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Produktutveckling i fokus på
Svenska Mässan

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Produkter skapas i allt snabbare takt,
marknaden är rörlig och branscher går in i
varandra. Vi ser naturliga kopplingar mellan
plast, elektronik och industridesign inom bl a
telekom, medicinteknik, vitvaror, fordonsindustrin, leksaker, hemelektronik … Ja, listan
kan göras lång. Innovation är kombinationer
av idéer, och idéer väcks och sprids där
människor möts – speciellt om de kommer från olika branscher. För detta krävs mötesplatser och det är precis vad
Svenska Mässan nu skapar med mässorna Scanplast,
Konstruktion&Design och Electronix. Att ”blanda” branscher
och människor på ett nytt sätt skapar nya idéer och ger inspiration. Som besökare ska du kunna ta del och bli inspirerad
av material, funktion, elektronik, teknik, applikationer … Du
ska kunna lyssna på intressanta föredragshållare som berättar om inspirerande ”case”. En produktionslina – framgångsfabrik – ska byggas upp på mässan där experter ansvarar
för varje delsystem. Vi vill visa vilka vägar som finns när det
gäller prototypframtagning och kortserieproduktion, samtidigt
som vi stimulerar produktutvecklingen inom svensk industri.
Produktionslyftets satsning på Lean inom medelstora företag
har skapat ett intressant nätverk av företag, kunskapsleverantörer och utförare tvärs över flera branscher. Därför väljer vi
att fördjupa samarbetet med Produktionslyftet, som ligger helt
i linje med nämnda mässkoncept. Här finns massor av synergier som väntar på att bli synliggjorda … Anteckna redan nu
10-12 mars 2009 och låt dig inspireras till nya innovationer!
Anki Fagerström · mässansvarig Svenska Mässan
Scanplast · Konstruktion&Design · Electronix
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Lean-spel och förädlingssystem hos Scana
På Scana Steel Booforge i Karlskoga genomfördes en tvådagars Lean-spelsövning
den 11-12 mars med drygt 70 personer. Företaget håller som bäst på att lägga upp en
plan för fortsatt arbete. Mer information har
anders.karlsson@produktionslyftet.se.
Lean-utbildning i Kalmar i oktober
Nu är det är klart med ytterligare en
7,5-poängskurs i Lean produktion. Den här gången ska Chalmers
utbildning genomföras i Kalmar i samarbete med IUC Kalmar,
Möre Resurscentrum och IÖC – Företag i samverkan. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.
Ansök till Svenska Leanpriset före den 9 maj!
Föreningen Lean Forum har instiftat Svenska Leanpriset dit organisationer och företag inom alla branscher kan nomineras.
Regelverk och ansökningsblankett finns på www.leanforum.se.
Vill du ha mer information kontakta
bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.
Lean-intresse hos gjuteriföretag för Produktionslyftet
Vid Sveriges Gjuteritekniska Förenings vårkonferens den 6-7 mars medverkade tre personer
från Produktionslyftet: Programdirektör Birgitta
Öjmertz (bilden) och Lean-coacherna Mikael
Thulin från Tekniska Högskolan i Jönköping
och Lars-Gustaf Gustafsson från Swerea Swecast. Intresset var stort efter konferensen för vad både instituten
inom Swerea generellt och Produktionslyftet speciellt kan erbjuda
företagen. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

· 3 april – Effektivare processer för högre lönsamhet – Halmstad ”Se möjligheterna” – Swerea IVF-konferens 5-6 maj
· 28 april – 7,5p-utbildning i Lean – Jönköping
Den 5-6 maj arrangerar Swerea IVF en stor konferens med fokus
· 5 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Luleå
på nya metoder, ny teknik och praktiska erfarenheter. För program
· 15 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
och anmälan, gå in på www.swereaivf.se och klicka på ”KonferenSe även kalendariet på www.produktionslyftet.se!
ser”. Mer information har carina.egeman@produktionslyftet.se.

Lean med stolthet och tradition – Kockums Maskin AB

Kockums Maskin i Kallinge är idag en av Skandinaviens ledande tillverkare av bearbetat
gjutgods. Som leverantör till fordonsindustrin är Kockums Maskin vana vid kunder med mycket
höga krav. De har traditionellt alltid varit stora leverantörer till fordonsindustrin och de har
också utvecklats i takt med fordonstillverkarna. De var tidigt ute i arbetet med kvalitets- och
miljöstandarder och ser det naturliga i att nu fokusera på verksamhetsutveckling.
– Vi har alltid varit intresserade av att hitta nya vägar för kompetensutveckling, säger Kockums
Maskins vd Mats Malmqvist. Företagets styrelse har givit oss i uppdrag att hitta olika sätt för
att utveckla företaget. Efter ett seminarium med Produktionslyftet frågade jag styrelsen med
ordförande Evert Oskarsson om vi skulle anmäla oss till Produktionslyftet. Strax efter ringde
jag till Hans Reich som berättade att vi var ett av de första företagen att söka!
Bilden visar Mats Malmqvist stående bredvid Evert Oskarsson – läs mer om det intressanta
företaget på www.produktionslyftet.se.
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