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Börja träna för att klara den
internationella konkurrensen!

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

Vasaloppet Business Forum inleds
i samband med Vasaloppsveckan
2009. Efter att det i regionen genomförts flertalet inspirerande seminarier
om Lean Production har vi blivit så
inspirerade och nyfikna att påbörja
Lean-resan. Flertalet företag i regionen
drar nu igång arbetet och tar de första
kliven framåt. Utvecklingspotentialen
i de små och medelstora företagen
är enorm och de kämpar i en allt större grad av internationell
konkurrens. Bakom Wajrum står näringslivet och tillverkningsindustrin i norra Dalarna, ett starkt initiativ för att öka samverkan mellan företagen i regionen och få en mer hållbar och
konkurrenskraftig tillverkningsindustri. Högt upp på agendan
står processeffektiviseringar, och vad kan då vara bättre än
att börja fundera över Lean-filosofin? Det är dock utmanande
att tänka i nya banor och utmana gamla beteenden, för det är
ju precis vad Lean handlar om. Utmaningen sitter inte i de berömda väggarna, utan i våra huvuden. Wajrum anordnar därför
tillsammans med Vasaloppet ett antal intressanta föredrag om
Lean Production under Vasaloppsveckan. Kopplingen mellan
Lean Production och hälsa och motion känns helt naturlig, då
toppidrottsmän tränar och lever för att kunna prestera och bli
bäst. Någon påminde mig om Gunde Svan – alla minns vi hur
han optimerade vikten på sina stavar för att inte slösa energi
genom att släpa på onödig vikt. Det är precis vad vi nu uppmanar alla företag; börja träna långsiktigt och målinriktat, tag bort
allt onödigt! En början kan vara att anmäla sig till Lean-utbildningen i Mora på www.produktionslyftet.se.
PeO Sjöberg · Projektledare Wajrum

Viktiga datum/kalendarium

· 3 feb – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 26 feb – Vasaloppets Business Forum – Mora
· 31 mar – 7,5p-utbildning i Lean – Halmstad
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Diskussioner med utvecklande resultat
Det var hög aktivitet hos Scana Steel
Booforge i Karlskoga i mitten av januari. En
värdeflödesanalys gjordes på deras vanligaste produktfamilj, smidda gafflar. Analysen gav upphov till en givande och utvecklande diskussion. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.
5S-start för ny produktionschef
Nimo-Verken har dragit igång 5S-arbetet med sin nya produktionschef som började i januari. Arbetet sker först i den rostfria
avdelningen med två arbetsplatser i pelarsvets/montering och i
plåtlinjen. Med utgångspunkt från kärnvärden i produktionssystemet har övningarna avlöpt planenligt och de driver 5S-arbetet
vidare på egen hand. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.
Målinriktat i Målilla
Lean-arbetet hos armaturföretaget Luxo
löper vidare. I januari gjordes en genomgång av företagets arbetssätt med
förbättringsgrupper, målbudget och tidsplan och 5S-revision. Mer vet lars.eskilsson@produktionslyftet.se.
Nytt entusiastiskt Produktionslyftsföretag
Produktionslyftet har träffat representanter för företaget AB Carlsson & Möller och resonerat kring deras medverkan. Entusiasmen
är stor och företaget uttryckte en stark önskan att komma igång
med arbetet. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.
Stor Lean-potential hos KWA
Hos Knäreds Werkstads AB (KWA)
fortsätter Lean-arbetet oförtrutet, nu
med värdeflödesanalys för en komplett
produkt. Företaget ser stora potentialer i att öka precisionen vid synkningen
av produktens alla delkomponenter
innan monteringen. Mer information
har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Toyota Takaoka Plant i Japan – världens bästa bilfabrik?
Vid en resa anordnad av Arthur David från brittiska Industry Forum
besökte Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz under
december 2008 ett antal intressanta produktionsenheter i Japan.
Eftersom Lean har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem var
intresset extra stort inför studiebesöket på Toyota Motor i Toyota City i
närheten av Nagoya.
Och ja, fabriken var imponerande med avsevärt förbättrad arbetsmiljö,
ledtider och antagligen allt annat också. Ljudnivån var långt lägre än
vad vi är vana vid i en fabrik och det lugn som rådde vid monteringen
var också anmärkningsvärd … Läs hela den intressanta artikeln på
www.produktionslyftet.se!
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