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Sibbhultsverken AB

– vinnare av Sydsvenska Leanpriset 2010!
I samband med med ett insiktsseminarium kring
Lean med Produktionslyftet den 23 november
i Malmö delades det nyinstiftade Sydsvenska
Leanpriset ut för första gången. Vinnare var
en glatt överraskad föreläsare vid seminariet,
nämligen Lars Dahl, VD för Sibbhultsverken AB
i Sibbhult.

Lars Dahl, överst, på
Produktionslyftets
seminarium i Malmö,
nedan tilsammans med
Anders Hederstierna,
prorektor på BTH.

Juryns motivering till utmärkelsen var:
”Med stor beslutsamhet fortsätter vinnaren att
oavbrutet utveckla sin effektivitet. De är därför
kända som leverantör i världsklass.
Vinnaren är en stor inspiratör, inte bara för
andra företag i Skåne och Blekinge, utan för
leverantörer i hela Sverige.”
Det Sydsvenska Leanpriset kommer att vara
en årligen återkommenade utmärkelse. Bakom
priset står Blekinge Tekniska Högskola (BTH),
som håller i och är utdelare av priset. En
kommitté bestående av reprensentanter från
BTH,Teknikföretagen, IF Metall och Produktionslyftet utser mottagare av priset. Det är med
inspiration från exempelvis Lean-priset i Halland som BTH har tagit initiativ till priset.

tet. Även Produktionslyftets ordförande Göran
Johnsson, tidigare ordförande för Metall, föreläste vid seminariet och hörde till gratulanterna.
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Vid seminariet, som lockade ett 100-tal deltagare, medverkade förutom Lars Dahl också Hans
Reich och Birgitta Öjmertz från Produktionslyf-
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Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd.
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp.
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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