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Fina priser till
Produktionslyftsföretag
Produktionslyftet
möter medlemmarnas krav

Notiser från
verksamheten

Med sikte på Lean
och digitalisering i
byggsektorn

Stora Leverantörspriset till Bror Tonsjö
Vid FKGs konferens Stora Leverantörsdagen
I någon mening är Produktionslyftet den svenska
Med över 60 års erfarenhet är El-Björn
tilldelades Bror Tonsjö Stora Leverantörspriset.
modellen ”at work” med samverkan mellan
ett känt namn inom svensk byggindustri.
Juryns motivering löd bland annat: ”Bror Tonsjö
alla parter för att effektivisera och förbättra
Produktutveckling och innovationer har alltid
är ett familjeägt SME-bolag med en lång
produktionen. Arbetet med att få kontroll över
varit deras honnörsord, något de nu tar
tradition inom skärande bearbetning. Som
processerna är helt nödvändigt med tanke på
med sig in i den digitala eran – baserat på
vi har hört idag så är fordonsindustrin i stark
nästa steg, oavsett om det är digitalisering,
en stabil Lean-bas naturligtvis. 2015 sökte
förändring och där är Tonsjö en ledstjärna som
automation eller robotisering. Utan processerna
de till Produktionslyftet och medverkade i
förstår möjligheterna som den nya tekniken kan
i ordning blir det svårt att få till nästa steg. I
Utvecklingsprogrammet under 18 månader
ge. Under senaste året så har Tonsjö gjort stora
värsta fall systematiserar du din ”waste”.
från slutet av 2015 fram till sommaren 2017.
framsteg inom digitalisering av sin produktion
Det är viktigt att framhålla att våra medlemmar är och de har även varit öppna och behjälpliga med Sommaren 2018 passade vi på att göra ett
besök hos El-Björn för att höra hur arbetet löpt
en krävande samling; med all rätt, det är deras
att dela med sig av sina erfarenheter till andra …”
vidare
där hela företaget har varit engagerat i
arbetsplatser det handlar om. De företag som
Mer vet Birgitta Öjmertz (birgitta.ojmertz@ri.se).
vad
de
kallar för Företagslyftet, från försäljning
framgångsrikt fått med sig dem har lyckats. Som Dörr & Portbolaget tilldelades Swedbanks
och administration till lager och produktion.
det sagts så många gånger förr så handlar det
gränslösa pris
inte om att arbeta snabbare eller hårdare utan
El-Björn startade dessutom på allvar sin
På näringslivsgalan Kanngalan i Ljungby
smartare, att få ut mer med befintliga resurser
digitaliseringsprocess 2016 med lansering av
fick Dörr & Portbolaget ta emot Swedbanks
utan att öka slitaget – och samtidigt helst sänka
de första digitala systemdelarna under 2017, en
gränslösa pris med bland annat följande
stressnivån.
mobil fjärrvärmecentral. Den ger möjlighet till
motivering: ”Årets pris går till ett familjeföretag
övervakning, styrning och larm på distans och
som är verksamt på en mindre ort i kommunen
Framåt skulle vi gärna se ett mer sammanhållet
i samband med lanseringen lanserade de även
med försäljning över hela Sverige. Företaget
program som brett hjälper företagen i deras
sitt
koncept EB Connect för nya digitala tjänster.
har
genomfört
generationsskifte
och
tar
utvecklingsresa. Vi skulle vilja koppla samman
verksamheten in i framtiden genom att involvera
många av de övriga satsningar som görs för att
För El-Björn handlar egentligen digitalisering
all personal via Produktionslyftet …” Mer
kunna visa företagen en tydlig väg genom de
om tre saker: Ett – det krävs mätning för att
information har Malin Erikson (malin@cil.se).
offentliga systemen. Det är inte alltid så tydligt
veta; idag vet branschen inte. Två – effektivisera
hur de hänger ihop, eller att de ens gör det.
utifrån den nya kunskapen. Tre – automatisera;
Tvådagarskurs i Lean & Green
dock är vägen lång och det finns en del
Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig
Här tror jag att Produktionslyftet har en naturlig
utmaningar att lösa. Arbetet pågår som bäst och
del i det miljöarbete som krävs, men lika viktigt
roll. Med sin metodik, där en avgörande del
de
är bara i början, men tankarna sprider sig
är det att ändra arbetssätt och beteende i
handlar om struktur och att ta bort ”waste”,
bland
entreprenörer, byggbolag och beställare.
vardagen
och
på
arbetsplatsen
för
att
minska
är programmet som klippt och skuret för
miljöbelastningen. Kursen rekommenderas till
att visa vägen till nästa steg. Grunden som
– Med EB Connect är vår ambition att allt ska
företag som redan gått igenom Produktionslyftet vara uppkopplat, säger Thomas Strålman,
Produktionslyftet erbjuder är den bästa
förutsättningen för en fortsatt framgångsrik resa. – mer information finns på vår hemsida. Mer vet
produktchef för affärsområde Klimat. Det är den
också Johanna Strömgren (stromg@kth.se).
framtid vi kommer att möta inom ett par år.
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företagsfrågor · IF Metall
Läs mer om El-Björn på produktionslyftet.se.
Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.

produktionslyftet.se

