Farvel og på gensyn
Dette er den sidste Trimmede tanke Foreningen udsender.
Mange års samarbejde er slut, tankerne fylder 16 år i juni, og ønsker at flytte
hjemmefra efter 365 udgivelser. Så hvis du fortsat vil modtage dem, skal du tilmelde dig på deres nye hjemmeside: www.trimmedetanker.dk
Der er flere årsager til flytningen. Foreningen har en stram økonomi, og bestyrelsen ønsker at omprioritere aktiviteterne, hvilket er ganske naturligt.
Men jeg har også haft lyst til at få lidt mere frihed, ikke mindst efter at min
tanke om Lindholm kom galt i halsen på nogle medlemmer. Så i stedet for at surmule, agter jeg selv fremover at udgive mine tanker i et nyt format, på en ny
hjemmeside, hvor den første tanke kommer d. 12. april.
Vi lever i en tid med megen turbulens omkring os, og byggeriet er en stor spiller i
vores samfundsøkonomi. Derfor ønsker jeg ikke mere at være tvunget, til at være
politisk neutral, men vil prøve at se konstruktivt fremad, med kritik, hvor jer ser
noget at kritisere.
Mine tanker vil altså fremover blive anderledes, ikke blot i stil, men også i layout
og format. De vil se anderledes ud, de vil også komme som Podcasts, og de vil ligge
som blogs, med mulighed for diskussion i de følgende to uger. Altså et nyt og
mere moderne format, der harmonerer med min egen nye strategi: At sprede forståelsen for Lean Construction som svaret på en del af byggeriets mange problemer.
Og problemer er der nok af. Hver dag sin forsinkelse, budgetoverskridelse eller
reduktion af projektets værdi. Skandale på skandale, og her agter jeg at råbe højere for at åbne øjne rundt omkring. Vi ved nemlig hvordan, og vores udfordring
er at få omverdenen til at indse det og selv gøre noget ved det.
Det kan virke som en stor udfordring for en gammel kriger, men jeg fornemmer
at der er grøde i luften. Lean Construction er ved at brede sig, og jeg agter at
skubbe på i den udvikling, og mere vigtigt, også at sætte penge bag. Jeg er træt
af at søge penge, og agter selv at finansiere mine projekter fremover, og herefter realisere dem i eget regi. Mit første skridt er at overtage tankerne selv, hvilket vil lette foreningens budget med ca. 50.000 årligt i årene fremover.
Nogen har kaldt mit initiativ: Danish Lean Construction Academy, hvilket nok er
for ambitiøst, men tanken er at uddanne gennem samtale, med forståelsen af byggeprocessen som centrum. Hele dette program vil blive udrullet i en af mine næste tanker, i det nye miljø.
Så husk at tilmelde dig, der er ingen reklamer eller anden støj tilknyttet siden.
www.trimmedetanker.dk
God weekend

Sven
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