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Kvalitetsarbetet utvecklas

Det våras på Springwire
Det ser ljust ut för det nya året trots
att snö och kyla gjort sitt för att sänka
temperaturen runt om oss. Det känns
tydligt att företagen tror på en ny vår.
Orderingång är stark och det är posiTord Schyman, ny som kvalitets- och tekniksamordnare.

Springwire fortsätter sitt strävande
att stärka arbetet inom kvalitetsutveckling. Ett led i detta är att utöka
resurserna inom kvalitetsområdet och
sedan hösten 2009 arbetar Tord
Schyman heltid som kvalitets- och
tekniksamordnare. Han ansvarar även
för provningen.

Springwire, men har även arbetat
med materialprovning. Tord har
under det senaste halvåret utbildats
på kvalitetssystem och systematiskt
kvalitetsarbete.

tivt att jobba med en välfylld orderbok och många förfrågningar. Det ger
oss många intressanta möjligheter.
Trådmässan i Düsseldorf närmar sig
och denna gång finns Springwire
Sweden AB i hall 12. Vår monter har
positionen 12A40. Ni är alla hjärtligt
välkomna dit!
Arbetet med ständiga förbättringar
pågår som alltid och i detta nyhets-

Arbetet syftar bland annat till att få
en starkare och snabbare återkoppling
av kvalitetsarbetet till produktionen.
Detta för att få en ständig förbättring
av produktion och produkter. Tord
Schyman har 39 års erfarenhet av
tråddragning. Han har under dessa år
dragit tråd på de flesta maskiner hos

brev kan ni läsa om våra förändringar
och

förbättringar

området.

Välkommen till oss på Wire 2010
i hall 12, monter A40.
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Ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling

Valstråd på gummimatta

Trådring i skyddat trådställ.

Verktyget ”Ständiga förbättringar”
är ett bra instrument att använda för
att följa varje veckas förändringar
och utveckling. Springwire genomför varje vecka ett möte där denna
punkt följs upp. Vidare utvärderas
effekterna i ett längre perspektiv
genom regelbundna kvalitetsmöten
och i det årliga kvalitetsbokslutet.
Arbetet med ständiga förbättringar
har under en period varit fokuserat
på materialhantering. Hantering
berör både interna och externa
förflyttningar av material. Internt
genomlyses verksamheten med
avseende på all utrustning som
kommer i kontakt med tråd under
tillverkningsprocessen.

Z2 kärnor buntade med plastband

Aktuella leverantörer har inbjudits
och deltar aktivt i denna process att
minska risken för hanteringsskador.
Det finns idag beskrivet hur
materialet skall levereras och
hanteras. Ytan är en mycket viktig
egenskap för att skapa fjädertråd av
världsklass. Därför är det viktigt att
sträva efter att kedjan från stålverket
och valsverket genom Springwires
process till kundens lindning av
fjädrar omfattas av detta förbättringsarbete, både när det gäller
kvalitet och utveckling. Kedjan
måste vara komplett och hållbar.
Alla medarbetare hos Springwire
och hos de utvalda leverantörerna
måste vara delaktiga.
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