
Lean Forum Konferens 2009 i Göteborg den 7-8 oktober
Välkommen till årets Lean-arrangemang i Göteborg. Alla med ett 
intresse av Lean har behållning av Lean Forum Konferens, som 
börjar bli något av en tradition. Det brukar bli fullt men än finns 
det platser kvar – anmäler dig gör du på www.leanforum.se.

Goda effekter av värdeflödesanalyser hos WR Controls
I Timmele fick WR Controls i juni coachning med 
genomförda värdeflödesanalyser i fokus. Tester 
hittills visar på mycket goda effekter och perso-
nalen har på eget bevåg genomfört värdeflödes-
analyser på egna områden! Mer information har 
jan.andersson@produktionslyftet.se.

Kreativa idéer hos Esbe efter förbättringsdiskussioner
Hos Esbe i Reftele genomfördes i början av juni en förbättrings-
diskussion med gruppledare och personal från Produktionsteknik/
Underhåll. Kreativa idéer lyftes fram liksom en plan för förbätt-
ringsgrupperna. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Avtal och introduktion hos Fagerhults Belysning
Ett av våra nyare företag är Fagerhults Belysning i Falkenberg, 
där Produktionslyftets Lean-coach Jonas Laring och programdi-
rektör Birgitta Öjmertz nyligen träffade ledning och fack inför star-
ten. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

VD höll i Lego-spel hos Nobel Biocare i Karlskoga
Hos Nobel Biocare syns Lean-engage-
manget tydligt på alla nivåer och före-
tagets VD höll i en Lean-utbildning med 
stöd från Produktionslyftet. Bra engage-
mang och diskussioner från deltagarna! 
Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

-
Skaraverken satsar på förbättringsgrupper
Uppföljning av förändringsledning ledde till planerad ökad närvaro 
av styrgruppen i produktionen och aktivt stöd till förbättringsgrup-
perna – mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Tuffa kval för att nå elitserien
Dormer är en av världens största tillverkare av skärande verktyg 
i solid hårdmetall och snabbstål. Företaget ingår i Sandvik-
gruppen och levererar till såväl produktionsindustrin som till 
underhållsindustrin. De har tillverkningsenheter i Sydamerika 
och Europa, varav en ligger i Halmstad.

I Halmstad har Dormer Tools inlett en mycket genomtänkt sats-
ning på Lean, men de sticker inte under stol med att det krävs 
envishet för att lyckas. Dormer Tools produktionschef Göran 
Blom (till vänster på bilden) och VD Erling Gunnesson bestämde 
sig för att ta hjälp av Produktionslyftet och våra Lean-coacher 
med ett tydligt mål – Dormer ska spela i högsta divisionen!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Skön paus för ny energi
I veckan var jag på det 60e 
företaget för avtalsskrivning, 
vilket innebär att kvoten nu är 
fylld för Produktionslyftsföretag 
första omgång. Det har varit en 
spännande resa att knyta alla er 
företag till Produktionslyftet. Jag 
har verkligen fått se vårt avlånga 
land; sedan första avtalet hösten 

2007 har jag sett sprakande höstprakt och renar på vägen i 
Norrlands inland, ett höstblåsigt Gotland, snöiga vinterland-
skap i Gävleborg, vårsolen över Dalarna, sommarvärme 
i Småland och – framförallt – 60 företag med fantastiskt 
spännande verksamheter och produkter (plötsligt ser jag era 
produkter vart jag vänder mig!). Och, inte minst, ett fantastiskt 
engagemang i organisationerna! Arbetet i företagen rullar 
vidare. Några av er har precis börjat, andra har under våren 
avslutat den aktiva coachningsdelen av samarbetet för att 
övergå i nästa fas av arbetet: Att driva det vidare för egen 
maskin. Utbildningarna i Lean produktion rullar också vidare 
över landet, med fortsatt stort intresse, och även intresset 
för att Produktionslyftet ska medverka i olika seminarier för 
att sprida insikt och intresse för Lean-frågorna ser ut att vara 
outsinligt. En viktig uppgift framöver är därför att arbeta för 
att Produktionslyftet, som i ett första steg är treårigt, får en 
förlängning. Vi ser ljust på möjligheterna och arbetar hårt 
för att så ska bli fallet. Med det soliga vädret som infunnit 
sig, och med barnen som redan njuter av sommarlovet, får 
jag föraning av semesterkänsla. Efter ett år med mycket hårt 
arbete och tuffa tider för många hoppas jag på en riktigt skön 
sommar för er alla – vi återkommer om några veckor, utvilade 
och med ny energi att fortsätta arbetet där det nu tar en paus!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet
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Viktiga datum/kalendarium
· 15 sep – 7,5p-utbildning i Lean – Hudiksvall
· 21 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Borås
· 11 nov – 7,5p-utbildning i Lean – Arvika
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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