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Lean – en bit av Springwires
väg mot världsklass
företaget, både i produktion och
på kontoret. Målet med 5S är att
skapa ordning och reda, men vi
såg även fördelen med att använda
5S som ett redskap för att träna på
förbättringsgrupper. Målet är, förutom
att få ordning och reda, även att få
ett väl fungerande proaktivt arbete
med ständiga förbättringar. Detta ska
ske genom förbättringsgrupper som
involverar alla på hela förtaget.

Projekt 5S
Springwire Sweden AB fortsätter att
utvecklas på flera plan. Några exem-

5S-tavlor, ett viktigt hjälpmedel i 5S
och förbättringsarbetet.

Spingwire driver ett stort projekt
med mål att förbättra kvalitet och
leveransprecision med hjälp av Lean.
Projektet genomsyrar hela företaget,
ända från ledningen ner till minsta
trådbit. Ledningen ska ta fram ett
kontrakt och en filosofi som är baserad
Lean, men som samtidigt är anpassad
för Springwire. Detta ska bilda
stommen i Springwire arbete med att
möta kunderna och deras krav, samt
skapa en kompetent organisation
med fokus på kunden, kvalitet och
värdeskapande.
I andra änden startades ett 5S-projekt
som också går rakt igenom hela

Det senaste halvåret har vi gjort stora
förbättringar när det gäller ordning
och reda. Förbättringsarbetet genom
förbättringsgrupperna är fortfarande
i sin linda på Springwire, men har
startat bra och redan genererat flera
mycket bra förbättringar.

pel på det är nyanställning av perso-

För att få driv i detta Leanarbete har
företaget låtit utbilda all personal i
grunderna i Lean med hjälp av IUC,
samt även låtit personal genomgå
en universitetsutbildning i Lean
produktion på Chalmers.

Året har så här lång varit ett bra år

nal och investeringar i spolverk för
att kunna leverera enheter med ökad
vikt. Detta för att öka kapaciteten i
takt med ökad efterfrågan, men även
för att kunna införa teknik och vidareutveckla nya marknader.

och många kunder har ökat sina uttag och nya kunder har tillkommit.
Vi ser fram emot en skön semesterperiod med vila och återhämtning
inför en intressant höst med nya utmaningar.

Följ Springwires väg mot världsklass
och var även med och hjälp oss
genom att ge oss återkoppling. Varje
synpunkt från kunden är ett guldkorn
för Springwire i strävan att utveckla
sig och att bättre möta kundens krav
och förväntningar.

I det här nyhetsbladet kan ni läsa om
det pågående 5S projektet som är en
del i vårt förändringsarbete. Det finns
en presentation av våra nya medarbetare på marknadsavdelningen och
produktionsavdelningen.
Trevlig sommar!
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Välkomna Anders och Johnny

Nu lämnar
vi tonåren
I år fyller vi på Springwire Sweden
20 år med Berg Group som ägare.
Det ska vi naturligtvis fira på lite
olika sätt. Som exempel är alla våra
medarbetare med respektive inbjudna
till jubileumsfest i slutet av augusti. Vi
hoppas också kunna träffa så många
som möjligt av våra kunder för att på
ett eller annat sätt manifestera vårt
jubileum.
Hipp, hipp hurra för oss själva.

Anders Johansson

Johnny Zachrisson

Springwire är inne i en händelserik
period och under året har två nya
medarbetare anställts.

inom tunnplåt. Vid sidan av jobbet
är barnens idrottsaktiviteter ett stort
intresse. Det handlar om handboll,
innebandy och fotboll. När det gäller
egna aktiviteter så ägnar Anders sin
tid åt Rotary, alpin skidåkning och
golf.

Anders Johansson är ny exportsäljare
och Johnny Zackrisson är anställd
som produktionsutvecklare, en ny
befattning på Springwire.
Våra båda nyförvärv bidrar med
nytt blod, energi och kunskap
i verksamheten och är ett led i
Springwires framtidssatsning.
Anders Johansson kommer närmast
från en liknande befattning på Bandstål
AB i Kopparberg, ett stålservicecenter

Johnny Zackrisson har tidigare jobbat
på Robust Ståldörrar AB i Nykroppa
med kvalitets- och produktionsfrågor.
Johnny kommer från Västerås och
flyttade till Värmland 1982 och
hamnade då i Filipstad. Fritiden
handlar mycket om fiske, och han
gillar även att snickra och renovera på
sitt hus.

Vår vackra bygd
Vad gör man i Lesjöfors, förutom
tillverkar fjädertråd och spelar
bandy? Jo, det händer en hel del
saker här. I början av juni var det som
exempel den stora Lesjöforsdagen
med marknad, auktion, mängder av
aktiviteter och en hemvändardag för
utflyttade Lesjöforsare.
Har du vägarna förbi vår vackra
ort rekommenderar vi ett besök på
Lesjöfors Museum. Ett unikt museum
som visar utvecklingen i bygden
under 300 år och har härliga miljöer
uppbyggda, t ex en lägenhet från
40-50-talet. Museet var för övrigt
nominerat till Europas bästa 1996.
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