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Outnyttjad kreativitet = en resurs

Jag har rollen som företagsutvecklare i ett projekt som heter Tillväxt
Halland i Region Halland. I projektet finns en företagsutvecklare
i varje halländsk kommun, där
jag jobbar med företagen inom
Falkenbergs kommun med uppdraget att utifrån företagens behov
skapa utvecklingsprojekt genom att
bland annat involvera exempelvis
högskola och universitet (Chalmers,
Högskolan i Halmstad med fler). Den röda tråden genom
hela projektet är att bidra till en förbättrad innovationskultur
bland företagen i Halland och därmed till en stärkt hållbar tillväxt. Här såg vi omedelbart en koppling till Produktionslyftet;
intresset för begreppet Lean är extremt stort bland företagen
i Falkenberg och Halland. Dessutom växer intresset inom
Falkenbergs kommun stadigt, vilket är enormt glädjande.
Men det gäller att gå från ord till handling! Många av företagen jobbar med ”ordning och reda”, men inte många har tagit
det stora greppet. Likt allt annat i livet så krävs det träning
och utveckling och detta är just vad Produktionslyftet erbjuder företagen. Därför kommer vi inom projektet att jobba enligt Lean i de processer och arbetssätt som vi har, helt enkelt
”leva som vi lär”. En av mina kollegor går Produktionslyftets
7,5-poängskurs just nu för att skaffa oss nödvändig kunskap
inom området. Jag vill även trycka på att den ”outnyttjade
kreativiteten”, en av slöserierna definierade inom ramarna för
Toyota Production System (TPS). Jag är helt övertygad om
att det finns extremt mycket att hämta ur denna ”outnyttjad
kreativitet” – det är här vår konkurrenskraft finns för framtiden. Se till att utnyttja den!
Mattias Larsson · Företagsutvecklare Falkenberg

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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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Lean Forum Konferens 2009 i Göteborg den 7-8 oktober
Välkommen till årets Leanarrangemang i Göteborg, som
vanligt på Chalmers. Några workshop är redan fulltecknade, men
det finns konferensplatser kvar – läs mer på www.leanforum.se!
Semester med produktionssystem som hemläxa
Efter en liten andhämtning kunde Hudiksvallsföretaget Huddig
återuppta arbetet med principer, strategi och målbild i juli. Starten
var både omfattande och omtumlande enligt VD, men nu kunde
de avsluta sin workshop och få fram resultat inför det fortsatta
arbetet med företagets produktionssystem. Mer information har
peter.lundin@produktionslyftet.se.
Framtidsplanering hos Proxy i Kalmar
I Kalmar planerade Proxy under juni för den
upprampning som ska ske under augusti och
september,bland annat hur det standardiserade arbetet kan se ut samt kanban-uppläggets
hantering. På bildens ses Proxys produktionschef Ewa Johansson och produktionsledare Mattias Abrahamsson. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.
Teori och praktik på utbildningsdag hos Setrab
I början av juni genomfördes en utbildningsdag i Förbrukningsstyrd produktion hos Setrab i Limhamn. Produktionslyftets utbildare Peter Olsson och Carl Wänström, tillika Lean-coach, höll i
utbildningsdagen som ledde till många diskussioner och förbättringsförslag. Mer vet carl.wanstrom@produktionslyftet.se.
Framåt tankesätt ger till kortare ledtider
Hos Dormer i Halmstad diskuterades i
slutet av juni en ny layout och en handlingsplan för att testa nya flöden togs
fram. Företaget är väldigt framåt i sitt
tankesätt och diskussionerna om kraftigt sänkta ledtider ses inte längre som
en omöjlighet. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Hantverk och high-tech i harmoni hos AB Furhoffs Rostfria
Den som börjar jobba på det här företaget
blir kvar. Så går ryktet i Skövde. De driver
Sveriges enda kopparslagarskola och
både kopparn och yrkesstoltheten löper
som en röd tråd genom verksamheten. Här
är det hantverk i harmoni med laserskärning och CAD – och över alltsamman en
långsiktig satsning på Lean. Välkommen
till AB Furhoffs Rostfria!

sig ny kunskap och använda den till sin
fördel, varför ständiga förbättringar kommer naturligt för dem. Vilket förde in dem
på Lean-spåret. När de via Teknikföretagen kom i kontakt med Produktionslyftet
kände de att det var perfekt för Furhoffs.
På bilden sen till vänster VD och ägare
Björn Furhoff tillsammans med produktionschef Jan Adolfsson. Läs den längre
artikeln om det intressanta företaget på
www.produktionslyftet.se.

Trots sina gamla traditioner – eller kanske
just därför – är de snabba med att ta till
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