
REPORTAGE R-KÅS

KNAPPT ETT ÅR EFTER FUSIONEN HAR DEN NYA ORGANISATIONEN LANDAT. 
MED BÄTTRE FLÖDEN OCH UPPGRADERADE MASKINER HAR R-KÅS RUSTAT FÖR 
FRAMTIDEN.

– Vi har gjort en jätterockad i hela bygg-
naden och samlat maskingrupperna. Nu har  
vi fått ett ännu bättre och mer effektivt flöde 
för all personal och är verkligen rustade för 
framtiden, säger Jonas Sigvardson, vd och ägare. 

FÖRÄNDRAD ORGANISATION  
MED SAMMA PRODUKTION
Det var i september förra året som dotter-
bolaget AB Rune Hermanssons Metallfabrik 
blev ett med R-kås i de tillbyggda lokalerna. 
Thomas Bråddhult, tidigare platsansvarig på 
Rune Hermanssons, berättar:

– Hela organisationen har förändrats under 
det här året men alla anställda är kvar och 

produktionen i sig ser likadan ut. Vi bockar 
tråd, vi gör det omöjliga möjligt.

Och liksom tidigare handlar det sällan bara 
om tråd när R-kås tar sig an ett kunduppdrag.

– Det kan ingå plåt, svarvat, plast, trä, 
kartong eller ytbehandling, men vi har många 
samarbetspartners i bygden så vi kan alltid sy 
ihop en komplett produkt till kunden, säger Jonas.

SAMARBETE MED DESIGNERS  
UTVECKLAR TILLVERKNINGEN
Hela R-kås andas kreativitet och smarta 
lösningar. Ofta har man ett nära samarbete 
med designers vars tänkande utanför boxen 
kan vara utmanande för tillverkande industri. 
Men R-kås gillar utmaningen.

– Ofta märker vi att det är genom de här 
jobben man utvecklas och kommer på andra 
lösningar och tillverkningssätt som direkt 
kan översättas in i vår vardagliga produktion. 
Det blir både enklare och mer effektivt, säger 
Jonas.

Och kunderna gillar uppenbarligen samar-
betet med R-kås. 

– Vi registrerar ett 40-tal nya kunder varje 
år, i snitt en ny kund i veckan. Målet är ett 
långvarigt samarbete. Vi har kunder vi har 
jobbat med i upp emot 30 år och det är väldigt 
roligt, säger Jonas Sigvardson.

Full fart framåt hos nya R-kås
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R-Kås Aktiebolag

Flyttat och klart. Allt har kommit på plats i de tillbyggda 
lokalerna hos R-kås i Gnosjö. ”Nu är vi verkligen rustade 
för framtiden” säger vd Jonas Sigvardson (tv) och 
Thomas Bråddhult (th), sälj/inköp.

Bättre flöden med samlade maskingrupper. R-kås har också byggt ut svetsavdelningen och nyanställt personal.

Möbeltillverkning i nära samarbete med designers har 
utvecklat den vardagliga produktionen hos R-kås.

Kreativa lösningar med tråd. ”Ingenting är omöjligt” 
säger Thomas Bråddhult (tv) och Jonas Sigvardson (th).


