
Förbättringsgrupper i hela Nolato Cerbo 
Nolato Cerbo har förankrat sitt produktions-
system – Cerbos Spelsystem – i företagets 
förbättringsgrupper. Från och med maj har 
hela företaget indelats i förbättringsgrupper, 
där varje grupp har en coach med från företagets Lean-styrgrupp. 
Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Effektivt med Kanban hos KWH Pipe
I slutet av maj genomfördes en väldigt bra och effektiv övning med 
Kanban hos KWH Pipe i Borås. Företaget insåg en stor potential 
och kom fram till att de ska skapa en pilot i ett område. En lång 
lista på spridning av metodiken togs också fram. Mer information 
har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Lean-introduktion hos Falk Graphic
Falkenberg Graphic Media är ett av de första företagen som ge-
nomför sitt arbete enligt Produktionslyftets uppdaterade metodik. 
Arbetet inleddes med en Lean-introduktion enligt den nya model-
len, styrgruppen deltog och resultatet blev mycket bra. Företaget 
går vidare med möten varje vecka, där Produktionslyftets coach 
deltar varannan vecka, och etablerar pulsmöten/tavla redan i juni. 
Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Populära insiktsseminarier i Region Syd
I Produktionslyftets Region Syd genomfördes i början av juni två 
uppskattade och välbesökta insiktsseminarier. Den 4/6 i Olof-
ström med 45 deltagare, och den 9/6 i Landskrona med 55 delta-
gare. Besökarna visade ett stort intresse och ställde många frågor 
till de Produktionslyftsföretag som var representerade. Ett par av 
de deltagande företagen har redan visat sitt intresse för Produk-
tionslyftet. Mer vet lena.prinselaar@produktionslyftet.se.

Mekanotjänst i Järvsö – finalist till Svenska Leanpriset!
Ett stort grattis säger vi till Mekanotjänst i Järvsö, som nyligen 
fick besked av Lean Forum att de är en av fyra finalister som är 
utsedda att tävla om Svenska Leanpriset. Vinnaren avslöjas och 
priset delas ut på Lean Forum Konferens i Göteborg i oktober.

”Produktionslyftet skapar en samkänsla mellan företag”
Arbetet med Produktionslyftets fortsättning är nu igång och just nu är vi i fasen med att ta 
in nya företag. Inför det arbetet har vi kontaktat några företag som avslutat sitt arbete med 
Produktionslyftet, även om deras eget arbete med Lean givetvis fortsätter. Vad har de för 
erfarenheter och råd att ge när de ser tillbaka på sin tid med Produktionslyftet?
Inför sommarsemestrarna och därefter höstens fortsatta satsning på Produktionslyftets för-
längning kontaktade vi nedanstående ”gamla” Produktionslyftsföretag för att bland annat höra 
deras tankar om Produktionslyftet ”i backspegeln” samt eventuella råd till de nya Produktions-
lyftsföretagen. De företag vi kontaktade denna gång var HT Svarv AB i Kalix som startade 
sitt arbete med Produktionslyftet 2007, Kockums Maskin AB i Kallinge som också startade 
2007 samt Lövånger Elektronik AB (Leab) i Lövånger, start 2008. Läs hela artikeln om deras 
erfarenheter av Produktionslyftet på www.produktionslyftet.se!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Efter en härlig sommar ser vi 
fram mot en spännande höst!

Efter en ovanligt sträng vinter 
och kall vår känns det särskilt 
härligt att sommaren nu är här 
på riktigt, och med den hoppas 
jag ni får en riktigt skön semes-
ter! Men innan vi tar ledigt är det 
intressant att ta ett steg tillbaka 
och reflektera kring vad som har 
hänt under det senaste halvåret 

– och också blicka framåt för att 
se vilka utmaningar vi står inför. Inom Produktionslyftet 
har vi under det senaste halvåret, genom uppstarten av 
vår andra programperiod som sträcker sig 2010-2012, 
arbetat intensivt med att få den nya regionaliserade 
organisationen på plats. Vi har nu åtta regionala noder 
som kommit igång med sin verksamhet, med ansvar att 
koordinera arbetet i respektive region, där en cen-
tral del är att hitta former för samarbete med er inom 
respektive region som verkar inom Produktionslyftets 
verksamhetsområde. Jag ser nu fram emot att efter 
semestrarna arbeta vidare tillsammans under andra 
halvan av året, då med nya utmaningar: Vi avslutar vårt 
arbete i den första programperiodens företag, fortsät-
ter arbetet inom ”Produktionslyftet 2” och påbörjar det 
långsiktiga arbetet för att få till stånd en tredje program-
period, ”Produktionslyftet 3”. Tack alla för en spännande 
första halva av året och trevlig sommar!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör
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Viktiga datum/kalendarium
· 29 september – start 7,5p-utbildning i Lean – Mora
· 18 oktober – start 7,5p-utbildning i Lean – Karlshamn
· 20 oktober – start 7,5p-utbildning i Lean – Jönköping/Borås
· 27 oktober – start 7,5p-utbildning i Lean – Luleå
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter


