
Maskinerne pa værkstedet er ved at blive installeret i disse dage. Her er det Peter Børresen (tv),
Chr. Leth Jorgensen, og salgsleder Alice Bank Danielsen, der ser efter, om alt er i orden. (Foto:
Lars Juul)

- Her ma
man godt
være
lidt gal
Produkt-
udviklings-
værksted
indvies i dag

HORSENS - Alle ken-
der dørskiltet:

Du behøver ikke at
være gal for at komme
her. Men det er en for-
del!

Det er lidt den tone, som det

nye produktudviklings-værksted pa BOMI i Horsens slar
an over for. de kunder, som
vrkstedet skal lave prototy-
per for.
Værkstedet er det eneste of-
fentlige af slagsen i Vejle amt
og det eneste pa landsplan,
hvor man kobler revalidering
og produkt-udvikling sam-
men.

Det nye sted indvies officielt
i dag med taler af blandt andre
Otto Herskind Jorgensen (V),
der er socialudvalgsformand
og kommende amtsborgme-
ster i Vejle amt, og værkstedet
ventes at abne i praksis om-
kring den 1. februar.

Ideer far et puf
Stedet skal vre et Mekka

for lokale Ole Opfindere,
iværksættere og mindre virk-
somheder, som gar rundt med

ideer, der trnger til at fa et
puf frem mod virkeligheden.

- Det gor ikke noget, at man
er lidt gal, når man kommer
her pa vrkstedet. Her skal jo
eksperimenteres, og der skal
vre tid til virkelig at lege
med ideerne, siger Chr. Leth
Jørgensen, der er leder af
BOMI.

Satser pa CAD
Vrkstedet rummer red-

skaber som metalfræser, sli-
bemaskine, svejsemaskine og
to drejebænke. Desuden bli-
ver der et edb-rum og et
møde-lokale i tilknutning til værk-
stedet.

- Vi håber, at der bliver pen-
ge til at lave et CAD-anlæg.
Det er faktisk helt nødvendigt
for os. SA kan vi tilbyde at teg-
ne tingene pa computer her pa
stedet og tage disketten med
ud pa virksomheden og fa pro-
duceret varen direkte - styret
fra virksomhedens computer.

- PA den made sparer vi to
måneders arbejde med at teg-
ne pa papir og lave styklister.
Og virksomheden skal ikke til
at programmere det hele ind i
deres computer. Ja, et CAD-
anlæg kan spare os for flere
hundrede tusinde kroner per
gang, siger Chr. Leth Jorgen-
sen.

Betalingen
Brugerne kan komme og fa

gratis radgivning om, hvor-

vidt der er basis for et samar-
bejde eller ej. Men inden et
forpligtende samarbejde ma
BOMI forst lave en rkke ud-
dybende undersøgelser, og det
koster et engangsbeløb.

Selve produktionen af pro-
totypen kan betales:
- kontant
- ved at betale en vis procent-
del af omsætningen, nar va-
ren er kommet i handelen
- ved at virksomheden ansæt-
ter nogle af BOMI's klienter.
- ved en kombination af de tre
førnævnte muligheder

Skal give job
Det sidste er noget helt nyt,

som Chr. Leth Jorgensen er
spndt pa resultatet af.

- Normalt star vi med hat-

ten i hånden, når virksomhe-
derne skal anstte vores kli-
enter. Nu far vores klienter
noget helt konkret, som de
kan tilbyde. Nemlig en viden
om det produkt, der skal la-
ves.

Og jobbene er det andet sto-
re mal med hele produktud-
viklings-værkstedet.

- Hvis vores klienter far et
job ud af det her, så har vi
nået, hvad vi vile, siger Chr.
Leth Jorgensen, som også un-
derstreger, at værkstedet pa
ingen made er konkurrence-
forvridende over for private
værksteder.

- Vi følger helt de regler,
som gælder i hele landet pa
området, tilføjer han.

Fire af BOMI's revaliden-
der vil komme til at arbejde i

det nye vrksted. Desuden er
der planer om at ansætte en
industriel designer prakti-
kant.

Og det hele skal ledes af Pe-
ter Børresen, Vejle, der har
beskftiget sig med produkt-
udvikling i 20 ar.

Han har blandt andet været
leder af Produktudviklings-
centret pa Grønlandsvej, som
blev lukket for et par år siden.
Og den erfaring vil Peter
Bør-resen fa god brug for i sit nye
job. Det er nemlig den samme
type kunder, det nye værksted
henvender sig til. (jala)
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