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Glöd och engagemang
över hela landet!

Så har det då åter blivit dags för sommarledighet. Det känns på samma gång nyss och
länge sedan sist – året har gått rasande fort
och samtidigt har det hunnit hända en mängd
saker. För ett år sedan hade Produktionslyftet nyligen haft sin
officiella invigning och vi höll som bäst på att lägga upp det
kommande arbetet. Nu har arbetet i de tio första pilotföretagen
kommit igång ordentligt. Hos några har förändringstakten varit
hög och de börjar närma sig den punkt då Produktionslyftet
inte kommer att ha samma aktiva roll. Andra har startat i ett
något lägre tempo och dem följer vi en bit in i nästa år. I år
har vi startat arbetet i ytterligare tolv företag och jag tillsammans med våra Lean-coacher åker nu land och rike runt för att
teckna avtal med ytterligare 13 företag. Det är en inspirerande
resa där jag möter ett fantastiskt engagemang för viljan till
företagsutveckling! Att intresset är stort för Lean-frågor i stort
ser vi också i det stora engagemang som finns för att anordna
regionala insiktsseminarier tillsammans med oss. Även intresset för att utbilda sig mer på djupet i Lean produktionskursen,
som nu startat för tolfte gången bara sedan Produktionslyftets
start, är mycket stort. Vi har haft utbildningar från Luleå i norr,
Sibbhult i söder och med planerade starter från Arvika i väst
till Kalmar i Öst. Så nog arbetar vi över hela landet! Vi har
också formaliserat samarbetet med flera regionala nätverk,
bland annat ett antal IUCer. Nu ser vi fram emot en spännande fortsättning tillsammans med er med fortsatt glöd och
engagemang – samt en dos uthållighet och tålamod. Det är ett
långsiktigt arbete som vi vill ska leva vidare länge, länge. Jag
önskar er en underbar sommarledighet med utrymme för både
vila och rekreerande aktiviteter, så ses vi igen i höst!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör

· 4 sep – 7,5p-utbildning i Lean – Hudiksvall
· 25 sep – Lean-seminarium – Lindesberg
· 9 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Arvika
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

På Autotube i Varberg har de tagit Lean-spelet med legobitar
till en ny nivå. Avdelningen för tillverkning av AC-rör blev skådeplatsen för ett Lean-live-spel där de ska hitta ett bra upplägg
för gruppens produktion och där de tidigare lego-stationerna nu
är verkliga arbetsplatser. Målet är att skapa bra arbetsplatser
med tydliga roller som samtidigt kan klara av ett effektivt flöde.
Huvudsyftet med Lean-live är att få till ett effektivt standardiserat arbetssätt i gruppen – i slutänden handlar det om att
överleva och ta nya order i en allt hårdare global konkurrens
beträffande såväl kvalitet som leveranssäkerhet och kostnad.
Målet är därför att med hjälp av metodiken från Lean-spelet
experimentera fram en bästa layout med bra arbetsplatser och

Huvudmän

Effektivisera privat och offentlig verksamhet
25e september arrangeras
ett insiktsseminarium i Lindesberg med temat ”Lean
– ett sätt att effektivisera privat och offentlig verksamhet”. Seminariet är ett samarbete mellan Produktionslyftet och regionala aktörer. Anmälan kan göras på www.apel-fou.se – mer information har
hans.reich@produktionslyftet.se.
Lean-introduktion för nyanställda
En Lean-introduktion genomfördes för nyanställda vid Emballator
Lagan Plast i början av juni. Övriga anställda har tidigare utbildats
och utbildningsdagen genomfördes med ett aktivt deltagande från
personalen. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.
Workshop om förbättringsgrupper
På HT Svarv i Kalix genomfördes i slutet av
maj en workshop om förbättringsgrupper för
den andra av pilotgrupperna som ska börja
med förbättringsarbete i organiserad form.
Den första större arbetsuppgiften blir att färdigställa det påbörjade 5S-arbetet. Mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.
Flöde från försäljning till leverans
I mitten av juni startade Furhoffs en förbättringsgrupp i flödet för
diskbänkar. Deltagare i ”Flödet från försäljare och till leveransavdelningen” omfattar försäljning och beredning via produktion
till kontroll och leverans. Produktionslyftets Lean-coacher höll
en workshop och strukturerade tillsammans med Furhoffs egna
Lean-koordinatorer upp tavlor och dess innehåll vad gäller mätetal med mera. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.
5S från kontor till produktion
Produktionslyftets Lean-coacher genomförde teoriavsnittet samt
fotograferade utvalda pilotområden inom 5S hos Rapid Granulator i början av juni. Inte färre är sex olika områden fick prova på
5S-aktiviteter under dagen, från kontor till verkstäder och produktion. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.
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ett effektivt flöde. Genom
Lean-live kan de på ett
prestigelöst sätt testa olika
arbetssätt. Läs artikeln på
www.produktionslyftet.se.

Autotubes Lean-koordinatorer
produktionstekniker Emil
Abrahamsson och produktionsledare Bodil Binnås.
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