MÖT LAGAFORS I
TEK CATALYST.
Hej, Michael! Vad gör ni på Lagafors?
– Vi räddar liv! Vi ser till att du håller dig frisk genom att leverera

rengöringsutrustning till livsmedelsbranschen så att allting du äter är
hygieniskt rent.

Varför valde ni att vara med i utvecklingsprojektet TEK Catalyst?
– Jag ville optimera lagret och vårt affärssystem. Vi hade en tydlig målbild

men ville ha hjälp med hur vi skulle uppnå det. Vi har varit med i fler
utvecklingsprojekt innan och hittade då Catalyst som nu passade oss.

Vilka områden har ni förbättrat/gjort insatser i?
1.
Optimerat lagret – sorterat bort sådant som inte rör sig och lagt det i

2.
3.

karantän i ett år för att se vad vi gör sen. Frigjort mer tomyta genom att
möblera om. Därmed har vi blivit effektivare och får saker just-in-time
även i coronatider.
Reviderat leverantörsavtal – vi har nu mindre material på plats då våra
leverantörer sitter med materialet istället.
Outsourcing – kommer bli mer, en hel maskin. Rätt papper - Bäst för
Lagafors.

”Ordning och reda samt att ha
pulsmöten är underskattat.”
– Michael Johansson, Koordinator

Inköp & Lager på Lagafors

4.
5.

Ordning och reda – 5S har börjat genomsyra företaget.
Avvikelser och förbättringar – vi använder oss av TEAMS för att hålla koll och

6.

Pulsmöten – vi har strukturerat upp våra pulsmöten och blir bara bättre och

följa upp.

bättre på det. På distans är det dock en utmaning.

Vilken tycker du är den mest spännande produkten/tjänsten som ni utvecklar
just nu?
– Ordning och reda samt att ha pulsmöten är underskattat. Man måste jobba
systematiskt och sätta en tidsplan! Vi har lärt oss att samla ihop frågor till nästa
möte och att sätta datum på nästa möte annars rinner det ut i sanden. På så sätt
vet man att man måste leverera inför kommande möte.
Det är skönt att veta att Urban och Pontus bara är ett samtal bort, att stödet
finns. De ger mycket intressant och givande input. Vi jobbar stenhårt och hoppas
att alla våra insatser sitter i slutet av året!

