Välkommen till Sunne den 7 december!

Lean-seminarium med studiebesök
IUC Wermland och Produktionslyftet bjuder in till ett inspirationsseminarium
med Tetra Pak PM Sunne AB. Låt dig utmanas av det världsledande företaget
och samtidigt lära dig mer om Lean. Boka redan nu in den 7 december
– varmt välkommen!
Lean-seminarium den 7 december

13:00

Plats: Broby Grafiska Utbildning
Svetsarevägen 2 · Sunne

13:45

Program:
09:00 Vi inleder med kaffe och fralla
09:30 Torsten Norén, VD för IUC Wermland
– hälsar välkommen och berättar om
hur Sunne har blivit ett ”grafiskt centrum”
10:00 Hans Reich, Produktionslyftet och
Chalmers Professional Education
– berättar om grunderna i Lean och
varför vi behöver lära oss dem
11:00 Andreas Johansson, VD för
Klässbols Linneväveri AB
– om företaget och deras start av sin
Lean-resa inom Produktionslyftet
11:30 Tom Kolm, WCM-koordinator, och
produktionschef Erik Håkansson
på Tetra Pak PM Sunne AB
– beskriver WCM-metodiken, som
företaget arbetat enligt i 10 år, samt
arbetet med att bli godkända för det
japanska priset TPM Excellence Award

15:15

16:00

Lunch
– Köket & Café Etage
Studiebesök/rundvandring
på Tetra Pak PM Sunne AB
– inklusive ett besök på Miller Graphics
för att se hela tillverkningskedjan
Uppsummering på Broby Grafiska
– med möjligheter till frågor, diskussion
samt information kring bildandet av ett
”Lean-nätverk Värmland”
Avslut

Seminariet kostar 350:- exklusive moms – anmäl dig senast 29 november
med namn, e-post och organisation till bo.warg@produktionslyftet.se.
OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn gäller! Välkommen!
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

Finansiärer

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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