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Produktionslyft till nya höjder
Som regionledare från juni 2013 har mitt
huvuduppdrag varit att etablera den
styrgrupp som ska driva arbetet mot
en tredje omgång av Produktionslyftet.
Gruppen består idag av representanter
från viktiga spelare för framtidens
industri: IF Metall, Teknikföretagen,
Automation Region, Mälardalen Industrial Technology Centre
(MITC), Linköpings universitet, IUC Öst, Eskilstuna kommun
och Mälardalens högskola. Vi har hittills träffats fem gånger
och arbetar för att sätta riktlinjerna för arbetet framöver samt
sammanställa ansökan om strukturfondsmedel för fortsatt
utveckling och drift av programmet i regionen.
Jag ser framför mig ett starkt samarbete där alla parter jobbar
tillsammans för att stärka regionens tillverkande företag.
Mälardalens högskola har lång erfarenhet av samverkan med
närliggande industri, bland annat genom framgångsrika
initiativ som MITC och Automation Region. I och med att
Produktionslyftet blir regionalt starkare får de företag vi
samarbetar med ta del av det framgångsrika program som
programmet representerar. Vi är snarare en metodik än en
organisation vilket gör att aktörer med annars skilda intressen
kan anamma arbetssättet och jobba tillsammans för en starkare
industri. Vårt mål är att etablera ett nära samarbete där alla
parter bidrar med kompetens och nätverk samtidigt som vi
stärker våra egna organisationer och arbetet mot företagen.
Produktionslyftet i Östra Mellansverige omfattar en geografiskt
stor region med en betydande andel av Sveriges tillverkande
industri. Vår styrgrupp representerar tydligt denna industri –
med hjälp av forskning och kompetens vid våra högskolor ska vi
lyfta produktionen i regionen till nya höjder.

Partnerdag med Lean Forum Bygg
Den 13 mars genomförde Lean Forum
Bygg en ”partnerdag” med intressanta
föredrag. Ordförande Kajsa Simu hälsade
ett 30-tal representanter välkomna till NCC i Stockholm. Dagen
inleddes med Hans Reich från Produktionslyftets som drog
historiken bakom Toyotas framgångsrika koncept. Övriga talare
var Mats Berntsson från Ytterbygg, Emile Hamon från Veidekke
och Jerker Lessing från Tyréns. På bilden ses Hans Reich i samtal
med KTH-studenterna Victor Atterström (till vänster) och Henric
Theorin. Mer vet bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Vinnare av Svenska Monteringspriset
Priset gick i år till Leif Sandvik vid IAC Group AB i Göteborg som
får priset för sitt arbete att reducera balanseringsförlusterna
och antalet monteringsfel. Prisutdelare var Mats Lundin, vd för
Swerea IVF AB. Mer vet bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Favorit i repris på M.A.X-mässan
För två år sedan fick vi väldigt bra respons då vi presenterade
Produktionslyftsföretag på M.A.X-mässan. I år deltog Zetterberg
Industrier, Tebex Cable Assemblies och Öhlins Racing – intresset
var stort och leder förhoppningsvis till ett antal ansökningar.
Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Lean-trimning med trampbil
På M.A.X-mässan erbjöd KTH
Leancentrum utbildningar i Leanmontering i Trampbilsfabriken, en
fullskalig monteringslina på mässan.
Deltagarna fick bland annat lära
sig metoder som standardiserat
arbetssätt, daglig styrning och förändringsledning. Mer
information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.
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Lean med innovation och automation

Utdelning av Nordic
Manufacturing & Automation
Award 2014 på M.A.Xmässan den 18 mars, från
vänster: Hasse Johansson
(styrelseordförande Vinnova)
med vinnarna Martin Tonsjö
och Mats Tonsjö.

På M.A.X-mässan den 18 mars tilldelades Bror Tonsjö AB priset
Nordic Manufacturing & Automation Award 2014: ”Bror Tonsjö
AB får priset för ägarnas ständiga strävan att investera i såväl
automation som människor för att vara sina kunders första val
av leverantör.” Det är det senaste i raden av bevis över en sant
innovativ verksamhet.
– Det här utgör lite av grunden i vårt Lean-arbete också,
konstaterar företagets vd Jonny Nyberg. Vi arbetar inte med
vinststyrning utan styr på smarta lösningar. Vi har traditionellt

nöjt oss med lägre marginaler men med i gengäld nöjdare
kunder – tack vare smart automation.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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