center i Kopparlunden, Västerås. Drygt 70 
personer trotsade snön och kunde 
njuta av glögg, tilltugg och en fantastisk 
tårta till ära av Automation Regions 
femårsjubileum. Arrangörer var förutom 
Automation Region också Västerås 
Science Park, Sustainable Business 
Mälardalen, Expectrum och Robotdalen.

Bemanning inom norsk olje- & gasindustri
Exportrådet i Oslo bjuder i mars in till en heldag för att visa på 
möjligheterna att förse den norska industrin med kompetent 
arbetskraft. Konsult- och bemanningsbolag erbjuds att 
komma i kontakt med beslutsfattare inom olja & gas i behov 
av arbetskraft – kontakta johan.lansberg@swedishtrade.se.

Möte med DynaMate hos Beijer Electronics
Tisdagen den 27 november genomfördes 
ett frukostmöte hos Beijer Electronics i 
Sollentuna med Per-Erik Johansson från 
DynaMate Industrial Services kring ”Lean 
Energy – med fokus på kundens lönsamhet”. 
Per-Erik gav en intressant inblick i hur det 
går att skapa nya förutsättningar för lönsam 

och energieffektiv produktion, underhåll och logistik.

Låt en student lyfta din verksamhet
Välkommen till examensjobbsdagen 
i ekonomi och marknadsföring den 
22 februari på Mälardalens högskola 
i Västerås. Högskolan bjuder in arbetsgivare med förslag på 
exjobb i regionen för att träffa studenter. Mer information och 
anmälan finns på www.mdh.se/samverkan/karriar.

Ny medlem – välkommen Mackmyra!
Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 
och finns idag representerade i System- 
bolagets alla butiker. De har en hög 
automationsgrad och en ”klimat- 
smart vision” där det nyaste 
destilleriet har hopkopplade system 
för fastighetsautomation, energy management, 
visualiseringssystem och processtyrning, vilket gör Mackmyra 
till en inspirerande  representant för användare av modern 
automation. Läs mer på www.mackmyra.se.

Vinnare från Automation Region
Maskiningenjören Ellen Lindewall, som 
var nominerad som en av tre finalister till 
årets Automation Student men missade 
förstaplatsen, kan trösta sig med ett annat 
pris: Sparbanksstiftelsen Kronan belönar 
Ellen med 50 000 kronor för examensarbetet 
hon gjorde hos Tetra Pak med förslag på en 
ny, effektivare arbetsprocess.

Automationsnästet lanseras i Ny Teknik
Följ med Ny Teknik Automation till Automationsnästet 
med frågeställningar som att automatisera eller inte; vilka 
moment, vilken nivå? Nya robotar, eller förbättrade processer? 
Automationsnästet blir ett återkommande inslag i Ny Teknik 
Automation under hela 2013!

Ny medlem – välkommen Combitech!
Combitech är ett av 
Sveriges ledande 
konsultföretag inom teknik, miljö och säkerhet där de arbetar 
med utmanande uppdrag som kombinerar teknologier 
i framkant. Combitechs konsulter har kompetens inom 
informationssäkerhet, systemintegration, kommunikation, 
mekanik, automation, systemsäkerhet, systemutveckling, 
teknikinformation och logistik. Läs mer på www.combitech.se.

Ny medlem – välkommen Else!
Else AB i Göteborg och Trollhättan utvecklar kvalificerade och 
kostnadseffektiva IT-lösningar för produktion, automation och 
logistik till företag med höga krav på kvalitet och effektivitet. 
Systemen används i automatiska och manuella lager, 
sorteringsanläggningar och inom produktion. Verksamheten 
består av framtagning av kompletta 
IT-system, genomförande av 
utredningsprojekt, projektledning 
samt support och förvaltning. Läs mer på www.else.se.


