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Leverera idag
– planera för imorgon
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Produktionslyftsföretag tävlar om Svenska Leanpriset
Nu när semestertiderna närmar sig
Lean Forum har utsett finalisterna till Svenska Leanpriset. I fjol
känns det passande att se tillbaka på
var ett Produktionslyftsföretag nominerat, i år har vi två företag
vårens arbete. I företagen har ni jobbat
med: Emballator Lagan Plast och Ostnor. Svenska Leanpriset dehårt med både den löpande verksamlas ut på Lean Forum Konferens i Södertälje den 4-5 oktober. Mer
heten och arbetet tillsammans med
information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Produktionslyftet – att efterfrågan generellt varit god känns väldigt positivt när vi vet hur det
Framgångsrik och långsiktig planering
var för några år sedan. Samtidigt är det just den dubbla Hela Lean-arbetsgruppen vid Nord-Lock i Mattmar samlades i
utmaningen som det gäller att hitta ett sätt att hantera:
juni för en gemensam lunch och
Att både leverera idag och utveckla verksamheten för
avslutning av fas 1 enligt Produktionslyftets metodik.
imorgon. Ni gör ett fantastiskt arbete!
–
Jag är otroligt glad över det enSamma utmaning har vi i Produktionslyftet; att både gegagemang och resultat som vi har
nomföra dagens arbete och arbeta för en fortsatt verkåstadkommit så här långt, säger VD Anders Jönsson.
samhet efter vår andra programperiod som löper 2010Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.
2012. Under våren har vi haft en takttid på att starta
upp ungefär ett företag per arbetsvecka, vilket lett till
Brainstorming för bättre materialhantering
att vi i dagarna startade upp arbetet i företag nummer
Med tanke på materialhanteringens framtida läge och förbätt100! Under våren har vi också startat upp 6 utbildningar ringsarbetet genomfördes en brainstorming på Faiveley Transport
Nordic i Landskrona. Många bra idéer kom fram och deltagarna
fördelade över landet, och utbildning nummer 40 är
är mycket positiva. I början av juni testades ett antal idéer för maprecis avslutad. Samtidigt har arbetet med att skapa
terialplock; gruppen arbetar bra och det finns en hel del att hämta.
förutsättningar för en fortsättning av Produktionslyftet
Mer
information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.
intensifierats; har ni tankar kring hur vi ska utveckla och
stärka Produktionslyftet så hör gärna av er!
Insiktsseminarium hos Alfa Laval i Ronneby
Men först en härlig semester för att hämta nya krafter.
Över 50 deltagare medverkade vid ett seminarium hos Alfa LaJag önskar er alla en skön sommar och ser fram emot
val om Lean i praktiken, där Produktionslyftets Hans Reich inledde med att beskriva Lean. Lena Ovesson (se bild), företagare
att arbeta vidare med er i höst!
och medlem i Produktionslyftets styrelse, berättade om hur det
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Viktiga datum/kalendarium

· 16 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Jönköping/Borås
· 23 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Eskilstuna
· 29 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Halmstad
· 7 september – Lean produktion 7,5 hp – Luleå/Skellefteå
· 13 september – Lean produktion 7,5 hp – Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

är att leda ett företag i förändring. Andra medverkande var Mats
Malmqvist från Kockums Maskin,
Ola Lovängen från Finnveden Metal Structures och Produktionslyftets Lena Prinselaar. Avslutningsvis
berättade Gunnar Olsson och Anders Björnsson på Alfa Laval, om
deras förbättringsarbete. Mer vet
lena.prinselaar@produktionslyftet.se.

Hållbart arbete för svensk konkurrenskraft

En av intressenterna bakom Produktionslyftet och en
drivande kraft för utvecklingen av programmet är IF
Metall. De har sedan starten varit engagerade i styrelsen
och har löpande kontakt med lokala fackklubbar hos
företagen som Produktionslyftet arbetar med. De
ingår även i den ”framtidsgrupp” som tittar på hur
Produktionslyftet kan utvecklas på lång sikt. I denna
artikel förklarar bland andra Tommy Thunberg Bertolone
(bilden), ombudsman på IF Metalls förbundskontor och

Finansiärer

ledamot i Produktionslyftets styrelse, hur de
ser på möjligheterna med Lean-arbetet och
dess påverkan på svensk konkurrenskraft.
– Vårt mål är att behålla landets industriarbeten, och enda sättet att göra det är att
Sverige är konkurrenskraftigt.
Läs hela artikeln på
www.produktionslyftet.se.
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