
Tydlig ledning vid Lean-introduktion
Såväl VD som produktionschef deltog vid Lean-introduktionen 
hos Nolato Polymer i Torekov. Grundinställningen i gruppen var 
mycket positiv och i maj inleder de nästa steg, Mål & Strategi. Mer 
information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Fyra värdeflödesprojekt hos Diab i Laholm

Hos Diab har de startat fyra olika projekt med värdeflödesanaly-
ser. Personalen är väldigt positiv på alla nivåer och de kommer 
fram till september att arbeta med att verkställa och samla in data 
till sina nulägesanalyser. Företagets ekonomifunktion jobbar pa-
rallellt med att sätta kostnader på slöserier för att säkerställa att 
rätt förbättringar stimuleras. Uppföljning sker under 1-2 heldagar i 
september. Mer vet per-ake.sigbrandt@produktionslyftet.se.

Nya företag inom Produktionslyftet
Två nya företag har skrivit avtal med Produktionslyftet: Norma 
Precision AB i Åmotfors och Scana Steel Björneborg AB utanför 
Degerfors – anmäl ditt företag på www.produktionslyftet.se! För 
mer information kontakta birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftet på Elmia Motek
Produktionslyftet deltog med Smålands Produk-
tivitetsförening på mässan Elmia Motek i Jön-
köping i maj. Av de företagskontakter som togs 
kunde flera vidareförmedlas till andra regioner i 
landet. För mer information så kontakta gärna 
tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se

EU-projekt ger mer möjligheter för Produktionslyftsföretag!
Vissa företag som startar sitt arbete i Produktionslyftet 2010 kan 
söka kostnadsfri utvidgning av coachningsinsatsen. Det är projek-
tet ERIP (European Regions for Innovative Productivity) som tes-
tar ett gemensamt arbetssätt för Lean-implementering. Kontakta 
Björn Westling på 070-780 61 69 för mer information!

Inspirerande om en framgångsrik Lean-resa
Inom Produktionslyftet genomför vi kontinuerligt så kallade insiktsseminarier för att 
inspirera kring Lean och väcka intresse för Produktionslyftets verksamhet. Dessa ar-
rangemang genomförs i samarbete med regionala aktörer och ofta med deltagande från 
något Produktionslyftsföretag. Denna gång genomfördes seminariet på plats hos ett av 

”våra” företag – och sällan har såväl deltagare som Produktionslyftets personal inspirerats 
så mycket som av Gnotec Mefa AB i Reftele!
Det var den 20 maj som insiktsseminariet arrangerades hos Gnotec Mefa i Reftele. För-
utom Produktionslyftet och Gnotec Mefa stod GnoHow i Gislaved, Polymercentrum och 
Skärteknikcentrum bakom inbjudningen.
Roland Johansson, produktionschef på Gnotec Mefa, höll en mycket inspirerande före-
läsning om företagets Lean-resa – missa inte artikeln på www.produktionslyftet.se!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Produktionslyftet bäddar 
för en hållbar utveckling

Eskilstuna Elektronikpartner AB 
(EEPAB) startade arbetet med 
Produktionslyftet sommaren 2008. I 
april i år ”kastade vi loss” från Pro-
duktionslyftet för att fortsättningsvis 
driva Lean-arbetet på egen hand. 

Företagsinterna processförbättringar i kombination med 
extern samsyn bäddar för en fortsatt hållbar utveck-
ling. Det är insikten runt detta som ger oss på EEPAB 
energi till att ständigt vilja förbättra vår verksamhet. 
Kund- och marknadskraven förändras i en allt snab-
bare takt. Nyckeln till framgång är att tillsammans med 
våra kunder, leverantörer och samarbetspartners skapa 
konkurrenskraftiga produkter. Detta gör vi genom att 
utveckla smarta lösningar som möter morgondagens 
behov. Vi arbetar strategiskt med våra affärspartners i 
syfte att ständigt leva upp till marknadens krav och för-
väntningar. Vår aktuella produktionssatsning med bland 
annat Produktionslyftet grundar sig i en framtidstro och 
vilja att utvecklas. Kunder, medarbetare, leverantörer 
och samhälle – alla kan bidra till en tryggare tillvaro 
genom sunda mål och långsiktig tillväxt. Samverkan 
kring och utveckling av innovativa produkter och tjäns-
ter är avgörande för svensk tillverkande industri. Vi tror 
på framtiden och utvecklar vår verksamhet genom att 
tänka Lean – om du har möjlighet, sök till Produktions-
lyftet du också!
Mikael Joki · VD Eskilstuna Elektronikpartner AB
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Viktiga datum/kalendarium
· 1 juni – start 7,5p-utbildning i Lean – Södertälje
· 4 juni – insiktsseminarium kring Lean – Olofström
· 9 juni – insiktsseminarium kring Lean – Landskrona
· 29 september – start 7,5p-utbildning i Lean – Mora
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

Roland Johansson, plats- och produktions-
chef hos Gnotec Mefa.


