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Moelven Töreboda AB grundades 1919 och är idag världens äldsta limträfabrik.

Antal anställda: 130
Kapacitet: 50 000 m³ / år

Moelven Töreboda AB är en del av den norska träförädlingskoncernen Moelven Industrier ASA.

I nära samarbete med Moelven Limtre AS (vår norska systerfabrik) driver vi utvecklingen av modern 
träbyggnation för alla tänkbara ändamål.

Företagsinformation



Stockholms Centralstation



Malmö Banhallar



Kolmårdens Delfinarium



Badhus Kristinehamn



Universeum Göteborg



Borås Djurpark



Kv Vallen Växjö



Lantbruksuniversitetet Uppsala



Forskning och utveckling



Avancerade montage



Mjöstårnet – Världens högsta trähus



En stolt fabrik med stort hantverkskunnande…



…och stark integritet…



…som inte tjänar pengar!



1. Skapa krismedvetenhet - Vi riskerar att läggas ned!

2. Förvandla till förändringsvilja - Vi har situationen i våra egna händer

3. Upprätta handlingsplan - Många dramatiska förändringar

4. Genomför! - Ändra så mycket som möjligt, så fort som möjligt

Omställningsarbete



Vad sker med organisationen?



Ny förslagsverksamhet

Avdelning Antal genomförda förbättringar Antal i % av totalen Ersättning direkt till avdelningen

A-hallen 19 18 % 9 135 kr

B-hallen 12 12 % 5 769 kr

C-hallen + kontrollen 15 14 % 7 212 kr

Kap&Utlastning 13 13 % 6 250 kr

Underhåll 15 14 % 7 212 kr

Tjänstemännen 30 29 % 14 423 kr

Totalt 104 100 % 50 000 kr

Till gemensam personalpott 100 000 kr

Avdelningsspecifik ersättning 50 000 kr

Total utdelning 150 000 kr

Kalkyl för fördelning av förslagspengar

Alla förändringar som kostar mindre än 5 000 kr genomförs direkt utan handläggning.



Varför drivs vi att göra det vi gör varje dag?

Därför att vi har fantastiska produkter som inspirerar oss att göra världen lite bättre. Vi bygger en hållbar

framtid med trä!

Hur gör vi det?

Vi utgår från övertygelsen att allt kan förbättras. Det skapar en förbättringskultur där våra

medarbetare, processer och produkter ständigt utvecklas.  Alltid med hållbarhet och kunden i fokus.

Vad vill vi uppnå?

Ett ökat byggande med trä och:

• Att våra kunder upplever oss pålitliga, kompetenta och hållbara.

• Att våra medarbetare upplever sina arbeten meningsfulla och inspirerande.

• Att våra ägare upplever oss ambitiösa och attraktiva för långsiktiga investeringar.

Ny affärsidé



Facebook at Work?

1. Skapa krismedvetenhet - Vi riskerar att läggas ned!

2. Förvandla till förändringsbenägenhet - Vi har situationen i våra egna händer

3. Upprätta handlingsplan - Många kraftfulla dramatiska förändringar

4. Genomför - Ändra så mycket som möjligt så fort som möjlig

5. Fira framgångarna och bygg upp en ny identitet



Sprid information



Skapa framtidstro



Bygg identitet



Skapa engagemang

Facebook at Work är värdeskapande!



SP om Facebook at Work



Hur går det då?

2015: 5,6 Mkr

2016: 16 Mkr = alla tiders rekord!

2017: 19 Mkr = nytt rekord!

2018: ?


