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VD om forsvorsindustrin:
Vid en paneldiskussion inf6r Allmiinna
Fdrsvarsfdreningen i Stockholm den 22
januari 1976 hade iae tiUftille att redog6ra fdr min syn pd mdjligheterna fbr Bolors F1rsvarsmaterielsektor att "bli civil".

I
Ii

I

lag anser det viisentligt att dessa syn'
punkter ocksd iir kiinda inom fdretaget
och jag tycker det kan vara liimpligt att
inviga den dteruppstdndna B-Pilen med
att hiir dterge den delen av mitt anf6rande.
Ldt mig upprepa vad iag skrev i vdr
senaste drsredovisning 1974, niimligen att
jag ser mycket liten risk fdr en negativ
utveckling inom F1rsvarsmaterielsektorn
och att vi diirfdr fortsiitter en helhiiirtad
satsning pd denna sektor. Det kommer
Jdr )vrigt viil till uttryck i drets investeringsbudget fdr sektorn.

"Man hcir ofta i massm'edia
och t. o. m.
fr6n fackfcireningshill att fcirsvarsindustrin borde inrdtta sig pi att scikacivil
produktion i stiillet. Jag skall sdganigot
om dennaproblematiku,tifrin v6ra myckel konkreta,errfarrenheter
i Bofors.
Man miste di fcirst och frbmst giia
klart fiir sig att den indust'rieliaproblematiken inte dr begrdnsadtill prodr-rktio'n
och produktutveokXing.Det vdsentliga
prolblem'ertdr marknadsb'ehovet.Det [r
viil ,rncijLigtatt vi i Karlskoga skulle kunna gcira lok eller dieselmotorer,rnen vem
skall vi sdlja dem till? Praktiskt taget
sarntliga vira f cirsvarsindustrierrir starkt
diversifi'erade koncerner. Nigra av oss
skulle pi ling sikt om ncidvdndigtkunlra
utnyttja personaleni fcirsvarsdelentill de
clVila grenarna. Men det er vel ,ingonav
oss som inte idag redan gcir vad vi kan
frir att utveckla och expanderadessa.Ett
bortfall av arbetsplatser inom ett produktornrride kompenserasalltsi idte av
att ett anna.rtexpanderar.Det andra hade
expanderati alla fall och nya arbetsplatser skapats.

Allt detta medfcir att den industri,ella
Man mis'teocksi ha klart fcir sig att en
dr en hcigt speo.ialiserad rniljcin inom fcirsvarsindustt'indr si specif<irsvarSindustri
industriform med ett arbetssdttsom radi- ell att det enllgt vir erfarenrr'etinte 96r
att kinsarnt tlllverka en civ.i'lprodukti vAkalt awiker frin den civila. En civil proVi har f <iljdukt och ddrmed ett civilt fdretag utveck- ra f cirsvarrsmaterielverkstiider.
las mera kontinuerligt via en markn'ads- akt'ligendefinitivt beslutat att ingen samfciring baseradpi ett behov hos minga manrblandning f6,r d,ga rum rnel'lan vir
f cirsvarsmateri'elslda
och de civila sektiorkunder. Vi arbetar helt annorlunda sorn jag tidigare ndrnnde som en art en- erna i ,f<iretaget.D&irtlll komrner naturmed projekttider pA 10- ligtvis att f<irsiiljningssidandr lika hirt
treprenadfciretag
specialiserad.
20 ir. Det betyder,att ner vi i Bofors i
ir levererar for 500 mkr. av vilket htilften
VA.rerfarenhethar varit dyrbar. Vi har
till wenska fcirsvaret,dr det baseratpi
fiirsdkt
med rninga produkter. Sonast
ca
hade
en
av
stab
att vi omkring ?Lr1965
med utvecklings- m,ed traktorer, grf,vmaskinter och hcig500 tekniker sysselsatta
uppdrag fci'r svenskafcirsvaret.Eller ntan kva,lificeradegrenrsletruckar.Jag kan inte
kan vdnda pi det och sdga att om inte finna nagot exempelpi att vi lyckats.
vira 500 terknikeridag och i morgon kan
Vr har en erfarenhetmed en stcirreomm'eningsfulltm'edutvecklingssysselsdttas
stdlln'ing.Virt dotterbolagBOFORS-NOuppdrag, si har vi heller inte nigonting
HAB i Trollhdttan sorn idag har en ompi velkstadsgolvetir 1985och ddrefter.
sdttningav ca 300 mkr och 2 000 anstdllda tillve'rkade 1959 till 50 % frirsvarsKvalitetsproblemeninom fcirsvarsindu- mater-ielf<ir Bofors, dock utan egenprostrin dr extrema.Vi r<ir oss hela tiden pA duktutveckling.
grdnsen av vad som dr tekniskt och teknologisktmiijligt. Det gdller utvecklingsEn omstzillningtill helt civil produkarbete, materialval och tillverkning. En tion fullfciljdesfcir 2 ir sedan.
tillverkare av kylskAp rdknar kallt med
Denna omstdllninghar alltsi tagit 15
att nigon del, sdg 2 %, ar felaktiga.De
er,sdttsunder garantiitaganden.Vi kan Ar att genomfcira.Den har varit si beinte gcira granater av vilka 2 /6 kr'everar svdrlig och kostsam att den inte hade
kanonerna.Varendaen mfls- ku.nnatgcirasutan vdsentliga.eko,nomiska
i eldrcirenpAL
te vara helt sdker av hdnsyntill pjlisbe- insatser frin moderbolagetssida. BOfarlig fcir fienden. FORS-NOHAB skulle inte hr klarat av
tjdningenoch d,essutom
det om fciretagetskulle litat till enbart
eSnaresurser.
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Det betyd:r ait pris per kg av m.ilitdr
rnaterie'ldr mingr slcrleksordningardyrare dn dven den mest kvalificerade civila
materie'l.En dieselmotor eller tryckpress
fr,in BOFORS-NOHAB ko,starkanske20
eller 30 kr per kg. En kanon flera hundra.
Med civila mett mett blir fcirsvarsindustrin ligproduktiv, ddrfcir att det utfcjrs
maswis med ar,be[e som pi en militdr
produkt dr ncidvrindigt,men pi en civil
produkt skulle uppfattassom meningskist.

I utlandet finns ett stort erfarenhetsmaterial betrdffantde sidana omstf,llningar,
sbrskilt efter andra vrirldSkrigetsslut. Alla dessa erfarenheter <iverensstdmme
med v6ra.
Det 'dr sannollkt att enstaka fcirsvarsindustrier, f cir vilka f rirsvarsrnaterielendr
av marginell betydelse,kan genom,fciraen
omstdllning frin fcirsvarsmaterieltill civila pr'odukter. Men tanken att htigt specialiserade fcirsvarsfciretag sorn Saabs
f lygdivision eller Bof onsf cirsvarsrnateri
elsektor skultrekunna stdlla om till civil industriverksamhettvekar jag inte att kalla
frir kvalificerat nonsens.

Till slut vill jag framthilla att den privata svenska fcirsvarsindustrin inte har
nigon cinskanattldgga ned ellor pi annat
sdtt kornma ur fcirsvansmaterieltillverk
ningen. De hcigt specialiserad,e
verksamheter vi genom iren byggt upp har ett
vlsentlig,t vdrde fcir alla vdra intressenter,
6gare,anstiillda,leverantcirer,kommunerna diir vi velkar och frir vira kuntd'er".

,

Bofors niq blqnd londets stqlverk
Jdrntbruksdr'iftenvid Bofors har mycket gamla anor. ,Redan 1646 anladesden
fcirsta smiiltsmedjani dflvarandeBoiilven.
Framstdtlni'ngenav smidbart jiirn skedde sedanlingt in pi 1800-taletenligt ctren
s k viilljdrnsm'etoden.
Tillverkniingen av gcitstil, smdlt stAl
sorn tappas till gcit, den princip sorn fortfarande anvdtlds,infcirdes 1878,di vi fick
vira tvi fdrs,ta maftinugnar om vardera
7 ton, sorn 1918 byggdesom tifi basisk
infordring.
Det tilltagande behovet av tregeratst61
och de allt stcirr'ekvalitetskraven gjorde
att Bofors 1929 anskaffade en ljusbigsugn. Tre ALrsenarefick vi vir fcirsta hcigfrdk,vensugn.Martinugna'rna togs ur drift
1945 och deirmedkan man sega att en
fcirsta utvecklingsfas inom vir stilproduktion avslutades.
'Den fortsatta tekniska u'tvecklingen
skulle kornma att ge mycket snabbt och
bli betydligt rnera raffirnerad.
Nyheterna fiilj,de tiitt pi varandra.
'kom 1952 och 1958
Indukttonsugnren
fick vi en 50-ton ljusbigsugn som iret
diirpi kompletteradesmed en vakuurnanliiggning.
,1967togs dnnu eit avgtirande tekniskt
steg,di kom vakuumavgasanldggningen.
Och idag iir stilverkenr utrustade med
en ESR-anldggning,ES,R.stAr fcir Electro
SlaggRefi,ning.
I takt nned utvecklingen har produktionen stdnldig,tcikat. Arspro,duktionenav
stil var 1975 ca fem gAngersi hcig sorn
1950.De bida stfllverkonME och MEIK,
Kilsta togs i drift i novernrber1951, l:'ar
idag en kapacitetav 150000irston. 1974
var irsproduktio,nen ca 120000 ton, en
viss reserv finns fcir att mtita konjunktursvd'ngningar.
Bo,fors intar en nionde plattsi den inhernstkastilverrksindustrin.sett,till antalet
anstdllda.
St6let har alltid varit och iir ntigot av
en hjdrtpunkt i Eo,fors.I den kortfattade
beskrivning som ibland ges av ko'nce'rnen
,siigsatt "Bo,fors iir inge,nkanorweikstad,
ej hdller ett bruk eller en tandkrdmsfabrilk. Bo'fors dr en rnodern verkstadsrtirelse
med egenstilf tirscirjnling."
Huvurdprodukten i stilverken dr lege'rat
konstruktiionsstfll.Men hiir gcirsocksi en
del verktygs'st61samt en mirr-dredel rostfritt- och Vrirmeh6llfasttspecialstil.
LBorfo'rsstiletdr srkrotbaserat.Utgingsiir s k
m'atelia:l,iinnanl,eget'ingsti'llsatserna,
avtatrsskrot,s'omdr kvalitetsso'rterat.Hiilf ten dr returstil frin vira egna anfliiggningar. Det sker en itervinning.

Huvudlegeringsdmnen,som ger stilet
dess kvalitetsegenskaper,iir krom och
nickel cch molybden vid sidan av kisel
ooh mangan.Varje kvalitet har sin analys
och kriiver sin specie'llabeh,andli,ng.
Analysen dr sorn regdl standardis'erad.Me,n
slutresultatet dr beroende av utrustning
och hantering. De specifika egenskaperna h6llfasthet,seghet,hirdhet osv tillfcirs
i den e,fterfcidjande
vdrrnebethantdlingen.
Vi har en egenstilfcirscirjning. . .
Stdlverketss,torakund d.r sdnksmedjan,
det betyder indirelkt bilindustrin. G6ten
valsas i valsvet'kettiil ii,rnnensom sedan
bltr bl a vevaxlar i t ex lastlbilar.
Sdktor Fcirsvarsmaterieloch gjuteriet
dr
andra kunder inom "huset".

Gjuterie,t.sorn kund dr en ncidva'ndighet.
Direkttransporternainomhus frin ME till
gjuteriet [r ett villkor fcir st6.lproduktionen i Bo'forsverken.Byggna'dernasutform,ning, som inte rnedger ntigon orn'ell,er illhyggndd, gdr att MtE:s kapacitet,
50 000 irston, inte enbart kan anvdndas
f rir gcitpro'dukti;on.
Uddeholrnsbolage,n
iir idag genom sa'martbetsavtaletpi stingstilssidan en extern
kund.
Det var mdd stilet det biirjad'e1646i
Boiilven. Stirletrharvarit och iir pi minga
sdtt nerven i Bofors.
Det [r hiir i ME och MEK som si
m,6rnga
tillvelkningsprocesserbci,rjar,som
fcirsta stegetn-ot fdrdig produkt tas.
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Magda Pedersen iir Bolors liirsta kvinnliga smiiltare och en av de fd kvinnliga i landet. Stdlverkschelen Porse Geete h?ir tillsammaw med fru Pedersen vid ett besijk pci MEK 50.

Mogdo Pedersen,smdltqre

j

- Mina arbetsuppgiffer kan ndrmast
liknas vid en apparatskcitares,men jag
skall ocks6 gcira vissa svetsarbetenoch
vara rned i sk(ftlagets fiirb,eredelserfijr
inya ,smd'ltor.Jag skall svetsapi huvrudet
pi elektrotdeni ugnen. D,et sker pi elektlisk vlig ,frin rnanriverbordot.

- Jag har aldrig 6'ngrat att jag bytte
depeschlcontoretrn'ot stilverket, sdger
Magda Pedersen,Eo'fors fcirstakvinnliga
srn'dltare.
Det ar nu sex ir sedan hon bYtte sin
tildlgare relativt sofistitkeradeat'betsrniljii
rnot golvet i stilverket. Ett steg och ett
arbe,tsplatsbytesom hon hela tiden uppMagda Pederseniir,skyddsornbud.Hon
levt som myCketpositiW.
- Min rnarnanb,etadei stilverket och dr ,endakvinnan i Storcinas,tiftelsens
stygenom honorn fick jag reda pi att rnan ,rdlse.Det tydker hon dr jbtteroligt. Och
hon'dr suppleanti k'lubtbstyrelsen.
bdhii,vdefolk. 'Och si blev 'det. Jag biirjaderi skiiftlagetpi golvet. Vi kvinnor kcir
Den fritid som blir civer dgnar hon it
ofta kran ,ell'er svetsar. Jag har lii'rt mig
att liisa fra,nska och 6t sina fyra barn.
bflda de'larna. Jag fick chansen att bli
srriiilta,re, vitrket ,innebdr att man r'*ar an- Hon iir sedannigra ilr dnka.
svar,etfdr skirftet.Jagtackade ja.
- Niir jag bl,w ensam ddL var det
- Visst kan det och har varit lite nervtist. En stAlsmdltadr dyrbar. Jag skall skcint att ha ett jo,bb som man kan klara
civervakaoch fcilja sm'l'ltani vakuum'ljus- sligoch familjen pfl. I det hdr jotbbetgtir,s
att .st'elet fer en jdrnnt ingen skillnad pi'lcin om rnan dr rnan dlbigsugnen Ier kvinna. Och jag trivs.
srnbltning.

- Arbetet i st&lverket iir tungt och
smutsigl.
- Arbelsplolsen iir vorm, oflo myckel vorm.
- Och qrbelel kriiver skiftgdng. ..
- Stdlverkoren qrbelqr i riik och
Sl8lverkoren, mon eller kvinnq,
blond vdrq stdlverkstolqlt 188 onstiilldq
finns I7 kvinnor, iir en frisk person.
- Frdnvcrofrekvenseniir liigre hdr
iin fiir ondrq ovsnilt inom f6,retogef.
- Personolomsiilfningen iir myckel
169. Under 1975slutqde l9 personer.
- Och st6lverkqren uppn&r offq en
hiig fiider. . .
Hur gflr den ekvationen
verkschef Porse Geete?

ihop,

veten om att en lucka, att nAgoninte
kom,rner ti'll jobhet, betyd,er besvdr
fcir arbetskamraterna'i laget ddr varje man och kvinna dr inanbetadp6
s,inauppgitfter.
-

Frihet 'och laggemenskap dr nog
tlcisningenpi ekvdtionren.

-

Vi har minga trotjdnare bland vira
anstdllda, ridnniskor sorn j'obbat i
stilveiket 20 Ar och rnera. Man stannar ndr m'an kommlt hit.

-

Ndr naturen tar ut sin rdtt med
r6ren frirsciker vi att omplacera vir
ipersonralino.m de egna avdeh'ingarna. Stilverkaren vilt inte gdrna ftytta
pA sig till andra avdelningar,har vi
rnSfkt.

stAl-

Sofus Pefersen

Stalverkqrenen f risk person
som ogcirnq byfer qrbetsplots
-

Visst d,r ar:betet tungt ooh varmt.
rD'etkfbve,r skiftgAng och det rniste
rskegenom lagat'bette.
,Sdrskilt vdrme'n gcir att rnan mAste
Vila rnellan pass.enocksi un'der arb,etetsgAng. Men arbetet dr fritt.
Stilverkarern har ingen bas, fcirman
eller ,ett lcipa.ndeband som styr hon,orn. [Jgnarna och dess srmelbr be,stdmmer takten. Tiden ddremellan
och det aibete som dA slkall giiras
rfrder man <iver sjdlv. Jag tror den
torra vd,rmen iir 'la'ttare att stti ut
rnerddn den fuktiga. Vdrm,endr nog
,ocksimycket en vanesak.
- D,e,nldgre frinvaron tror jag bl a
rfciiklarasav lagarbetet.Man dr rned-

iNils Kqrlsson-Thell

-

Itrurrman trivs? - Dertffu t6gra av
,deanstdlldasjdlva svarapA.
- Aibetsmiljdmdssigt pAg6r std,ndiga
fcirb'iittrirngar.Vi rnotsvarar de krav
'som ldag sltiillspi oss ,sflvdlfcir den
[nnesom yttre rniljdn.
Vi h6,llerjust nu pA att trimma in en
anflriggningsom ,ska]l,lgrira derns k
strippningenav gcit - uppstjiilpningen av gcifent gjuthallen - trevligare
att tn'andskas
rned - damma mindre.
Dot dr en rniljcifnvester,ing
pA i runda
tal r2,5m'kr.
'Oli'ka utsugningsanJdggningar
som
,rcikgasreningenhar vdsentligt fcirb'ettratrntljcin.Hlir pigir,ett stdndigt
utvecklingsar:bete.

- Det kunde fdcka med 20 6r av
skilftanbete.Jag bcirjade f6 pro,blemrned
scimnen.Jag kunde inte ldngre sova pA
vi,lken 'tid av dygnet som helst. Det var
svert att fcirscjkasomna ,i ,ett lhyreshuskl
sex pA morgonen, ndr alla andrrabciriar
vakna.
Det CdgerSolfusPetersen,som idag d,r
s'krottranterareefter 20 ALrsom ski'ftgAen
de tappningsbasi ME.
- Jag skall sortera det inhornmande
skro,tet i b,esrtiirn'da
fickor. Skrotet skall
vara kvalitets,rndrktn'dr ddt kornrner. D,et
dr det inte alldid. 'Di fir vi skicka ,det pi
analy,soch kva,litetstbestdrnning.
lfur klarar man en omstdllnirngfrin
,Han iir fortfarande anstdlld i stAtlver_
den fria bondens liv till industrin och i
ket, skrotgirden hcir djt, ,men nu med
det hbr faltlet stAlverket.Den ornstdllnine- dagtidsarbote.rNiis
a 6r'f6r han klocka frir
'engjorde Nils Karlsson-Thell.
25 itr t Bofors.
- Innan jag brirjade i stAlverket hade
Det som mAs'legi ,detgir odksi, siiger
jag jobbat ett par A'rpi verksrtad.rDet gick
han.
- F<ir rnig har det blivit en vanesak inte. Jag klarade inte av att vara fastlA,st
vid e,natbetsplats.D,et passade,irnternig.
att ge illl Kilsta,efter drygt 17 ir p6 sam- I stlilverket lir arrbetetfritt. De,t er
ma arbetsplats.
ugnarna som bestdmrner takten. Men
- Ornstdll,nirngen
har jag klarat kanske mellan tappningarna si rir rnan sig sjdlv,
tack vare att jag bor utadfcir sta,n. Jag bestdmmer sjlilv i vilken ta.[<t och hur
har fortfara'nd,errdrrhetentill skog och man skall gcira det jobb som miste gciras.
rnafk. - Ooh jag trivs i stilverket .Det dr
,ett fritt aribete.Jag rSder rnig si'iilv. Det 'na rnurarverkstad,rnekaniskverkstad och
dr ugnarna sorn styr mlg ,nu i stdllet fcir den elektrisl<avelkstaden.
- Jag svarar delvis ocksfl fcir utbildnaturens vdxli,nga,r.
ni,ngen av nyanstdllda. - Arbetsmiljci- En Skdnkbasska;llse till att allt iir i
rn-dssigthar d,et skett en frel del. Milirin
ordning,infcir varje nytt ski,ftlag.Jag skall har blivit bdttre dven om de! iir
lAng viig
kon;tnollera a:tt inge,ntinrghar kapsejsat kvar innan den bllr helt bra.
Slaggtippoch om si s[<ettsi iir det m,itt jobb att se ningen dr fot'tfararide besVd.rllg.
Slaggon
till att det ;blir reparerat. Jag skall h6lla dammar. Men allt gir lnte att
f6 bort.
kontakt med de olika serViceagdelninear_ Afbetetiir s6',nt.

Din doldq ltin

Vet du egentligenvqd du hqr i
liin?
En dum frdgo,tyckernog de fleslq dv oss- det iir klqrtqtt monhdller redo p& sin liin . . .

Vi bcirjar med de lagstadgadesociala
Men gcir vi det ege,ntligen?
Vad vi f6r
i lcinekuvertet,det vet vi fcirstis. Men det avgifterna - som inte skiljer sig frir
tjdnsterd5,noch arrbetare,som de avtalsdr ju inte hela vir lcin. Ndr du fitt ditt
lcinekuvert si har friretaget fortfarande en'ligasocialaavgifternagcir.
en hel del att b,etalaut, i form av olika
sociala avgifter, somliga lagstadgadeand- [ogstodgode sociolq ovgifter, fiir
ra avtalsenliga.
arbetqre och tiiinsfemiin
Den delen av lcinekakan ,uppgir till
ATP
omkring ,en tr'edjede,l.av din bruttolcin,
Arbetsgivarnasavgift til'l ATP, den allsom dr d,enkontantutbetatrdaltinen f6re
var 1975 10,75
dkatt inklusive semest'ertilldggoch mdnna tjiinstepensionen,
% -,beraknat pi den del av ltinen som
sjuk'tcin(alltsi den sum,masom stir pi
ligger.rnellan det 'bas'beloppsom gdllde
din kontrolluppgift).
vid 6r'ets biirjan (9 000 kr) och ett avOch de socialakostnadernasandel av
giftstak p6" 7,5 ginger d,etta basb'elopp
rbara
ar<ika.
For
fortsdtter att
lcinekakan
(67 500 kr).
betare rdknar man rned att den 1976
ko,mmer att stiga frin i genomsnitt 28,7
Vir vdn Svenssonberiirs ju in'fe av av% till 32;6 /o, nedan den fiir tjiinstemdn gilftstaket, effersorn han ,bara tj'dnade
berdknas iika frin 33,7 '% ti\l 38,7 % av 50 000 kr om ir,et, men tbruttobasbetroppet
bruttolcinen.
pn 9 000 kr dras dook bort. Si arbetsgivSom resultat av dessafdretagets avgif- ar.enbetalar in ATP-avgift ph 41 000 kr
alltsi 4 407,50kr.
ter fi.r vi anstdllda en rndngd o'lika fcir- fcir SVe'nsson,
mflner, som pe'nsion, sjukfcirsdkring,
till 11,0%.
F,or 197'6stegprooentsatsen
grupplivfcirs'dkring, arbets{cishetsfcirsiikring.
Folkpensionering
D'et iir kanske lika bra att ta det frin
Socialfcirsdkringsavgiftenfcir folkpensom exembiirjan - vi tar cli SVenss'on
var 1975a,2 % piLhela lcinen
sioneringen
pel, som tjd,nar 50 000 kronor om iret i
u'pp ,till avgiftstaket.D,et gtir 2 100 kr fcjr
bruttolcin.
fdretaget att b'etalain fcir Sve,nsson.
Vad,blir di de socialaavgi'fterrnafcir hon1976 hcijs avgiften trll 6,2 /6 oola tas
om - orn han iir kollektivanstilld, resut pfl hela lcinesumman,utan avgiftstak.
pektive om han dr tjdnsteman?
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Sluktiirsiikring
Arbetsgivaravgiften fcir sjukforsdkringen var 19757,0 /6 pilhela lcinenutan
basibeloppsavdrag
upp till avgiftstaketpi
67 500 kr.
F<ir Svenssonssjukfcirsa'kringbetalar
fciretagetalltsfl 7 /6 pe 50000 kr, dvs
3 500 kr.
1976 stiger procentsatsentill 8 /e och
tas,d&ut pi hela l<inebeloppet,
utan nigot
avgiftstak.
Yrkesskqdefairsiikring
Avgiften fcir denna fcirsdkring var 0,25
av den anstdll/6 unde:r1975,ob,eroende
des verksarnlhet.
Procentsatsentas ut pA
hela lcinesumman
upp till avgi'ftstaket.
Dessutom tillkommer drbetarskydds- Allmiin orbelsgivorovgift
avgi'ftensom 1975ligger pi O)0 /6 och
'Den s k lcineskatten var 197'5 4 7o och
gir till en fond fcir aibetsmilidforbett- tas ut pe rhe'la lcinesumman, utan ftegot
ri,ngar.
avgiftstak.
Fcir Svensson 'betalar alltsA fciretaget
2 000 kr i "lcineskatt".
1976 sdnks den allmdnna arbetsgivarProcentsatsen stegnAgot1976,till 0,38
avgiften inom det s k inr,e stcidomridet,
pi
och
dA
tas
ut
hela
lcinesumman
/6
till 2 %.I <ivriga landet fcirblir ,den of<irutan avgiftstak.
dndrad.
IIdr betalar alltsA fciretagetin totalt
175 kr.

Arbelsliishetsfii rsiikring
Awolsenligo sociqlq qvgifter
Fcir att finansiera arbetslcishetsers5ttfiir qrbetare
ningen betalar arbetsgivarnaen avgift pi
O,4 %, berd,k'natpA hela lcinesummanupp
Grupplivftirsiikring
til,l avgiftstaket,
Tjdnstegrupplivfcirsdkringen,TGL, beFcir Svenssonsarbetsl<j'shetsfdrsdkringtalar albetsgivaren:med en fast premie,
som fcir 1975 prelimindrt 'berdknastill
betalar fciretagetsiledes 200 kr.
154kr per irsarbetare.
NAgon hcijning 1976ar inte aktuell fcir
denna avgift, men avgiftstaketslopas.
Avgdngsbidrog
Liinegoronli
Fiir att vid,en ,evenrtuell
konkurs kunna
garantera Svenson hans lcin, upp till en
viss grdns, betalar fciretaget en avgift pi
0,02 % pi kinesumm-anupp till avgiftstakert.Det innebbr yttedigare 10 kr.

Avg&ngsbidraget,AGB, ska vara ett
genom att kompenstcidvid arbetslcishet
sera ,inkomstbort,fallet.Premien var fdr
1975 prelimin drt 52 kr I fu safbetare.
Fcir att Svenssoninte ska drabbas allt
fcir hirt dkonomisktvid arbetslcishet
betalar fiiretagetalltse 52 kr, enligt avtal.

Siirskildtilltiggspension
STP, den sdrskilda tilldggspensionen
fdr arbetare,ger de.ls,ldgrep,ensionsilder
dn 67 ilr, dels ett livsvar.igttilliigg, utciver
folkpe,nsionoch ATP, fr€n 67 i.r.
Premie,nar 1975 2,05 %, berdknat pA.
den till ATP redovisade,lcinesumman.
Fcir SvenssonsSTP b,etalar friretaset
s6ledes840.50kr.

nomsnittligt berdknas tlll 9,7 /6 p6.hela Nyo ovgifter 1976
tjdnstemannal<inen. Kostnaderna [<an
1976kommer tr,enya socialaavgifter:
dock variera rnel'lanenskilda fcir,etag,b,e- - delpensionsfcirsd.kri,ngen
(fcirethgenberoende pi ildersfcirde{ning och lcineldge talar 0,125
p'6"hela, lcinesumman 1976
/o
pi ,fiiretaget.
och 0,25 Vo 1977, d6 full avgift tas ut)
Vor'e Svenssontjdnsteman skulle frir.etaget alltsi b,etalaut untgefdr41850kr.
- bidrag vid ledighet fcir vuxenutbil'dDet iir 'f n wirt att berdkna ITP-kost- ning (fciretagenbetalar 0;l'5'/6 pi hela
lci'nesumrna,n)
naderna f.or 197t6.
- utbitld,ningsbldragvl'd aibetsrnarknadsGrupplivfiirsiikring
TGl-premien,fcir tjdnstemrdnbe,rdknas utb'ildni,ng(fciretage'nbetalar 0A % piLhepr'eliminii,ftti\l 144kr per tjdnstemanoch la lcinesumrnan.
ilr.
1976 slopas ocks,i avgilftstaketi friga
grupplivfcirsdkring,skulles6Svenss'ons
tredeskosta 144 kr, orn han vore tjiinste- om sarntllga rsoclialaavglfter utorn ATP,
STP ooh dSG, vars pr,emierberdknaspi
man.
den till ATP redovisade kine,summan.
pi tjd'nstemannasid,an
Specidlt
inneber
Trygghefsfond
detta
kostnadsiikningar.
stora
Tilll TJdnstemdnnens Trygghetsfond,
TT - som omrfattar avgengserslttning
Fciretagenhar ocksi ofta anldrasociala
och olika trygghetsfonder- ska fcir,etagen irlige,n avs6tta 0,5 /6 av lcin'esumman kostntader,men minga av dem kan vara
upp till avglfrsta'l<etfcir samtliga tjdnste- svira att b'erdknai procent av kinesumman. Det giil{er till exanpel 1975 Lrs
mdn i befattningsskiktet8-2.
Det dr omcijligt att f n b'efakna 1976
iindri'ng av {agen orn facklig frirtro,endeiir likartad arbetar,nasAGB, den
fi
irs premie,'di de dndringar i den allmdnmans stdll,ning pi arbetsplatsen.Denna
fungerar som'ekonomiskstiittning vid arna pensio'neringensom trdder i kraft I judndring innebiir att om d,etberor pi arli 1976,komm,er att innob:dragenomgrip- betsltishet.
betsgivaren a,tt facklig vet'ksarnhet,som
ande fcirdndringar i STP.
har rned arlbetsplatsenatt gcira, rniste
frirl'dggasutanfdr den rfackliga fcirtroe,nTrygghelsfiirsiikringvid yrkesskoda
derr*annensarbetstid - si ska de,nneha
r[tt till ersiittning, som om han rutfiirt arTrygghetsftirsdkring vid yrkesskada,
b'ete
fiir,afbetsgivarensrdkning.
TFY, b,etalasfiir arbetare med'en premie
p6.0;62 /o pit hela lcinesummanup'p till
Aven a.ndrasocialakostnader kan vara
avgilftstaket.
svira att berdkna i prooent av'lcinesumiFcirSvenssonsdel betalar fciretagetalltman, som t. ex. surbventioneringav milkr.
si 3110
tider odh bostdder,sem'esteranleggningar,
Pr,e,mi,enf"or 1976 'dr dnnu inte fastresor, aib'etsklhder,f ciretagshllsovird och
stiifld. Avgiiftstajketslopas dock.
4ritid,svedksamhet.
,Avtalsgmppsjukfcirseikringen,
AGS, fiir
Tr,ots att vi alltsi inte kan fi dessa
atb,etare, ger kornpletterande sjukfcirmimed
i vAr befdkning, si blir Svenssons
ner vid lEngltidssjukdom. Pren:nienva,r
"do,ldaliin", sorn ar,'dtarend,stan15000
1975 1,3 /6 pil den till ATP redovisade
kr.
lcinesumrnan.
rdkning
Fclretagetb,etalarfiir Svenss'orls
ytterligare 533 kr.
Det iir svart att beliikna 1976 6rs premie,,di den ska anpassasti'll de iindringar
i den allmdnna pensioneringensom tt'ader
i kraft 1 :,/oli19:76.
Avtolsenligd sociald dvgifter

fiir liiinstemiin
Om Svenssonvor'e tjdnsteman i stdll'et
fiir arbetare si skulle hans avtalsenliga
n'dr:
socl'alaavglfler,se ut sAL
ITP
Fcir tjdnstem'[n och arbetsledare har
fciretagen pensio,nskostnader,enligtITPplanen.For 1975kan dessakostnaderge8

Vor,e han tj[ntst'ernanskulle hans "dolda lcin" blt 18 000 kronor.
Pengarsom komrner Svensso'n
till godo
i fo,rrn av pension, fcirsdkringar orsv.sooial trygghet.
Fcir Svenssonbetalar fcir'etagetalltsi
250 kr.

Si frigan var kanskeinte si dum i alla
tfall,

Din liin lir alltsi betydli,gt rn'er ii'n slffvid yrkesskodo
Trygghetsfiirsiikring
ran du kise,r pi din kontrollu,ppgift, niir
Aven fcir tjlinstem'dnnenbetalar fcir'e- ,du
wettas med ddklaratlo,nen.
taget ,en TFY-premie, ,rned 0,17 /6 pit"
hela lcinesumrnanupp till avgiftstaket.
Reporlagelhor tidigore publicerols
Prem'irenfcir Svenssonsku'llebli 85 kr.
personoltindning.
i ESSELTE:s
1976flrs premie dr iinntuinte faststdlld.
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Gift monlig litinslemonmed en SrsinNu iir det dags,f<ir en ny enkdt bland
komsl qv 42 000 kr iir "viird" 42 000kr vid de kvinnliga tjiinstemdnnenpi Bofors yrkesaibetandekvinnor 1976.
elt ev diidsfoll.

likstiilldhet.Hon skall ,ocksi kunna medfcirsdkrasin rnan.
Det betyder i kronor och <ir.enrdknat
den fcirsdkringspremie
att
som idag kosGifi kvinnligliiinstemonmed en 6rsintDe fdrsdkringsregler, som presentera- tar rnig 9;45 kr per mAnad hrijs till det
komsl cv 42000 kr iir "viird'n 21000 kr
des i slutet av'1975,innehcillalltjamt ett dubbla, i relation till f cirsa.kri,ngsb,eloppe
vid ell ev diidsfqll.
hdlften'f cirhillande fcir kvinnorna.
18,90 kr per minad. onskar jag diirtill
Vor del ndgonsom trodde qll miin och
rnedfcirsdkra min partner, ja di kostar
kvinnorviirderosliko?
Den efterfciljande debatte,nhar dock ,det ytterligare 9A5 kr om jag
ha,r en inBevisligeninle krosstekonomisk!enligl lett ttll en ny undersiikning. Nu kornmer komistav 42.00Akr. Samma
avgifter som
bestiimmelserno
fiir den frivilligo grupp- chansenatt visa att ocksi kviinnorna tar mina manliga kollegor
b,etalar.
'sin det av familieansvaret.
livfiirsiikringen.
Visst dr viil ocksi en kvinna vard sitt
fulla belopp. Och visst tar Vi ocks6 virt
familjea'nsvar?

Skarp er kvinnor.. !

Men felel dr vdrl egel. Kvinnornos.
En rniiilighettill iindrode fiirhSllqnden
govs redon 1960.Den enkiifundersiikning
som d& genomfiirdesgov som resullolqll
del oitimlikofiirh6llondet konserverodes.
Nu ges del en ny chons ott iindro pd
f iirhdllqndenq.Siiilvklort iindros ovgiften
fiir fiirsiikringen i proportion lill fiirsiikringsbeloppet.
Skiirper kvinnor!

Mfrnga kvinnliga tj[nstemln rinskar
idag ,endndring. Hur minga? Det fAr en
planerad enket utvisa. Utslaget av den dr
direkt avgcirandefcjr om,en dndring skall
ske eltrerinte.

Fiir att ,en6ndri.ngskall kunna genomfiiras ,enli'gtdet fcirslag som nu presenteras av f<irsdkt'ingsbolaget
Skandia krdvs
att rnajoriteten av'de gifta kvinnllga tjdnsterrldnnenvid Bofors sdger sig <inskaen
tDenkvinnliga tjdnstemannen1976och rindring till ett likviirdigt fcirsdkrings's'kyddsom sina gifta manliga kollegor.
henneskollega 1960 kan ha olika vdr"delingar. Orsaken till att gilft kvinnlig tjdnMot en merkostnad i fdrsdkringpremisleman bara har halva fijrsdkringsskyddet en, som gcir den ekonomiskainsatse,nlika
,b,etrdffandegrupplivfcirsdkri,ngenfrir sina stor fcir rnlAnsom fcir kvinnor, blir ocksi
eftertrevandedr ett resultat av den ndmn- f rirsiiikringstb
eloppetlika stort. D en kvi,nnda enkdtenfrin 11960.
liga tjdstemannen ges chansen till full

t

Motemotikprdblem
Kanske ett problem fcir den matematikroade. Prorblem'etdr citerat frin profile.
sorn utges av ITT i 'Bryssel.
"Upp till milt rum leder,entrappamed
sex steg. trbland tar jag dem ett och ,ett.
iiblandtvioch tvA, men lika orftahd,nder
det att jag tar <irnsomtvi ooh cimsom
rettstegi taget.
Kan,n'Agonhjiilpa rnig att rekna ut pe
hur m'inga ollka sa'tt jag kan 96 uppfrir
trappan?
Riikna inte med att jag skall ta tre steg
i taget. Det klarar i,nternina kjolar."
Sivitt jag fcirstir fi,nns det friljande alternativ, som angespd sidan 18.
Kanske du kan hitta fl,era.
Red.

pro'dukLciner, kostnads,redovisningar,
tio,nsplanering.
. . allt gir att riversdtta
till datasprdlk.
OAD:s tjdnsterdr inie u,tfcirdao,oh"varan" inte trevereradftiriiin efterkontrollen
dr gjord. Den fa'rdiga produkt,en 6r de
ordkneliga listornas mflnga upp$ilfter. En
p'i "daupp'fattningom sllorleksordninge,n
taprolduktionen" fAr ma'n di man vet att
pappersrfdrrbrukningen'dr
ca 70-80ton per
ir, kort ooh listor tillsamrnans. Utveckkornli,ngenvisar a,tt listorna i fram,tiLd'en
rner att ersdttasav rnikrofi'lrner och bildskdrm,ar.

-=;H TEKNISKA
UTVECKLINGEN
;l-e.i:
:, ti!.+
l;ii.ill

;"Allt
Sd htir ser d.et ut i "h:Artat"

av dqtqyiiilden. Hilding Helgeson och Yalter Karlsson tillsarumqns
med Stig Holm vjd terminclen-

OAD - servicebyrq
for dqfoticinster

- I avdelningeins arrbetsuppgitfber ingir ocks6 att h6lla s'ig ajour med den tekniska utvecklingen pfl det omr6de, dlr
den kanske gtltt allra snajbbast intorn rnodern teknlik. Det som varit rnycket nytt
och modernt fiir 10 ir sedan drritdag lika
garnmalt. 'Utvecl<ling,en pi det har omrtldgt har bara biirjat, seigerHilding Helgeson dhef ,fctr OAD.

DIREKTKONTAKT

OAD betyder i BoforsfiirkortningADB- NOGGRANNAFORBEREDELSIER
,DATA-centralen har direkta ledni,ngan
leknik, dolqcenlrol.
Efter en tiid av utvecklingsarbeteoch t'ill och frAn kund'er, som pA si sdtt har
OAD iir den enhel inorn koncerndqlq- noggranna frirlb'eredelser,
i bl a proj,ektdato,rkrafl och
som,om mons&vill "giir iob' gruppe,r,dr tlden mogefl att sdtta systernot o,medelbar tillging till
ovdelningen
,egetregis,ter.
Dot ger miijlighet att utfcira
bet".
Och di "kiiper"
i praktiSk anven'd,nling.
utan s,torreindatabehandlingsuppgilfter
OAD utfSr den dqlobehondlingsom man O,AD:s tjiinsiter.
lblandning av DATA-oentratrenspersonal.
skopolsi oliko syslemutvecklingsproiekt.
tDirekta ledntingarhar bl a NOIIAB,
lDATA-centralen dr verkstadon. Den
rBrickegirdwefkstaldenoch FdT fcirutorn
OAD tryckerpd knopPen. ..
n'servicebyrd" lcrdver fcir att fungera funktio,ner ftjr ad- Koncerndalaavd,e'lningens,
systemutvec{<OAD iir en siiilvstiindig
min'istratton, planering och efterbehandlingsgrupp i Huflteho.
fiir koncernensolikq enheleroch fiirfogor ling av varan. D,en fiirdiga produkten utDatorerfla kcirs i tr'eskift, 'fern dagrr i
tiver del proklisko kunnqndel och den gciresolfta av listor men,numera ocksi av
Det gcir det mcijligt att hill'a ett
veckan.
lekniskq ulruslningen.
TtV-bilder civeiftirda till abonnenten via
I ex daloav resenvkapacitet.I \iissa
v'isst
mAtt
OAD erb;uderADB-tliinster
teleniltet.
t/dngande fall tas ocksi lcirdag och scinregislrering, dqlorkrofl och ADB-teknik'
dag i ansprflk.
fiiinster,friimst till koncernensolikq enheDet sker en kontlnue,lig tillvdxt i belet, seklorer och dollerbolog, men ocks8, P L A N E R I N G
av datot'kraft och vi fciljer tronderom iiverkopocilel finns, lill utomsldende
Inom plan'eringsfuntktionensker sivdl rh'o,vet
kunder.
den l&ngsitktiga som koftsikt'iga plane- ,narfiir ,att anptLisaresurserna,
,Ooh nu kan det sdgashcigt att 'rdet e'r lingen. Dagsp,lanernabry'ts sedanned till
inte DATA sorn felar". Den bistra san- att gdlla per thnrna fcir beldggningeni
nirngendr, som sri minga ginger annars, rnastkinerna.Operatrir,ernav:id datorrerna
att det i de allra flesta fall iir den mdnsk- svarar fdr att dagsplanernage'nornfcirs.
,Meninnan man kommit si l6ngt sAhar
liga fakto'rn som 'f,elar.
TD,ATA-mraskinenhar tidigare lik'nats grunduppgifterna, som skall data{b,ehandvld en "hyp,ersnabbidiott" - en maskin las, passerafr'egistretings'f
unktionenr,som
sotrnrinte ifrigaddttter n6gonit'ing.Den gcir ,skcitsav 40 stansoperatfisJr,27 anstdllda
preois vad de,nblir tills.agd,va,rkenmer
omldiknat till heltidstj'iinster.De civersdteller rnindr,e.
ter uppgifter,napi olika typer av under{Den lAser data och uttfcir de uppgifter tragti l datasprflk. Ett felslag hdr kan fA
utsorn den instruerats (prog,ramm,erats)
oanade konsekvens'er.
fcira. Resp,ektldstutrtryokt och groVt fcirenklat kan rn'ansdgaatt med n6gra bli'nkKOINTROLL
nimgar och ett svagt rasslandeutfcir ma,pi
Inrnan dessahalkot't gAr in i rnasktinerhun'dradelar av sekunder ,en
stki,nen
rndngd utt'dkningar, uppgi'flssrikningar na ,slutgil'tigthar de kontrol'lerats genom Papper, papper, pqpper . . . Allan Johansson tar
osv, som Skulle ta rndnniskan dagar och att de'dnnu en g6'ngp'asseratstansmaskin- Iwnd ont den liirdiga prod.uklen. Kilome:ervis med
.ensorn blintr<arrcitt vld fel.
dataremsor fyllda av uppgilter.
minader att gdra.
10
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Ny tidrcikningfor BOFORS-NOHAB
Fore och efter ollekrisen
1975vcr ett rekordbrq8r.
'1975
blev tinnu biittre fqktureringsrniissigt.
1976blir biist. .,
Vad dr ,det som hdnder pA NOHAB,
det dotterfciretag som s'A'sent sorn fcir
fem ir sedln var'ett sorgebarnln'omkoncernen.Idag kallas det ,ettglddjebarnt.

- Nu f6r Vi pltitsligt en to,pp i orderingAngen.Det lnnerbdr taggiga diagram.
Men vi kan 'fcirdela tillverknitngernoch
ldr god 'fcir den kornmansyssels'dttningen
d,etreirsperioden.Me,nVi miste gcirabetydande utjdnnningar.

KON]JUNKTUREN
- Visst har de mcirkakonjunkturmolnen sky,mtatocks,Afcir NOHIIB. Den kris
sorn dr'aibbat varvsinrdtrstrin fAr vissa
fciljdvet'kningarf<ir NOHAE:s dieseldiVision. Vi aib,etariidagmed nya rnarknader,
sd,gerf<irsdljn^ingsche,f
RoIf Qvarnstr 6m.

I N T EU T A NS V A R I G H E T
- Det sker dock inte,utanlsvarrigheter. Vi f<irst'drkeross pi den statio,ndrasi,offert- och orde,rlDet dr 'ett konstverk att vara plane- dan. Vi bygger upp en
Hcisten 1975 blev ,nAgotav ,en spurt. ri,ngschefhos oss.Proibleme,n
b'ehnndlingsgrupp
och Vi fcirstdrkerrnarkfinns kanske
Den e'na stora ordern ef,ter den andra mest pi den administrativadidan
nadssidanfrdmst'fcirarabldnderna.
sorn dr
kurlde teoknas.NOHAB har sedangarn- fullt,eqknadunder det kommande
Aret.
Vi g<ir ,en kartkiggnlng av den rnarkmalt en stark st'dllningp.i dieselmotorsidnadspotential
som vi vet fi'nns.
liksom pfl loks'idan.
an och pfl tunbinsildant
Produktionssidanklarar vi trdttre.VarOch nu n'ar geno.mbrottetocksi skett fcjr je produkt har sln tidtabell. Det finnn
Under dentsenastefem-Arisperi,oden
har
o'ff-s,etpressar.
fiuktatio,ner.Vir anbetskraftdr dock fiex- vA,r exportandelinte bara fcirdulbbla,tse,n
i,bel.Vi har miijligheten att skap,aen s k
ging utan tvi ginger. D.en dr i'dagca 70
Att det inte kommit tidigare beror pi
att rnan saknat.de stora referensanldgg- labour-poo1, en afbetskraflspool, m,ed procent.
kunrr-andepi m&nga ornr,lden. Det ger
ninrgarna.Nu f.innsdessa.
Inom o,ff-srr'ore,industrin har vi tagi't
flexibilitet"
vad som fir b,etraktassom vir rnaiknadsVARLDENSSTORST.A
ORDE]R
Oj'd,m'n
reternakan utjdrnnasmed a,rbe- arlde'l. Vira dleselmotorer driver de s k
Den franska'tryckpr,es'sbestidllningen,
te frin vira legokunderfrd,mstvarvsindu- supply-,bttarl-a,de smi fcirs<irjni,ngslbita
strin och denkemiska'industrin.
sex pressartill Oest France i Renne,still
na, til'l oljerborrtorne,n.D[r 169 ver verkett nytt o,ff-settryckeri, kan mdd sanningsamhet vdl I tiden.
- Sanningendr 'dock att det sammanen rivere'nsstdmrnandeb'etecknas som
Lok och 'turrbiner dr av traditionen
lagda resultatettyvdrr inte blir si mycket
vdrldensstcirstaorder pi sitt ,omrAde.
Si'det
NOIHAB:s
,hoppats
storaprodukter. Ordeiinging'fciretags'ledningen
pi
redan
pi. TNOHAB kan bdttre, trots att vi
vitt
halvdsentl.igt
en
civerstigitprognosen.
'fdretag
1975.
Krave,t
dr
att
klara
l5-proce,ntig
en
bedci,mahar inget annat
inorn
pfl
avkastning
afbetande
kapital,
dir
iter'f&tt
bransohen
en order av den stodeks- Vi hoppaspA en,frarntida lingsiktig
sti'r 'en he'ldel.
ordningen- ntdra100 mkr.
planering av bes,lutsfattarnamed l0-6rs
planer ocksAfcir ,delcke lcinsamrnajdrnPERISONu\L:EEHOV,ET
NY IIDRA.K,NIIING
Vdgslinjerna,SdgerRune Olsson divisionsResultatetav 1974och 1975A.rsorder- chef fcir
- Det gir pr,ecissom vi sagt, sdger
lok.
ingAng gcir beldggningssituationen
i verkNOHAB:s YD Henrik de Verdier. Yi
1NOHAB
god.
F<ir turbindiVi'sionenhar orderingingen
har ett dikan rbcirja en ny tidrdkning fcir v6r del. stdder,narelatlvt
r.ekt nyansta'l'lni,ngsbehov
av ca 40 perso- ddrnpats nigot. Minikraftverk frarnfrjrs
- Fiire och efter oljekrisen.
sorn ,en rnyhert,sorn en exportvara och
ner. 'Det veikliga Ib,ehovetfor 1976, for
att ocksi tacka den s k naturli,gaavging- som ett al,tern'ativi energidobatten,enligt
- Det ,hiir dr baksidan. Det satsas
Inge lohansson. Minga offerter ligger
en, 6r ca 200 perso,ner.
iter pi en utbyggnad av bl a vattenkrafdook hos presumtiva kunde'r.
ten. Aven om de svenska utbyggnadsNOIIAB upptreverliksorn rBofors-konplanter'na'senarelagtspga 'RiksdagensinVAXNVARK
cerneni allmdnhet svir'igheter'naatt kunhopp. Jdrnvdgarna blir 'Ater ett alterna- na rekrytera ylkeskunnig perso'nal.H'dr
- Fcir tryckpressld:an,sorn fitt s{tt getiv och oljeruschen,scikandeefter olja, kdnner rnan ocksi traditionellt trycket 'nornlbro't't.
bttr 1976 det i'r di vi konsolibetydernya marknader,fcirvAr 'dieseldivi- frin'Gclterborgsregionerlhirt.
derar stbllningarna, ,trimmar irn organisasion. Samlidigt kommer di ocks'i genomtionen och bygger upp styrsystem frir
- Vi har fatt tenka om, sdgerpersobrottet fcir vira off-set pressar.
produkt- och produktio,nsl'injer,s,a'gerdina,lohe,fBengt Mossberg.lDet dr bara att
Visionschefe'nOwe Moden.
IlNGEN OVERIRIAiSKNING
konstatera flt vi inte kan fi fiirdigt yrVi l-ar v,issVdxtvd,rik.
- Men det 6r int'e <iverraskand,e
det kesfolk. Vi fir sjdlva wara f<ir utbildsom hdnder, fortsdtter Henrik de Verdier. u'i,nge'n.
M,en ,enr repetit'i,onso,rderav samma
- Sanningentba[<omden franska jdtteoidern, dr att den dr resultatet av ca
6tta &rsalbete.D,enfcirstakontaktentogs
har pAredan 19'67.Fcifhandlingsa,rtbetet
gitt i tre ir odh vi halslutfciihandlat i
nestan exakt ett er.

det skulle vi
Fcir vira aribetsledareinneb6r det en storlek som den sparr^ska,
helt ny sittuationoch krav pi omstdl,lning- klara,
ar. Vi har fiksom ,intdustrini civrigt gatt
19"74v.ar rekondbra. 1975 blw d,nnu
ut i skoloroch pi AMU-oentrailer fijr att
bhttre fakture'ringsrn'dssigoch 1976bltr?
NOI{AB som arb,etsta'la f<ir "varan"
plats.
Ja det iterstlr att se . . .

t1

Botorsqret som gick
FrJo

aaa

Jqnuori
2. Efter 1,2dagar.ssammanhdngandeledighet itervdnder Boforsarnatill arbetet.
10. Arets statsverkspropositionframliiggs. N'dra I miljard gir till fiirsvaret,vi'lket kan ge Bofo'rslropp om
bestdllningarunder'6r,et.
16. Borfors dvertar frin Stiftelsen Boforsgi.rdar ,en del av Hul ebo, som
'skall bli kontor fcir dataavdelningen.
Samtidigt fcirsiiljer bolaget fastigheterna V,id Fakto'rivdgen till IISB.
17. Av,tal tecknas m'ellan Bofors och
finska Valmet om samgitendefor utveckling, produktion och malknadsrfiiring av maskinterfiir materialhantering.
20. Sektor Stil fir order pi valsar fcir
2,7 r*r fri.n bl. a. Sovjet
LNy organi'sationfastsfdlld fiir KoncernstahSystemteknik,DA.
'Boforsaktierna
i toppkurs: 190 kr.
28.
Februqri
3. Pianerna fcir m'od'erniiseringav Ro,sendalvisas av HSB pi Stadsbibliorteket, dven senar'ei Bofors, Bjtirk,bor,nooh Kils'ta.
10. Influensan (("Nya Zeeland") hiirjar.
15. Under de tvi fcirstaveckornai feb,ruari har,sjukskriv'ningarna varit
dubbelt si m&nga som normalt. Or,sak:Influensan.
16. Bofors i TV-sedien,Vdrldens Vapen.

l::- :::

20. SIF varslar om konfiikt sedanavtalsf rirhandlingar'nastrandat.
28. Bo af Ekenstam,NY/Mtilndal, promoveras ti'll m'edicine hedersdoktor
vid Linkitptnes Univer,sitet.
NOHATB:snya provningshall fijr dieselrnoto'r,erinvigs av landshcivding
Gunnar von Sydow.

.ir.s![ 29. Sektor F<irsvarsrnateriel stdller ut

ll%.iiiib,ii6'ifl1fi.r'i,,,,.
Veteraner pd platsen liir "brottet", NOHAB-itq som
var med nAr det begav sig, dd lijr 60 dr sedan, i
Porius.

2. Vattenfall inviger nya kraftvet'ket i
NOIL\B
Porjus. Tuib,intreverantci,renr
.iir rned, representerat av 'ett antal
pionjdrer.
4. Nio anstdlldavid Nobelverkenvin'ner cyklar i skyddstdvlingen.
7. Bo'forsnya'fallskdrrnsljus,Super- Lepus, uppV.isas for experter fren
Sdhweiz, Tyskland, England och
Sverige,
intill smedjan
18. Det nya personalhuset
i Bolfors stir nu fiirdigt.

RBS 70, 40 mm-pjdsen m,ed BOFI,eldledning samt raketer vld Internationrella Flygrndssan i Paris 29
rnaj - 8 juni.
Regeringenger FcirsvaretsMaterielverk i uppdrag att est'dllaserieprodukti'on av RBS 70 fcir 370 mkr.
Juni
1. Noibelexponi Karlskoga Konsthall
invigs.
pi
6. Sektor E deltar i Skogsrndssan
Elma i Jcinkiiping6'11 juni.
pi Storiin slAr
7. Semesteranldggningen
upp sina portar fcir sdsongen.
8. Sektor E deltar i TekniskaMdssani
Poznan i Polen.

11. Kursavs'lutning vid Indus,triskolan;
'26'eleverrfArdiplom.
21. Sektor E deltar i S:t Eriksmtissan
,(IndustrirniissanIM).
12. Avtalsfijrhandlingarna fcir TCO/SIF
Stor uppVisningi Bo,fors odh Karlsi harnn.
borg av 40 mm zonrtirsammunition
USA linar tve s-vagnarf<ir cl'kentest.
jiirnte 40 mm BOFI-pjlis infcjr 140
'Boforspersonalrnedfiiljer.
specialiste|frin ett 20-tal ldnder.
24. Nitro Nobel och Nobel Ohematur
25. Fyra Boforsar'e, Jouko Jutila, Jijrn
trd:ffar avtal om samarb,etercirande
,antliiggriingar fcir tillvefk'ning av ciAnders6n,Karl Lunrdmaik och Hans
Johanssonb.elcinasfiir go,tt initiativ
vijla sprtingdrnnen.
och framgingsrikt ingripande vid
26.
Ikv 91 presenteras.Arm6chefen tar
Msrs
tbrandtillbud.
,emo,t'de12 fcirstavagnarrna."En hej3. No,bel Chematur tfd'ffar samarbets- 30. Gunnar Renius blir chef fcir Bofors
are i vatten" enligt massm'edia.Boavtal rned Kemiterm i Danmark om
fors itrar gjort kanonen.
Hotell efter Sven Kjellberg sorn ger
system fcir avfallsbdhandling vid
i penslo,tr.
27. Bofors fcirvdrvar Nybro Smide och
k[rnkraftver{<.
'desstillverkning av skopo'r fcir grdvVAr'en hdlsades tradi'tionsenligt pi
6. Sel<torR:s nybildade fiir'etagsniimnds
Huvudl<ontoretstrappa.
ma'skiner.30 nya,Boforsare.
tfcirsta samrnantfede.
30. Nya skorstenardelsvid Angcentralen
7. iBofors kan ,redovisa,ett mycket bra
i Bofors (58 rneter), dels vid valsverresultat for 1974. Nettovinsten blw
Moi
ket
i Ki[sta'fcir ldttrar miltjcin.Skor'25,9rnkr erfteravskrivnlingar,skatter
andra
orstenarna
i Kilsta s[tts pi taket m'ed
5. Centrala fcir,etagsndmndens
'hjiilpav helikopter.
rn. m.
rdina'rlesammantrdde dr fcirlagt till
14. 17 mkr anslis ftir bdttre arbetsmiljci,
NO,HAJB.
10 mkr fcir ombYggnadav Band,verk7. Ordina,fi,ebo'lagsstlmrnaf<ir Bofors. Juli-Augusti
staden ooh 7 mkr till det s. k. FKLResultatetbetecknas sorn gott oc,h
1. I{SB civertar Kanalbostdderna ocir
huset.
nyanission fcireslfls.Tore Holm avMalrngirdarna frin AB Bo'fors.
gir sorn tj[nstembnnensrepresentant
3. KarlsLkogatrlygplais iterinVigs efter
,i bolagets styrelse. Han ersdtts av
April
utbyggnaden. Landshcivding Harald
lBeng Nordin.
Aronrsso'nkhpper banden. CUW tal1. En delegation frin Algeriet studerar
ar. Kostnaderna fcir'om'byggdaden
15. Suornen'Bo,forshiird,verkstadi Vasa
utbildningsfrigor i samband med
linkl.
radio,fyr, ca 1,5 mkr.
invigs.
stilv,erksproj'ektetunder 6,ttadagar.
12

1 5 . Hiistensandra vilda s rejk bryter ut.
4. Bofors slir igen frir irots semester.I
dot vackra vddret berdknasca 10 000
Ca 2200 Boforsaredeltar.
Karlskogabor ldmna staden.
t 7 . De strejkande6ter i arb'ete.
23. Tecken pfl 'en konju,nkturnedging
Invigni'ng av den nya'elrektronikverk,ocksi f6r Sverigesdel no'teras.
staden
Brickeg6rdsverkstaden.
Augusti
1 8 . Invigning av den nya hdrdverkstaden
4. Slut pi on ling, solig semester,den
i Mora.
var.masteoch sollgastei mannaminFcirhandlingarna m'elllan Metall-76ne. Vdrm'etbijljanbes.tir.
an och Bofors strandade.
22. De fcirsta husen i Rosendal inflytt20. H<igti'dlie invignLing av Nobel-vo'n
ni,ngsklara.
B6k6sy-utstd'llningenpfl Bjcirkborns
26. Vild strejk bryter ut i Kilstasrnredjan.
Itrer'rgirtd.
Vissa andlra avdelningar ftiljer efter. 2 1 . SATLF:sfamiljerally, 47 ekipage gor
29. Strejken avblAst. Samtliga i arbete
7-mtlafard. Erik Ohlsson segrLar.
ige,n.
30- Konoer'nmds,terskapi tennis. BOFORS-UVA dr vdrd. Tdvlingen ge- Oktober
,nomfii,rsi hiillande regn. UVA vin2 . Avtalsklart Metalls avd. 76 - Boner b,ida singeltnatohernaoch dubfors efter oentral uppgcirelse.
b,elfinalen.
6 . Stressundersrikningenstartas upp.
9 . Del,irsrapporten publiceras. Konjunktursvackan mdfks n6got. 1975
irs resultat frirvdntas bli ungefdr
;somfcir rekordir,et 1974.
7,6. Nobelpriset i rnedicin till cancer,forskar,naDavid Baltirno,reoch Howard
Te'rmin, bida USA, och Renato Dultbecco,London.
telsen,
18. D'ir'ekttirStig Ramel, Nobrelstirf
Arecs qndra srcra utstiillntngslramgdng blev NobeLgiistfcireldseri Bofors om verkningv on BAkAsy-utstiillningen
i Biiirkb orrc H engdrd,
arna av Nobels testamrente.
Seplember
22. FcirsvaretsMatLeri'elvefkbestiiller 12
Ikv hos Hiigglund & Sciner fcir to1. Pr'eliminbr iiverenskomrn'els,e
i avtals,talt
20 mkr.
rfr.6gant.
Bofors.
Mettalls avd.76
I Sverige ibosattafinska medborga.re 23. Svenska Akade,mien till'delar d,en
fir fcir fcirsta gingen rdsta till det
irtalienskedikta,renEugenio Mortale
finska riksdagsvalet.
rNobelpriseti litteratur.
90 kvinnliga Boforsgyrnnast'er pi
22 Bo'forsar'efir extrabelciningar,akva'nortsbesciki Aalborg.
tier och kristal'lvaser,fcir mflnga belcinade ftjrslag.
9. Sarn andet canoer - asbestpivisas
av LO-ldkaren Anders Englund. Atta arbetare vid NOIIAB oah 22 ar- November
botare vid Statens Jdrnvdgar anses
ha fal'lit o,ffer fcir sin asbesthantering. 19. tso,fors dr inte ld,ngr,enigon slu,ten
vapenhandla'r'ei Bergslagen.Bofors
riibundet krii10. Meta'llindustriarbetarref
fAr pris fci,r bdsta irsredovi'sning
ver totalif<irrbudrnot asbest inom
svensk industri.
1,1. Metall-76-ansre,presentantskap
"no,bhar" den prelimindra avtalsuppgcir,e'llsen.

19V4.En femetta ,enligtVeckans Affdrer som tillsamrnansmed SE,-banken och Essdte anordnar t[vli'nge,n.

23. Bofors stora rnedaljfest.14 Boforsare fir rnedalj fcir 50 ans ii,llnlngsir
inorn ko,ncernen.Fcir f<irsta gi,ngen
finns anstillda frin u,tla'ndskontoren
rned bland 2l-Ltngarna.
I8 pensio,nerade
ar 'etsledarebes<ike,r
traditionellt. Bo,fo.rs. Eert Henni'ng
dr vlird. David Lindkvist, 95 ir,
ntestorbland gdsterna,framfcir deras
tack.

25. Sto'rorder til'l NOELdB. Oest France
'bestdller
sex I-ithomatic offsetpr,es,sar.Ordersurnl'n'an100 mkr den ndst
,stclrsrta
i NOIIAIB:s histoiia efter den
ber<jmda ryssordern.

23. Nob,el-vonB6k6syutstdllningens'tiinger. ll l7l llersoner sig utst'dllningen.
December
2. Ny stor'order tiill NOHAE, Spanska
Pueblo bestdller offset-pressarfcir ca
30 mkr.
J.

Ny larmrapport om cancer.Den hiir
gingen fcilf[rgindustfin 16 dcidsfall
vid fdrgerier i samb.andmed iimnet
otilidin,

4. AMS sirffror oroar.. Varsel om av'sikedandenooh permitteringar inorn
s\rensk indurstri har tikat med 60 Vo
under 1975.

10. Rekordstor No'be,lfesti S:t Efiksmdsrsanslokaler i Alvs,j<i.75-irsjubileum.
Elva nya pristagare ocla 74 gamla,
dr hedersgdster.3 000 irlbjudna iir
rned om piisutdeLnringen.
Fyr-parti-uppgrirelsei riksdagen om
civerliiggnlngarrcjrandedet allvadiga
,ekontorniska
ldget infcir 1976 ilrs avtalsuppgcirelse.
Fcirsvarets Materielverk bestdller
Haubits 77. O,rdersumman275 mkr.
12. Medaljfest vid UVA. Fyra anstiillda
fir kl'ocka fcir 25 tjdnsteir.

1 5 . Fcire,0agsniim'ndenrned kommunens

representanter, som traditi'o'ns,e,nlig
inbjudes en ging orn Aret, samlades.
De sociala frigorna iiverst pi dagorclningen.

t9. Invigning av tillbyggnad av Bandvagnsverkstad,en.
Brickegdrdsverkstudens inwgtung blev en lest med
bl. a. Iunchmusik i matsalen.

Tvd "50-d.ringar"

Tage Holmsted
tavsson.

och Ingrid

Gus-

19. Sista arbetsdagen infcir en r.ekordling julledighd. 14 dagar.

t3

Aros den som cirqsbor. . .
"Sofqrn" Edstrombelonqd

ffi
ffi
F o f e d ' o m l i g to n s v o r visode Lors-Goron
"Sotorn" Ed'strom vid eit bnondttill,budi
Kilsto.

i

Aras den som a'rasbrir heter det som
bekant.
'Den hdr gingen vill vi ge itran ilt LarsGdran " Sotarn" Edstriim, degerforskille
som b/tte sotaru'trustningenooh sotaryr'ket mot sm,e'iskjorfan
och srrledensarbetsuppgifter.
Men det dr rinteddrfcir han skall dras.
Han skall dras fcir ansvar och fcir ridig't
ingritpande"
- Lars-G<iranEdstrdm har Visatprov
pi fiirediiml'igt ansvar, sdger man frin
f 6retagertoch frin fcirsa'kringsbolagen.

StridsvagnS
pA hemviig...
Str,idsvagnS ooh Bofo,rs servicepersonal dr nu pi hemvdg fr6n USA efter ca
sju rnflnaders test vid Fort Knox, Kontucky, USA.
'De,noggrantutarbetade fdrs<iksplane'rna har genornftirts m'ed mycket t.illfredsstrll,landeriesultat.
De arneiika,nska'fcirsiikenger oss v6rddfulla tekniska erfarenhetersom vi inte
haft resurser att siiii'lvafrirVdrva.

Bofors kiiper (AJO)
AB Bo,fors har fcirvdrvat samtliga akMelkantskaVerktier i Artur Johansso,ns
stads AB, Karlskoga (AJ'O). Fciretage,t
n'alspecialiserat sig p'fl til'lveikning av
hydraulkomponenter,ooh har .levererat
huvudparten av sin produktion till AB
Bofors a,llt sedanistarten.
'Ftiretaget sorn har ett 40-ta,1anstlillda,
6 ri r g e r komrner dven i forts'iittningen att drivas
H o r t o c k o sh o n o v c i v i l i n g e , n lB
Engords,Skondio.
som ett tfiistie,nde,fiiretag. Inga personalf diendringar planeras.
- Men det girckinte, ber'dttarhan. Jag
tog .brandslangenrned mlg ned under
hejarna ist61let,och ddr brann det rejelt... b,efd.ttar
han.
Han kunde sldcka och faran undanriijas.

Nyo personolrum
i Kilstq och Nobel
fitr 680 O0O kr
ihar bwiljat Eofors
l-:6nsarb,etsndrnndon
igfrngsdttningstiillstt&nd
fiir till- och ombyggnader av personalrum i Kilsta och
Nobelverken.

Frir den insatsenhar han nu uppvaktats och tadkats av Bofor,s ,och fiirsdkSkantdiaodh Vegete gemeniingsrbrolagen
Erxligt de p.r'esenterade,byggnadsplanersamt. Ekipelihg rfrin Skriddd,eriaffdren na gcirs 'e,ntillbyggnad av pausrummet
ftjr 500 kr ,blw d,et synbara tacket fcir vid 1MSK 31, som odksflfir en uteplats,
den insatssn.
en orn- odh ttllbyggnad av personalhuset
vld VN (sektor Fcirsvarsrnateriel)sarn
Tack vare hans ingriPande kunde en REPTIKSKIFTE
,en ombyggnad av personalrum,rnet vid
A TIDAHOI-MS
JARNs86rre rand i S[nksm'edjani Kilsta und- VAGSSTATION
K 1 (cent'ralfcintidet,sektor Nobel).
(ens&ns itiden)
vikas.
De tre projetktendr lkostnadsberdknade
Godsmagasinet stanges liirdagar kl.
Lars-Gciran Edstriim dr gruppledare 11.30och en personNN intriider 11.35 till sammanllagt680 000 kr. Pengarnahar
anslagitrsur Arb,etsmil,jiifontd,en.
f ijr ett hejarlag, f cir civrigt den ende och finner tvi mannar drickande kaffe.
sorn inte var srned di han valdes.Idag dr
De nya personalanfdggningarnaskall
- Ndr iir det iippet hf,r?
ocksi han smed.
vata klara att tas i bruk r,edani sommar.
- Det rir stdngt.
- Gruppledare dr en funktion och ett
pisorn
Det fcirstir jag, men jag frigade
led i den demokratiserings'process
Bofors-Plosf
gir'pA arbetsplatserna.
Det innebd,ri sig niir de\ilr iippet.
,ertt ctkalt anrsvar, sdgor ingenjo,r llans
- Det stdngshalv 12.
AB Bofors Plast dr d,etnya,narnnetpi
Lindeberg.
Bofors plastverksamhetsedan plast'del'en
- Ni kunde gott ha iippet hiir pi
i Botfors Tildaholnrsveriken AB ooh AE
De det var 'dags fcir rast k6l-de Lars- lcirdag frirmiddag fcir servicensskull.
Be,H-Fonn t ,Gciteborg sarnrnanf<ittts.
- Nej, vi skulle vara lediga pi liirGiiran Edstrtim lukt av brandrtik. Istlllet
Mrat'knadsfiiringen sker i foftsatndngen
fiir att dgna sina lediga 15 mi'n'uter it
dagar som alla andra.
fr6,n
Bofors Plast i Tidaholrn.
pi
vad
reda
ju
u-an
tog
kaffe eller tidningar
<ippet.
Men affdrerna har
- SJ iir ingen affdr.
,F6retagetblir med i en fakturering pi
som luktade. Det'branrnunder en hejare.
- Nej, det skall faen veta.
- Jag fcir,stiktefijrst sldcka branden
ca 90 Mktr och 500 anstdllda ,ett av de
Kalix
stcirsta plastf ciretageni landet.
uppitfri,n.
)li4

Frdn fdretogsncimnden
Februori:

Styrelsen rhade vidare beslutat om .anslag,
bl a 470 000 kr att disponeras fcir fcirdelnl,ng rbl,and f cire,ningar och organisatio ner
i 'I.rarlsrko3a samt 145 000 kltill
Bo,fors
AIB rBofors Fciretagsndmrtd nLar haft
iLrets rfcir sta samrn antrdd e. Till o rd f riraur*- Ungdomsgird.
de ufsigs Claes-Ulrik Winberg'och ,tilt v.iFcirsilagsverksarntheten dr livlig, enligt
ce ordfcirand,eFrank Kylvik.
ldrnnade rapp'orter, och utdelade ibelcin'ingar 'etydande.
Ar.betsutskottet bes ir av Claes-Ulrik
Winberg, Nils Carbonnier, Frank Kylvik,
Sektorchefe:,na ldrnnade civersiktliga reEric Ohlsson, Carl-Erik Eriksson, Gdran
drogriretrserfcir ldget pi resp sektor,er och
Stdhlberg, Jan-Erik Averds, Stig-G6ran
Claes-Uiri,k Wintberg gav,en civersikt civer
Bjorkqvist. Sekrelerare dr Artur Grell.
dotteibo'lagen.

Boforskoncerne
n X976

rlnlednlngsvis r,edogjorda Bert Henning
fcir konllunkturldget ute i vdilde,n och i
virt lmd. D.epressionen har slagit hirt i
m,Anga ldnder, rnen en begyntnande konjunkturfcirbii'ttring
kan ,skcinjas. Ldget i
virt land trar blivit rnera bekymrnersamt
bn fcirut, medfcirande en sjunkan'de orderingflng i de flesta branscher och dirrned f ciljande sysselsdttnringssvirigheter.
- Stal- och Kemisdktorerna har stark
kdnning av k'onjunkturnedgingern m,ed
sjunkande priser och minskad 'orderingeng.
- Fcirsvarssekto,rn r'ar'ordeling6ng
och 'beldggnling tryggad fcir 'den ,ndrrnaste iden.
- U'nder 1975 mi,nskade antalet anstdlX'dai Karlskoga rn'ed 100 person,er.
T.rots det rb,ekymmer;samma ldget ,frir
sdktorerna Noibel och StAl iir inga personalrn-insknlngar aktuella. P6. vissa avsnitt
irnorn rBotfors- ooh ,Noh,elverken sa,mt pi
Bri,ckegird,sverkstaden b,ehcivs illskott av
personal.
Ternat fcir detta sa,rnmrantrddevar Boforskonroer'nen 1976 o,ch planer fcir de
,narmaste &ren, rnilinriktnting ooh budget,
investef,ingar och utvedklingsverksamhet.
Bertil Robertsson gav en erkonomisk
<iversikt, ddr ha,n irng&enderedogjorde fcir
koncernens ekonomiska mil, utg6ngsldget
irlfctr 1976, verksamitretsplaner 1975, inflation, fakturering 19716- 1978, resulfat
- rdntabilitet, so,liditet och fina,nsle,r,ing,
likviditet, i,nversteringar, piers'o,nal. Samrnantfattning'en prdglades av en fcirsl{<tig
optim'isrn intfcir rframtiden. Det dk,orlcrniska r'esultatet fcir 1976 fcinvdntas bli
sdmr:e d,n fdr 1975. Jan-Erik Averis tackade Bertil rRorb'ertsson,fcir den utfcirliga
ooh VdI 'fram,f<ir'da lnformationen
till
nd,rnndens ledamciber.
Rapport ldmnades frin bo,lagsstyrelsens
oamrnantfdde i decem,ber ddr huvudtemat
varit budget ,for 1976 ooh planer for 1977
och 1978. Eet/dande tbelopp har anslagi;ts
till m'askinanska,ffningar, rniljclitgiirder
m m p'i alla ,enlheter inorn koncernen,

Samrmenfattningsvis kan kons:taieras,
att Bofors h'itirntills klarat sig forv6nansv';irt go':t genom depressio,;ren, dven orn
den ir.r kdnns hirdare pi virssaomriden.
Artur Grell

Decernbert

Den sociolqomsorgen
D'e sociala frigorna stod i centrurn d6
represenitanter fcir Kadskoga kommun
tradi ionsenligt hdlsades sorn gdsler vid
Arets siista sa,mmantidde rned fcir,etagsnArnnden vi'd ArB Bofors.
Ett gott samanbete rnellan komrnunen
och ortens stcirsta industri och arbetsgivare dr ,en ,ncidvdndighet ddrom var s,ivdl
dispontent C-U Vttinberg sorn [<ommunfullmd,ktiges ordf<irande Gtista Reinholdsson he{t civerens.
Ca 85 procent av kommun'ens invA,nare
dr 'direkt eller indirekt bero,ende av Bofors vet'ksamhet..
F<iretagets utvedkling har en direkt inveikan pA de flestaomr6den inom kommunlen. D'et innebdr att en 'fodlcipande information tiir 'ncidvdndig 'fcir ibdda parter.
CUW inledde ci'verldgg'ningar.namred en
redovirsning av nuldget fcir Bo,fors varefter dr Lars Pdpke pres,enterade organisafionen och kap,acitetenl fcir fciretagshdlsovarden.
Efter en run'dresa i Bofors. Kilsla och
Noibe'lverken, ddr adldggningarna fcir fiiretagshdlsovirden,fcireVisades ooh presenterades av resp. ansvarig l[kar,e, dr
Karin Huss och dr Marie-Louise von
Posf, fortsattre den gern'e,nsa,mmasamvaron med friretdragningar fr6n sivdl vdrdar som gaister.
,Syster Britta Molander, ansvarig fclr
den socia,la verksarnheten ibland fciretagets ca 9 000 anstdllda i Karlskoga, gav
en intrdssant beskriJvnri,ngav si,trt afbete.
Hon redogjorde fcir hur Borfors frirsciker
ta ansvaret fcir dem sorn av e,n eller annan anlled,nlngmAste lbyh anbetsplats, fysiskt ellrer psykiskt betingat. Hon b,erd"ttade

vidare Villkarndjligheter fdretaget har att
hjii.lpa till rn'ed ci,vrigas,ocialafrigor t ex
,bostads-,ekonomi-, alko,rr-ol-,
eller psykfska prolblern.
Karlskoga kommun svaradei s.insida
m'ed att presenteradet sociala program
kommunen eibjuder til hjelp och strid.
SocialchefenNils Tuvander redogjorde
fcir de g6ngna30 Arensutvecklingpi omridet.
tNuldget civerldt nLantill sin eftertrAdare. Lars Persson,som g:aven d:taljrik redovisaing 'fcjlden mAtrsra'ttni.ng
som den
kommunala s,ocialvirdenarb,etarefter.
Till bilden vid det 'hdr srmmantrddet
hcii ocksi en konjunkturri,versiktoch en
redogcirelsefrir,Bo'fors kon,o:rnstdll,nin3
sektorsvisoch fdr dottet'bolagen.
Vioe VD, Bert Henning, sa bl a att:
- Konjunkturldgdt dorninerasalltjdmt av
vad som lkallasen djup vdrldsdepression
Inte heller virt land har sko.nats.Nedgingen'har pi vissaomriden slagit hArt.
Slutet dr dnnu inte skcinijbart,6ven om
vissa teike,n i USA ty.der pi en Viss fcirbdtfring.
Sektol cirsvarsmaterielredovisar en
god ordering6,ng,
medan denfcir,sektorerna St61 och Kemi dr att betrakta som
rnindre ill,fredssldllande.NAgra personalinskrdnkningar d.r dock inte aktuell,a.
Sitsen 'iir i stiill'et den att sektorerna
Stil och Fcirsvarsrnateriel
fortfarandehar
ett,nyansta'llningsbe,hov
av kvalificerade
yfkosarbetar,esorn ,ersdttningf<ir den naturliga avg&ngsom stdndigt sker bl a genom pensioneiingar.
Personalrekryter"ing, inte,rnu,tbildni,ng
och vilka Atgdrder som sk'ullekunna vidtagasfcir att lcisaproblernenrned den pitagliga ungdornsarbretstlcisheten
blw det
avslutandedi'skussionsdmnet
eftetrde raoporterna,
OFFICERS
DILEMMA
Det var dans ombord och den unge
sjciofficerenhade fitt en bordsdam son
hade en verkligt vacker brosch pi kliinningen.Broschenbestodav nAgrasignalflaggor i emalj.
Jag ser att Ni d.r intresserad av min
brosch, sa damen. Den har jag fitt av
min man och den betyder "Jag dlskar
dig."
Officeren visste att ordet dlska ej
fcirekom i signalspriket, han slog ddrfcir
upp signalhandbokenvid iterkomsten till
sin hytt och gjorde fciljande upptiickt:
signalflaggorna betydde "TillstAnd att
dntra lingsides".
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Olycksfollsskodor
Bofors/Kilsto/Nobel
Huvudoch hals
27
Finqrar
och-hand138

Ogon20
Axel,nyckelben,arm21

Brosf,brostkorg
neVben8

Rygg,ryggrod12

Buk,underliv,
hoft och biicken6

Knd, ben
35

Kombineradeskador
allergi,eksem8

Fot, fotled
t6r 86

Bofors/Kilsta
Nobelverken

I{ar man rninga smi olycksfall si drar
de Bd.rnasvirare'rned sig 'sdgere,n garnmal regel om olycksfall. Det dr en regel
s'orn tycks ha besannatsunder 1975 fcir
siviil Borfors/Kilstarsomfcir Nobelverken'

266 + 23 fdrdolycksfall (123)
63 + gfiirdolycksfall (+15)

Vi miste bcirja med a'tt ,skapabdttr'e
ordning p'6 vira arbetsplatser.Den tdk,niska utrustn,irngenmiste hi'llas i god
trirn.
Viktigast dr dock den perso,nligaviljan
att undVika olycksfalX.

Det,redorvisade antaXeto'lycksfallsskaDet gcir man genorn att iakttaga omdor 'dr fiir de tre avsnitten hcigre dn
nigot ir sedan olycksfallsfiirsiikringsre' tanke och fcirsiktigheti arbe,tet.
formen genornfcirdes,3'61- 1975 iarfl'
fiirt rned 3:23- 19'14.
- Diirfcir rni"asie
Vi ibekiirnpadven bagatellskador. "Inga olydksfall 'far accepteras", 'sdgerU'no Lcinnqvis. som f6r inGunna'r GranLrolm,
stbmrrnande frin
skyddsinspektiir pi resp. Nob,el och Bof:ors/Ki'lsta.
Det tfir 'inte fortsltta 's6.hiir. Vi m&ste
ta krafttag unrder 1976 fiir att vdnda
olycksfallskurvan i rdtt rirktning.

t6

Sisto cykelvinnqrnq
i N:s skyddstcivling

Gdsta Randhe, P'dN 2, Nils-Erik Andersson,RN 8 ooh Bdrje Eriksson, NLD
4 btrev 1975 irs ststa c/celvinnare. (Fcir
veoka 52 lottas ingen cykel ut, di denna
veoka var arbetsfri). Trion blw ocksi de
s'i,stav'inrnarnai Nobelveikens Skyddstiivling sorn pigfltt utan avbrott sedaq 1952.

Fcir Bo.fors/tlfilsLaredovisas total 289
olycksfall varav 23 iir fdrdolycksfall.
Motsvarantde slf,fror fcir No,belve,iken dr
7,2 olycksfatrl varav n'io fdrdolycks'fall.
Stcirstaanddlen skador har drab,batfingrar odh tar. Mest o,lycksbelastade
dr fcir
Ndb'elve/ken det fcirsta ooh det fj[rde
kvartalet medan Bofors/Kilsta redovisar
,sinolyckstopp fcir fcirstakvartalet 1975.
FrALnarrangcirshitl ansesatt tdvlingen,
i sin nuvarande for'm, civerlevt sig sjdlv.
Den har inte lii'ngr,eden o,lycksfal'lsfrirebyggande effekt som var syftet vid starten.
I decembernumret av Bo'fors Aktuellt
aviseradesnedlbggningenEamtidigt som
man frin Skyddstjiinst eft'erly,stenya id6er till ,enny tdvling. Dessahar t1rudrr uteblivi,t, varfiir tdvlingsmo,mentet. fcirsvinner tills vidare.

SKYDDSNYTT
Bcittre orbe,torskydd
Utbtldningen i arbetsmiljci fo,rtsttter
under virterminen. ,Fyra s.tudiediik'lari
kursen "Edttre aibetsmiljci" arrangeras
under virterminen. Sarnmanlagt 40
skyddsomhud, ersd,ttare,ar etsledare,ooh
'ingenjcirer de,ltar.
M o r t i n N ' i l s s o no v t o c k o d
tRedan I frireg6ende numm,er av v6r
persona'ltidning rapporterade vi att vArt
huvudskyddsornbud sedan22 ilr, Martin
gA i pension.
Nilsson,,skulle
Vid ,en s)kyddstrdffrne'd skyddsombud
och arbetsleddingden 16 dec avtackades
Martin Nilss,on ,f<ir sina mfingiriga och
intresserade i'nsatser som huvudskvddsomhud.

Rolf Berntson Laakadei rbolagetsvdgnar odh civerldrnnadeenrkristallvas rned
tllllhcjrande blommo'r. Tackade gjorde
14720 loharcson, ntera kijnd sorn Brl;ttern eller stdlis, lramfair e:t qv de viinda skdpen - sd som
ooksil Rune Tillman fr'in sprdngdrnnesinde lungerar praktiskt idag.
spektionen och Bertil Ekander frfln yrl<esinspektionlen,
so{:ntjverldmnad,eblornBeliinqt fiirslog:
rnor odh eri,nradeom Marti,n Nilssons insatseri yrkesinspektionsnemnden.
D'en 19 decemrbergj'orde 'Martrin sin
s'irstaarbetsdagvid Nobelverken. Vid en
kopp kaffe med t6rta civerldmnadefackfciren'ingenen lampa som tack ftir M'arTvi skyddsornbud,funderademed pan- fir en ren avstdllningsytaatt plflstra om
ti'ns insatserI skyddsa'nbetet.
rxorna
i dju,paveck.
pi
p'ersoskadorna pA.
NZE
och
Ar.betsharnraterna
nalen pi NS uppval<tadeocks6'ochtackaAnb,etskamraterna
ldagade.
- Kan du Brcittern gciranigot 6t talet
d,efcir ett g,ottsarnar ete under rninga 5r.
Fcirsta-fcirbantdsskflp,en
var fcir smi!
om att vi skyddsombudiir diliga och
Skyddsomibudenkritl'seradesfcir att de
kunde vi ,fi ett gott betyg frAn FcirSkyddsfores'kr/ifter
gjorde 6,t det.
l,ngentring
slags,u-dmnden
eller nigo,n a.nnannfjol hiist beldttade Vi om behovet av
SkyddsornbudenHenry Landirn,numesi skulle det vara roligt och kritiken
skyddsftireskrifter fdr olika kemiska dm- ra pensioneraldodh Johanssron,
MVK 22,
skulle nog tystna.
nen och pro'dukter. Arb,etet rned ,dessa av alla ka'nd som ,Brrittern, enadesig ,om
- Kan rDu g<iranigo,t 6t det s,i delar
'ls&
pigir fcir fullt. Att fylla hela virt behov att
usa,n" om de tinte skutrlekunna
vi d,ran,sa Landln, efter att ha komdr dock ett,ornfattandeoch tidskrdvande istadk'omma en tfciribLdttiing
...
rnit
rnetdden ljusa id6nom att vdnda
ittiistas
iDi
arbete. I
anst[fides Anna-Lena
Skipen var fcir 'srnAL. sdgervi att vi
skip,en.Det kunde rBrcittern.
Rykfors pi skyddstjiinst fcir att i forsta rnalste'f i strirre srkipf cir,fcidbands'artikla.r'Om ,man Vd,ndepi skApen 90 grahantdsysslarned att ta fram underlag fcir
i
'der
och ,hci'lldcirren i llge rned tvA
och utarbeta nya skyddsfcir.eskrifter.
Men det gick i,nte.Skipen var serietillrned and- verkade,ochlikadana anVdndesciver hela
tunna ldnkar. Ja, se di idckte sk6IIdr edrivs ocksi sarnarlbete
tpens stot'lek och den rena avstd,llra fciretag ooh i ,en av Ld'kemedelsindu- ,f<iretaget.
ningsytan var given de,n,ocksi. Det
strifcir'eningenrtill,sattarbetsgrupp ingar
Skyddskommitt6n
sa nej.
tblir den y'ta som skyddas frin damrn
undertecknad som representant fcir tsoDet'fanns ett anfla-tproblem ocks'i.
,oih annan srnutsgenornatt den vdnfors No'belverken.
Var skul'l'ennan stdlla lifri,n sig flaskan
,nu
tder insidan iniet skepet,dfl dcirrerndr
manus fcir ett rned sirrengcilirngs'mede'1,
Arbetsgruppen har
medan man
rstdngd.
ter klara f <ir,tryokning plfistrade om skada,nmed gas i,nda eller
50-tal nya f cires,krif
sedande granskatsav n-redlcinskexpertis. plflster. Pfl o,vansi'danav skipet var det
Brcitternr gjorde mer dn si. Han
Det dr dook inte bara sky'ddsfcireskri,f- alltld damrnitgtoch inte rent 'nog fcjr fcir'skic.kadefcirs,lagettill F<irslagskornter f6r vi,rt interna behov s'omAnna-Le- bandisrnater,ial
...
mitt6n som Vid srittsenastesatnman,na har att sysslarned. Ver kun'der ropar
Landin och Brrit'tern funderade vidare.
traide i 'decemiberbeslcit att beldna
p& varuin'formatio,noch riskdeklarationer Nigonting var t\runget att g6ras dels fcir
rfcirslagsstld.{larna Brcittern/Landin
fcir d,eprodukter vi sdljer. Transportfcire- att praktiskt klara de'hdr prolblemenoch
rned 500 ,kr.
tag till lands och sjcissvill ha transport- dels f<ir att ,tystaafbetskamraternasspe.
tkort <iverde hliilso-,oohmiljcifarliga varor
De "nya" skipen,fungerar nrupi fleLandin, kldck't'eden ljusa id6n.
rra platser lnom fciretaget.
man skall ifrakta &t oss"
TA A VAND PA SKAPEN 90,sra'Det
,o,oh
der. . ! Di rdcke,r sk6psto,rl,eken, vi
Uno Ldnnqvist
enkla'dlorfta det geniala.

- Vcind pd fcirbqndsskdpen
sd fungerqrde batre
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FRANSKAPA NYTTSATT
punkt frin s,ina egna kunskaper
fij'rsilk'tevar och e4 fcirstf innehillet i ko'rlversationen.

9.::!::,1".:
:lltf':T...ir:; ir.::ii:ilL'ii":,,1:r:

I

- Vi liirsiiker att skapa den naturliga sprAkmilii; som maiter oss i
ett nytt lond, berAttar
Anm lolles.

- Det Ar kul men
jobbigt att ldsa franska
pd det hdr
sdttet. Alla
har problem i bdrjan,
sAger Bengt ohrmqn.

-- Milsiittningen med vir utbildning
dr att de boforsaresom leser franska hos
oss pe utbildningsavdelningen,dels pi
arbetstid och dels pi fritid, skall kunna
och vaga prata franska.
- Milsdttningen dr inte att man i inledningen skall kunna skriva franska.
Den fdrdigheten kommer efterhand som
spriket vexer fram. Det vdsentliga dr att
man iiverhuvudtaget skall viga prata.
Si sdger Anna Jolles, OPU 2, en av
dem inom utbildningsavdelningen som
avdelats fcir Algerietprojektets sprikdel
si vdl hdr hemma som i Algeriet. I Algeriet sker svenskundervisningbland dem
som skall komma till Bofors fcir inskolning och utbildning.
Ca 80 boforsare deltar nu i franskundervisning. Det iir en del av dem som
kommer att ha kontakter med de algerier
som kommer till Bofors med biirian i
juni minad 1976.
Sex lektionstimmar per vecka leser
man, uppdelade pi grupper allt efter tidigare kunskaper.
En helt ny metod, som givit dokumenterat goda resultat, anvdnds i undervisningen, den s k Credif-metoden. Den dr
en modifierad naturmetod.
- Vi arbetar utan biicker och utan
skr.ivetmateiial, rnen rned hemuppgifter.
Vi arbetar ocksa i spriklaboratoriet, be'
rdttar Anna Jolles.
- Vi fijrsciker att skapa den naturliga
miljci som mdter oss i ett frdmmande
land.
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-

"Nidiga luntan" - "Strd,ngs"statsverksproposition,b.aseras
pi,en ornsiittning sorn dr 25 ggr s6,stor sorn
Bofors och Uddeholms tillsamrnans

-

det [r 100 ALrsedan Bo'fors pibiirjade sitt fdrsta kantonprojektoch att
ordern togs hem tack var,e ett nytt
specialstil. Ordern ko,stade4 tkr

-

snattarna berdknas ha "iulhandlat'"
fcir 200 rnkr 1975

-

76'% av svenskafo'lket tycker det
fin'ns fcir minga varor att vilja
,emellani butikerna. Ooh visste Du
att motsvarandesiiffra fcir tvi Ar sedan var 7A/6

-

Bofors konstruer.adeEuropas fcirsta
transirsto,rb,estyckade
minidat'or. redan 1955.

-

att Boforsarna dr goda squashspeIar'e. I senaste klulbbmesbrskapet
placeradesig Olle Stenborg-Pe.ttersso,n, SF 46, piL hedra,nde andra
plats. Ekonomidirektcir BLerrtilRoiberttssonbl'ev fyra i samrna klass,
motionsklassen

-

Gri'ran Wid6n, DEI, blev god tvia
i elitklasse,nvid sammatdvlinE

-

Bo,forsdr nionde "stil,vet'ket" i lan,d,et,rd;knatpi an'taletanstdllda

-

Sveriges200 stijrsta ,fcir,etagsvarar
tdr 88 % av vert lands export. Och
att Sverige rir det land i vdrlden
som halstdrst utri,keshandel pe,r
invinare (Veckans Affiirer)

-

Riksf cirsrikringsvetket,not'erar
"nFt
rekofd" i sjukdaga,r. 10 600 000
sjukdagalko,star 14 000 mkr.
Blir vi ,:tl'lt sjukare?
Riksfcirsiikringsveiketstartar undersdkningt Llket.

-

larrdets fcire,tagare, riirelseidkar'e
och myrxdigheter tiillsamm'a,nssvarar
fcir en irsornsdttning pi 450 miljarder kr, en personatstyrka,pi 3,6
rniljo,ner nrdnniiskor och ,en lcinesum(na pi 100 rn:iljarder kr (SCB).

Fijrst sker en helhetspresentation
av lektlonen. Sedan sp,elasba,ndet
upp mening fcir mening.

Eleverna antecknar vad de uppfattat.
- ,Fri,rstddrefiter ta'r vi fram de bcicker, som vi har, mren,som inte anvdnds
frin bcirj,an,och di kan vi kontrollera
vad vi ;upp,fattatrdtt'eller fel.
- Metoden iir jobbig men den ger resultat.
Parallellt pigir en undervisning i
svenskai Algeriet bland de algerier som
skallkomma till Bofors.
- De skall vi vara fiirberedda. Vi
skall ha folk som kan och som vAgar tala
franska pi en rad olika befattntingarinorn fciretaget,inte minst bland dem som
skall vara instruktrirer i vet'ksta'derna.
- Det krzivs ocksi att de som skall
resa till Algeriet fcir igingsdttning av
stilverket kan sin franska hyegligt.
- Vi vet att Credif-metodenger resultat. Det kan ta litet tid att vbnja sig.
Metoden fiiljer det naturliga livet, den
situationen som mdter friimlingen utan
sprijkkunslra'peri ett ,n]xtt land, slutar
Anna Jolles.
Bengt ohrman, OPU 2 ocksi fransk,elsv,sorn startadesom absolut nybdrjare,
vet och kan intyga att metoden dr mycket givande.
- Mina erfarenheterbr mest positiva.
I)e flesta av dem som ldser franska pi
det hdr sdttet tycker att det dr kul. Alla
har problem i biirjan. Det krdvs anpassning. Metoden dr svir. Men sedaniir det
kul . . . Och det ger resultat.

Losning
2l-2*2=6
2+'2+tl+l
2+l+D+l
1+'2+t2+l

2+r+l+2

l+2+tl+2
r+'1+2+2
2+,1+1+1+{1
r Bildband och ljudband med fransk
l+2+1+l+,1
text, som illustrerar olika situationer 5r det undervisningsmaterial 1 + 1 + 2 ++l 1
1+1+1+2+l
som man arbetar med.
I Eleven stiills infdr dessasituationer 1 + 1 + 1 + 1 + 2
och infcir det nya spriket utan fcir- 1 + l + 1 + 1 + 1 + 1
klarande hticker. M'ed utgings-

visst€niatt.."

Hiilsningar red.

Bofors hotell renoveras
Renoveringenav Bofors Hotell har nu
inletts.

7{a.zz.z.q,

Hotellet, som uppfcirdesomkring 1930,
har genomgitt itskilliga renoveringar
sedan dess.Dessahar dock varit av mindre
'omfattning och bara till mycket liten del
bercirt den tekniska utrustningen, som av
naturliga skiil ddrf<ir inte motsvarar dagenskrav.
En genomgripandemodernisering har
blivit ncidvdndig.Beslutet har piskyndats
av skdrpta krav frin vissa myndigheter,
t ex hdlsovArdsndmnd,brandmyndighet. .
Efter en ingiende planeringhar beslut
fattats om en renovering, som sker i tvi
etapper, detta fcir att kunna hilla Hotellet igAngi si stor utstrdckningsom mrijligt.
Den fcirsta etappensom nu pibiirjats,
omfattar husetsvdstra delar. Den beriknas vara slutfcird sommaren 1976.Dh pitbcirjas den andra etappen.
Renoveringen berdknas vara slutfcird
under fcirsta kvartalet 1977. Den har
kostnadsberdknatstill ca 8 Mkr. inklusive
inredning.
Bakgrunden till renoveringeniir frdmst
att fi k<iks- och teknisk utrustn'ing- eloch VA-anldggningar - som rnotsva,rar
de krav sorn idag std,llspi sidan utrustning och pi ltrotellet som arbetsplats,fcir
de 25 anstdllda.

*:

Bengt Lind.berg

Sektor F6rsvqrsmoteriel
Enligt besluti Bofors styrelsehar Fiirsvarsrnaterielsektornsexportctlef Hans
Ekblom utndmnts till bitrd,dandedirerktrir
i bolaget.

Arbetsgruppsmide FH 77
'Fcir att utaib.ertaldmpliga arbetsm,etoder samt pla,nliiggaoch ge,nom,fcira
produktionen av smide fcir granathylsa,kjol ooh
patr'onlhylsbottentill ammunition fcir FH
77 blldas .en arbetsgrupp.I arrbetetskall
speci'ellhdnsyn tas till eventuella konsekvenser fcir efterfciljand,ebeafbetning.
,d'rbetsgruppens
sammansrdttning:
Gdsta HdgberglKPB, Konstruktion,
sammankallande
T or e E rikssonI P AY, Amrnunitionisplanering
Lennart CarlstrdmlMSK 4, Huvudansvarig MSK
Ragnar ldlmerydlMSK 4,
Kenneth EricssorlMSK 21, Verktyg
och material
Arne KarlssonlYA 2, Bearbetning
I ovanstiendefrAgor rapporterarHcigberg till linjeorganisationenooh projektledaren.Vid bdhov kan andra medarbetare adjungerastill aribetsgruppen.
Produktion

Morknodsfiiring

Till chef fcir verkstadslaboratoriet,
VKP I, har utsetts civilingenjcir Roger
Lantz.

dngenjcirBertil Gunnar Svensson,sign.
Svb., har frin 1976-01-01anstdllts pA
FMX 1. Bertil Svensson.som komm,er
fr6n MRK, ska artbetainom Grupp Vdst.

Ingenjci'rLantz tilltrdde'r sin nya befattmng 1976-A2-,15.

Utveckling
VAra fcirsdljni'ngsinsatser
i Japan komFCK
eldledningoch robolor
mer att oka. Bengt Lindberg har ddrfcir
utsettsatt - utciver,sinatidigare arbetsSo,m ohef fcir sektion FKC 4 utses
Avsikten miljcimdssigt,utom de rent uppgifter inom FMT I - samordna den fr o rn 1976-02-01'tetknlic Morgan Klang.
dr att i princip be- fortsatta affdrsverksamheten
arbetsmiljcibetonade,
i Japan.
hilla den atmosfdr och den stil som HoBengt Lindberg dr i denna fr-rnktion Koncernstoben
tellet idag har och att samtidigtutdka anunderstiilldHans Ekblom.
FrAn och med I februari 1976genomtalet sillskapsrum.
fcir'es fciljande dndringar i koncernstab
Ingenjcir Kjell Andersson, sign Aenk, och
Bland nyheterna pfl den sidan kan
sektodedningar:
ndmnas sdllskapsrummenoch konferens- anstdllsfr o m 1976-03-016 FMX-1 som
Direlktiir Rune Perssonuts'estill chef
rummen i bottenviningen, en bastu med otffertingenjcir.
f cir befattningen "Konoerl-strukturfrAgor"
tillhcirande vilrum, vilket inte tidigare
I(jell Andersson, ,sorn kommer frin
inorn Bofors koncernstabmed rapporfunnits, samt en ny och stcirr,er,ecepti'on
MG,M,
ska aibeta inom Grupp Central- tering direkt till koncernledningen.
kontorsrum.
m,edtillhiirantde
europa.
Matsalarna och <ivriga serveringsututrymmen fir <ikadkapacitet och en stcirre flexibilitet bl a genom att vissa matsa- AmmunitionFKP
lar och sdllskapsrum skiljs flt med skjutIng. Kjell Mattsson flyttar pi ege,nb'ed<irrar.
gdran till avd. KPF fr. o. m. 197601-01
Hotellet kornrner att i viss utstrdcknLing fcir att handllgga teknikutveckling RSV.
vara igAng under hela renoveringsperioTill avd.-cheffcir avd. KPA (am. ftir
den. Ett provisoriskt kcik har tagits i bruk
diretrc
eld) uts,esing. Lars-Berno Fred.
i en sdrskildbyggd barack som "hdngts"
riksson.
det
pi huset med direkt fcirbindelse till
I sarnbanrdhdrmed ,flyttas tdndrcirsutnuvarandekciket.Det gcir det mcijligt att
Direktcir Perssons{<alli sin nya befattklara den delen av verksamheten.Rums- veckling fijr 9 cm psgr inom KPA t{11
och sdllskapsrumsdelenklaras genom att avd. KPV (elektroniska tdndrci,r) under ning fcinberedaoch medverka i strukturverksamPaviljongenoch Gdstgirden kan dispone- 2:a kv. 1976. Kjell Mattss'onleder til'ls 'ella fcir[ndringar av koncernenrs
Ilet.
vidare t[ndrcirsarbetet.
ras helt.
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Att ,erffertrdda,di'roktiir Persson som
chef fci,r sektor Nobel har utsetts nuvarande cheferl fcir Bofors utldndska do,tterbo'lagsvet'ksamhet, direktctr Per-Olov
Norberg.
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Kent Si66

Manlred

Hellberg, Annc Viola
NVK 1, fiidd 11 februari
1921, pensionerad 31 december 19?5. 5 anstiillningser.

Holmstedt, Tage Helmer
NVK 1, fitdd 31 december 1910, pensionerad 31
december 1975.50 anstellningsar.

Jansson, Adolf Entanuel
RT 43, fitdd 23 decemb e r 1 9 1 1 ,p e n s i o n e r a d1 1
december 19'15. 29 anstiillningsir.

Nilsson, John Martin
NZE, fddd 6 december
1910, pensionerad 31 december 1975. 37 anstAllningser.

Persson, Erik Rudolf
RU 640, fddd 6 januari
1911, pensionemd 31 januari 1976. 38 ansi?illningsir.

Remmegdrd., Gustav
Levi
NI,
fitdd
25 januari
1911, pensionerad 31 ja-

Sandahl, Gi;sta Emqnuel
MEK, fiidd 18 augusti
1914, pensionerad 22 december 1975. 22 anstdllningsAr.

Lorberg

Ny chef fcir den utldndska dotterbolagsvelksamhetenblir direkttjr Kent Sjbd,
f. n. chef fcir Bofors vdsttyskadotter'bolag.

Andersson, Erik
Wilhelm
MH 24, f6dd 2l december 1910, pensionerad 23
decenber 1975.33 ansiiillningsir

Andersson, Ivar Georg
RT 32, liidd 10 decentber 1910, pensionerad 31
december 19'15. 22 anstiillningsir,

Mr. Manfred Lorberg efler,t'rdderfr o.
m. den fcirsta maj 1976 Kent Sjiici som
Vd ftir Bofors Tyskland Gmbfl.

Bernhardsson, Sven
Johen B.
MVK 45, fddd 17 juni
1913,p:n:ionerad 30 september 1975. 40 ansiiillningsAr.

Eklund, Helge Lennut
VP 22, fitdd 30 september 1919, pensionerad 15
december 19'15.4l anstiillningslr,

Hans G. Svensson,DKI, sedanflera f,r
redakt<ir fdr "Bofors Aktuellt" ldmnar
denna befattning ooh rivergir fr. o. rn.
1976-01-01till Sektor Stil, Projektavdel,ningenSP. - IIan komme,r dven i fortsdtiningen att kunna sti till tjd,nst med
civersd.ttningar
i franska.
persorRedaktcirfcir Boforskonrcernens
naltidning btrir frin samma dag l{arin
Jansson,DKI.
I sambandmed att kamrer Jarl Birgersson den fcirsta januari 197'6 dverflyttar
till Finansavdelningens,DEF, diir han
pri'nldrt skall handldgga,expo,rtkreditfrigor, har till ny ohef ftjr den utldrldska
reskontran. OBF 2, frin samrna dag utsetts fnr Kaisu Lehtovaara.

Emilsso:r, Erik Llvar
MSK 21, fiidd 10 oktober 1910, pensionerad 31
december 1975. 25 anstiillningslr.

Eriksson, Giiran Elis
VM 22, fttdd 18 augusti
1911, pensionerad 15
december L975. 45 anstiillningsir

nuari 1976. 33 arotAllningsir.

SektorStSl
Avdelnlng RM, Underhdll f6r M-av'
delningar i Kilsta, civerfciresper I januari
1976 friln Anldggningsavdelningen till
Sdktor Stil, ddr avdelningenrunders dlles
direktiir Karl-Olol Svensson.
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Eriksson, Valter Erlqnd
FA,
fddd 29 januari
1911, pensionerad 31 januari 1976. 41 anstiillningsAr.

Eriksson, Bror Herbert
RN 8, fitdd 22 november
1910, pensionerad 30
november 1975.3'l anstAnningser.

Eriksson, Karl Hugo
vv 20, fiidd 2 februari
1916, pensionerad 15 decomber 1975. 42 anstallningsar.

Augustsson, Solveig,
Ingeborg Iagarte
VN 3, f6dd 23 december
1913, pension:rad 31 december 1975. 34 ans*illningser.

Carlsson, Oskar Gunmr
VT 50, fitdd 27 oktober
1911, pensionerad 15 december 1975. 47 anstallstallningsar.

7-

I'
l

Gustavsson, Frans Oscar
NVP 1, fitdd 4 oktober
1910, p:nsion:rad 31 oktober 1975. 37 anstallningsir.
Gustqysso,T, Inga Lovisa
FAT 32, liidd 23 januari 1916, pensionerad 31
jrnuari 1976. 42 ansiiilt-

S:rdm, Karl Axel
I.WK 2, fddd 4 april
1913, p3nsion?rad 31
oktober 1975. 27 ans:elln;ngsir.
Jansson, Else
VN 2, fddd 9 december
1909, pensionerad 30
november 1975.31 anstiillningsir.

B-Pilen grqtuleror vdro 50- och
60-drs iubilorer under mqrs och
dpril.

ningser.

50-ARINGAIR

Heddn, Sigrid
VA 40, fddd 15 juni
1917, pensionerad 15 decrmb31 1975. 11 antsiillningsi,r.

Mars

Iansson, Gustav Harry
VT 38, fddd 18 december 1910, pensionenad31
decemb:r 1975. 4L atsiillningsir.

Karlsson, Etltel
OAD, fitdd 16 december
1915, pensionerad 31 decernber 1975. 18 ans::illningser.

Karlsson, KarI Emanuel
ITIVK 1, ftldd 12 maj
1 9 1 1 ,p e n s i o n : r a d 3 1 d e -

Lersson, Karin Elvira
OBH,
fijdd 31 mars
1915, pensionerad 10 december 1975. 19 aristellningsAr,

Lindstrdnd, Hilmer
Oskar
MS 80, fitdd 24 december 1910, pensionerad 31
dccember 1975. 30 anstiillningsir,

cember 1975. 41 anstellningsir.

Lind.striim, Giista
Gunntr
VP, f6dd 8 september
1916, lrensionerad 15 december 1975. 38 anstiillningser.

Norman, Carl Nils
RN 62, fddd 19 september 1910, pensionerad 26
sepiember 19'15. 33 a -

Olsson, Olof Entcnuel
MH 24, f;5d.d 27 november 1910, pensionerad
27 novemher 1975. 36
anstellningsir.

Olsson, Svea
VE, fiidd 12 december
1915, pension:rad 31 december 1975. 27 anstA[ningsAr.

Pe:tersson, Karl
Yaldentv
RN 62, fiidd 13 september 1910, pension:rad 30
september 19'15. 39 anstiillningsir.

Stri;rn, AxeI Gid.eon
VT 311, fitdd 2 d:cember 1910, p:nsionerad
31 december 1975. 48 ans::illningsirr.

Svensson, Ellen
Cltistina
VA 50, fii'dd 8 jenuari
1911, pensionemd 31 december 1975. 38 aroHllningser.

Svensson, Karin Marid
RS 12, fiidd 19 mars
1915, p:nsionerad 11 december 1975. 13 anstiillningser.

s:allningsAr.

YidfonC, John Albin
VM 34, f6dd 22 d.ecember 1910, pensionerad 23
qgcemDer lyl). J6 ansiSllningser.

I

m

S Vigratulerar

Palm, Erkki Olavi
VA 20, fitdd 31 maj 1936, avliden 29 december 1975.
2 anst?illningsir.

2.
3.
5B.
BB.
11.
71.
11.
Il.
12.
14.
15.
16.
23.
28.
29.

Anst-dr
Olofsson, Giis:d Alexand.er, NI
Santuelsso:t, Nils Dqvid lngentar, yT 43
AdolJsson, Nil Adolf Ludvig, VV 20
Lljeberg, Rune Sigfrid, RT
Lidberg, Arn3 Bengt Artur, VT 8OO
lVilhelntsson, Bcrtil Gustay Henry, RE 4
Eriksson, Gertrucl Violq, RS I
Erilcssotl, lolm Einar, YY 2\
,Vicks:rdn, Ilarry Iljalmar, SF 232
lVlcks:ft:int, Sverre O:to, RI 2
Rilin, Gustav Ilenry, Nl
lensen, Alftcd, MP
Dahl rt, Sven Erik, KAP 32
Johtrtsson, Ella Margit Solia, OBH
Karlsson, Gusaqv Lennart, VV 20
Lundberg, Dror Valdentar, KA, 67
Driksson, Bertil Georg, RU 3

l:9:
tYJ9
:?o_:
:::',
:t-':
196l
l?9',
1:ol
':^10_
t9)l
l:9:
l::i
l9:7
19t9
1965
1955

50-ARINGAR.
April
l.
2.
4.
47.
8.
9.
10.
13.
13.
1414.
18.
9.
22.
23.
21.
25.
27.

Anst.dr
Andersson, Gtithe Herbert, KKF
Karlsson, Nils Olov, MEK
Karlsson, Karl Vidar, NLD 51
Dahlherg, Erilr Oyc, RN 82
lVeiner, Lars Olov, SF 3
Nitsson, Birsit Er:sabc:, MRK 2l
Eklund, Inrs Erik, RK 7
Erhagc. Gus:av Ingenar, yKy
Ericsson. tngritl Maria, yp 22
Karlsson, Sven l|no Teodor, yM 6
pakanen, Kaarlo, RT

1949
1958
t944
195I
1952
1966
1969
1960
t969
1965
1943
1944
1 9 5I
1965
1950
1966
19s6
t973
1969

B;arnharumar, Gunde oskar, RS
Arviclsson, Nits Gdrc, RU 4,1
Lekberg, Airc Elisabet, KCL
Porlstr(jnt, Henrik, F'-f j2
tvahtharg. Erik Atran, MSK 31
svatm, Erik Mar:in. KKR
Gronqvis', Johtn Rune, YT 5O
Diobe:g, Stig Gttnntr Ingcnnr, FI 9

60-ARNNGAR
At1st..D. 60-ARINGAIR

Mars
22.
3.
38.
810.
15.
16.
19.
21.
22.
22.
23.
24.
25.
27.

lVillrclntsson, Iktrl David, Bolors
(Gt. Britain)
Rarlqvist, Elin Mqriq, NLD 3
Hallstensson, Jolnn Gunnar, |i .YP I
lYincrqntz, Assar lvan, MG 8
Valilberg, Erik Enwrutel, P 13
Iledstrint,
Erik Birger, F-LT I
Lundberg, I{arl Gustav, RK 3
Karlsson, Strg ,4rne, NVM
Larsson, Ingrid Elvira, YN 3
Iohensson, Gullan Maria, IJYM
Ilagbery, Nils Erilc, NVK 2
Andersson, Sven, ME
Strt;m, CarI Gunnar, F,LT 24
Larssort, Son:q Mqrgareta, I.WK I
Nykvist, Otto Gunnar, MRK 23
Eriksson, Axel Bernhard, NYP
Frartsson, Karl Bertil, VT 800

April
1946
1950
1939
1964
1969
1942
1960
1951
1968
1954
i935
1938
1930
1969
1945
1938
1933

KOM-IHAG-LISTA
Anmiil adressfdriindring oyn du vill
vara sa'kerpA att fi din B-Fil.
Det gtir du enklast genom att skriva
ett par korta rader trll Redaktionen fbr
B-Pilen, Avdelning DKI, AB Bofors
690 20 BOFORS. Sl<iokar du ,lndringen
m,ed.internpostense rdcker det sjelVklart
med Redaktionen fdr B-Pilen avd. ,DKI.
Du kan rned frifdel anvanda det ko,rt
f<ir adr'essdndring'som posten tillhandahil'ler.
Fiidelsedogsbqrn 1976
B-,Pilen publlcerar de anstdlldas hrigttdsdagar- 50- och 60-6rsdagar.
Om du
fciredrar att fira din fcidelsedagi stillhet
och inie vill att vanner och beka,ntagenom oss skall fA r,edape ndr du fyller ir

2.
4.
5.
6.
8.
9.
13.
14.
16.
20.
21.
2325.
25.
2628.
28.

Anst .dr
Karlberg, Knu! Ilarry Teodor, RK 5
Gus:avsson, Erik Gustav, KA 66
Emanuelsson, KarI Bertil, MRK 80
Sundstrim, Nils Lennort, VTl['4 4
Vimerheim, Anders Algoth, yE 76
Magnusson, Helge Bengt Rudoll, SFGH
larlemark, Karl Gunnar, SF 35
Brening, Arne Gunner, MEK
lohansson, Sven lohan Georg, NVp 5
Dalilbeck, Karl-Erik, P
Magnusson, Olol Ake, NLD 2
Backman, Sven, VA 20
lyicaorsson, Nils Ake Theodor, FMO 2
Berggren, Karl Magnus, RN 62
Lundbe,rg, Gustatt uno, Ru 'l3L
Bergkvist, Vera Maria, NTL
Olsson, Tore Bernlttrd. l{yK
i.

1963
t948
1961
1954
1946
1968
t969
1955
1951
1943
1951
t949
1938
1972
1944
i965
1932

si vdnltgen anmel det i god tid till redaktironen under samma adres,ssom ovan.
Skriv nigra rader med ditt namn, din
fciddlsedagoch garna ditt afbets,nurnmer.
"I god ti'd" innebdr rnanadsskiftet vid
ojdmn,mA.nad,lnfcir n6sta nummer alltse
utgangen av fnars mrAnad.

Monusstopp
Du som har bidrag till innehflllet i BPilen, stdana dr vdlkornna, bcir helst ha
tagit kontakt med redaktibnen,tel. 1071
eller skickat dltt man'r.rsin'nan utgAnrgen
av ojairnn minad. Inf<ir niista nummer
alltsi minadsskiftet ma,rs/apiil. Du fAr
skf,iva under signatur, men vi p6. redaktionen rnflste fe ditt fullstdndiga na,mn
och adr'esssamt arbetsplats.
Redaktionen
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LITTERATUR
Medinflytonde
eller mqktiivertogonde?

Kosten och halsqn
Visste Du oll riskerno fiir iivervikt
tikar om Du minskqr qnlolel nnfiltider
per dog?

Liintagarinflytandei friretagen[r en av
Mqrilo Lennorlsson onsvorig ftir
de mest framtriidandefr6gornai vir srmkoslsqmnronsiilfningen i vdro pcrsohlillsdebatt just nu.
nolrestourongerdelqr nred slg ov sitl
Om LO:s och TCO:s remissvarpi arkunncnde. En riilt sqnrrnonsqil kosl
betdnkande"Demobetsrdttskommitt6ns
och godo mqlvqnor iir biislo viigen
krati pi arbetsplatsen" fir priigla den
till god hiilso.
kommande lagen, ersdttslcintagarensinflytand: av de centralalcintegarorganis:r- :Den fysiska aktiviteten hos b'e,folkningtionernasmakt.
en inom v6rt samhdlle her sjuntkit beroDet ursprungliga,rimliga och rdttvise ende pi en cjkad rnekanisering och au,iokravet att ltintagaren skall kunna piverka
mation. Denna utveckling har ej Atfciljts
har i LO- och av ncidvdndiga ,fcird,ndringar i frAge om
den egnaarbetssituationen
TCO-rerriissernabyggts ut med ansprAk kostens slmrnansdttnirng.'Den fysiska arsom totalt kommer att fcirdndraforetag- betsprestationenpiLveikar frarnf cir allt beensinre liv.
hovet av kalorier. Ddremot dr bdhovet av
I en serie artiklar i tidningen Arbeis- da flesta ndringsdmnena sAsom protein
givaren har chefen fcir informationssel<- (iiggvita), jdrn, kalcium och vitaminer i
tionen inom SAF:s avdelninrgfcir sam_ stort sett o ero.ende av fysisk aktivitet.
hd,llskontakt, Bertil Dahlgren, kfi'tiskt DA rnan sd,nkerb,ehovet av kalorier misgranskatLO:s och TCO:s remissvar.
te kosten inntehilla fler livsncidvdnd;ge
Artiklarna har samlatsi en debattskrift ndringsdmnen per krlori fbr att kroppens
ndringsbehov skall t[ckas. En av forutmed titeln 'Medinflytandeeller makt)ver'
sdttningarna frir ett bra hailsotillstAnd [r
LO:s
vilka
risker
tagande?"Ddr belyses
och TCO:s amtbitionermedfcir fcir fcire- en rdtt samrnansatt kost och riktiga kostvanortagenoch ddrmedfor lcintagarna.

1984 6rs polifik

;-;.;

si iika mdngden av fleromdttat fetl
pi bekostnadav det mittade fettet-

Minska intaget av rent sooker

-

oka konsumtionen av grcinsaker,
frukt, bilr, rotfrukter, liittmjrllk,
fisk, mag'ert k<itt och span'nmilsprodukter,

Det rdcker emellertidinte rn'edatt kosten innehiller tillrdckligt rned ndringsdmnen. F<ir att till fullo kunna utnyttja
dg tillfci'rda ndringsdmnenabor man frjrdela dem pi fl,era ungefdrligt lika stora
miltider. Specielltviktigt dr det att dggvitetillfcirselnfcirdelasp6.minst tre miltider. Vid fdrre antal miltider fir men
ett sdmr,eutnyttjandeav dggvitan.
Det iir ocksd bevisatatt en minskning
av antalet mdltider i mdnga lall ger en
6kad kroppsviktmed hdjd halt av kroppslett trots cn liigre kaloritilll1rsel. Det iir
ndgot fdr bantareatt observera.
Ndr man planerarmiltiderna har man
stor hjdlp av kostcirkeln.
Den bestArav sju grupper.
Grupp 1 grcinsaker
Grupp 2. frr,tkt och bdr
Grupp 3. rotfrukter
Grr-rpp4. mjcilkprodukter
Grupp 5. ko:t, fisk, li3g
Grupp 6. spannmAlsprodr-rkter
Grupp 7. b,ordsfett,olja

Politikernasapiit vdxer medan de dter.
Ingreppeni niiringslivetfrin fall till fal'l
har en stark tendensatt fcircikasig sjAlva.
i en
Det sdgerdocentenKurt Samuelsson
Und:r en dag bcir man a'ta nigot frin
skrift med titeln "Industrins politislca
varje grupp. Ur grupp 7 si li,iet som
f ramtid", som just giv.itsut av Industrimrijligt. Kostvanorna grundidggesred:;r
frirbundet.
Och liir man barnen
de tid.ga barna6r'en.
i
politiskr
den
ane'lyserar
Samuelsson
Ata rAtt fudn bdrjan fdr de siillan de probstyrningenav fciretagenoch forsdkerrdklem som tidigare niimnts i sambandmed
na ut vad som kan hiinda de narmaste
fel niiring.
sammanfetiren.
Framtidsutsikterna
tio
tas i en runrdmilning av situationen i
Marita Lennartsson
1984 irs semhdlle.Di befinner sig fiire- a-::1,,::,,..,-.....i..,::.-..i. .r...4.:..".i:i-::.:i:-.:,* :....1,,::::
tagareni en stdnd'igdialog med myndig- Kostcirkeln ger oss bra vdgledning pd vaigcn mot en
hfiLAISDSDANSKARNA
V;O[R
heterna, politikerna ooh facket. Hans
rAft sammansatt kost.
drcim om att mera mi'lmedvetet ekonoSi har ocksi vira danska v6nner samrniskt drlva fdretage,tanser han sjdlv som
man lats i 'en egen fcirening. Fcir'enlingenfick
f,r
det
sdllan
I
i'ndustril'dn'derna
ndsanogudaktig.Riskenatt inte ha fyllt i
tfbffar pa personerm,edbristsjukdomar. namnet Virmlandsdanskarna -75. D,et inalla blanketter och ha givit de anrstdllda
som dgnar
Undantag: 20-25 % av kvinnorna i bar- nebdr att Bofors-dan'skarna,
all fcireskriveninformation leder till en
nafddandeAlderhar jdrnbrist. Vanligt dr sig flt idrottsliga civningar, ,nu uppgir i
smygandekdnsla av rddsla.
den stora fcireningcn.
dliremot sjukdomar som beror pi "felMen det vdrsta problemet dr kapital- ndring" ex. karies och tandlossningssjuksorn krdver bide finurlig- domar, oibstipation(fcirstoppning)fetma,
fcirscirjningen,
En kvinna skall hilla i klubban. Kirhet och myge'I.Skriften slutar dock med arteiioskleros (fl derfcirkalknting).
sten Pedersenvaldestill ordfiirande. Hon
en strimma av hopp: Fciretagsdernokrahar vid sin sida Freddy Rasch, som vice
Vad dr det di som behtiver dndras i
tin kan bli levandeoch leda till en vig av
ordfcirande och Renate Knudsen som
vdLranuvarendekostvanor?
och avbyrikratisering.
li,beralisering
sekreterare,Henry Larsen dr kassdr. 6v- Den ,nuvarandefettha'lten. som dr riga ledamciteri styrelsendr Frank Niel("Industrins Politiska Framtid", av
sen, Carl Poulsen,Eivind och trlera Handver 40 kaloriprooent,reducerastill
Industrifcirbundetsf cirKurt Samuelsson,
30-35kaloriprocent.Man bcir oc.k- ,sensamt Bengt Nielsen.
lag, Stockholm1975,42s. Pr.isl2:-).
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Ny LP:Musik frdn Bofors

Leklusten yar det som synes inget lel pd hos yarken de sntd eller stora barnen.

Stq'nsstorstoiulgronsplundring
Tjugonda' Knut dansasjuien ut enligt
gammal tradition
Till jultraditionernahrir ocksi SALF:s
stora barnfesti Karlskoga.Arbetsledarna
stir fcir stan's stiirsta julgransplundring.
En barnfest ddr smi och stora barn roar
sig kungligt tillsammans. Lokal den h[r
gingen var Kupolen. I'nte mindre dr 125
barn ooh dnnu flera "stora barn" lekte
tillsammans med ett antal rnedlemmar
ut Karlskoga Bygdegille.

Drygt 4OO losningor
fill chifferkrysset
fnte mindre dn drygt 400 boforsarehad,eroat sig rned att lcisavirt chifferkryss
under juldagarne.
D,en,rhtta lcisningen6tergesfcir er som
dflskar kontrol,leraera egna lcisninger.
Vi pi redaktionon har kontrollerat de
fyra vinnarnas lcis'ningar.
gir efDe fyra prisernapr,esentkorten
tor ctrragningbland alla ld,mnadesva,rtill:
Nils Lundgren Frcidingsvdgen6 C,
Karlskoga.
Karl-Eric AnderssonFabriksgatan27,
Karlskoga f6r ett presentkortvdrt 25 kr.
Enda kvinnan i den vinnande kvartetten Hilda Pettersson Uppsdttarvdgen
16, Kadskoga fi,r ett presentkortvdr,t 15
kr och till Bertil Nordqaist Sandviksvdgen
12 B Karlskoga sdndervi ett presentkort
vdrt tio kr.
Vi gratulerar vinnarna. Presentkorten
komrnerper post.

Ansvarig fcir festen var Allanr Eriksson/RN 54.
Filfcirevisningoch paus for saft och
t6rta var vdlkomna och uppskattadeavbrott i allt lekandgt.
Och det bdstatill sist.Trcitta rnenlyckliga fick alla barn var sin pise av Tomten
som nu gjorde sitt sistabescikfor den hdr
gingen.

Niir Bofors Musikkir nu presenterar
sig och sin musik i grammofo'nskivans
form si sker det med en repertoarsom dr
helt i linje med orkesternsmilsdttning
och som ger ett fint sma-kprovpi orkesterns kvaliteter och dessrningsidig'het.
Allt frAn folkmus'iktill den s k seririsa
musiken finns med i rnelodivalet.Blisarna har sjiilvklar,t fitt en ,framtrddande
roll. Och vad vore en grammofonskiva
gjord av Bofors Musikkir om inte Vdrm-

TomosSiinnersf
onnfologroierode,

w

trlAPl€TrTsEfFl
Iandsvisan, denna nigot lokalpatriotiska
nationalsing fcir viirmldnningar och ett
stycke av den bdsta folkmusiken. fanns
m,ed.
Marscherna, Fanvakten och Totem Pole, har sin givna plats i mel'odivalet liksom Fr,ed Harleys Alpine Festival, och
Clinton
Williams
Symphonic-Dance
("The Maskers") fcir att ndmna nigra
exempel bland de totalt 12 melodierna.
Alla ni som tycker det dr fest och hcigid ndr Bofors M'usikkir tar ton har nu
mcijlighet att upplwa den "festen" och
avko,pplingen ocks6. homma genom LPskivan MUSIK FrRAN BOFORS.
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jag tycl{er...
att ju stdrre ett fbretag, en arbetsplats,
blir, desto store iir behovet av en personaltidning. Det iir mycket liitt att man i
storf 6retagen fjiirmas frdn dess olika
verksamheter, upplever en anonymitet till
sina kollegor och till de fdrdig produkterna. En fungerande personaltidning kan
hiir vara en sammanbindande liink.
Personaltidningen kan ocksd vara ett
sAtt att "ldtta pd trycket". Ovisshet inf 6r
ovisshet infdr helheten i
fdriindringar,
systemet och ovisshet om sin egen yrkesidentitet i fdretaget kan skapa missndje,
som kan avhjiilpas med information.
En direkt frdga till personaltidningen,
kanske i instindarform, ger svar och ddrmed kan ev missndje undanrdjas redan
frdn bdrjan.
En gammal god regel sAger att en tidning iir vad dess liisare gdr den till. Aktiva liisare skapar en aktiv tidning. Det iir
Du som ldsare som kan ge uppslag till
aktuella reportage och till nyhetsf 6rmedling.
Hjhlp tmig sd att vi tillsammans 96r ett
bra personaltidning!
Du fdr gdrna skriva under signatur.
Men enligt de regler som rdder fdr all
press och massmedia mdste redaktionen
och ansvarig utgivare kiinna till namn
och adress (avdelning). Men enligt samma
regler iir Din anonymitet skyddad, om
Du inte vill std med namnet i tidninsen.
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Konstruktiv kritik. som beriir arbetsplatsen, fdretaget, iir viilkommen att diskuteras under vinjetten "lag tycker". Direkta personangrepp och allmdnt "gndll"
hiir diiremot inte hemma i tidninpssammanhang.
Vdr personaltidning har 16r mdnga Boforsare, namnbytet 1966 till trots, alltitl
varit B-Pilen. Det iir nu exakt 30 dr sedan
den fdrsta B-Pilen kom ut. Det finns all
anledning, niir vi nu gdr ett formatbyte,
som 161 dvrigt ocksd iir en tillbalcagdng
till det som varit, att l6pa linan ut, att
ldta vdr tidning pd nytt bli B-Pilen. Det
iir viil ett seriiist siitt att fira tidningens
30-drsjubileum pd?
Anledningen till att f)retagsledningen
satsade pd en personaltidning 1946 var,
som jag niimnde inledningsvis, liittheten
att anonymiteten viixer till vad som dd
kallades "kuggmentalitet", att Du inte
vet vad Din granne gdr, att Du kanske
inte kiinner till var Din arbetsinsats kommer in i helheten. Det iir fortfarande lika
aktuellt att fdrsdka skapa kontakt rnellan
oss Boforsare.
Det finns en annan tidningsregel som
siiger, att man inte kan ge allt till alla.
Men man b6r striiva efter att fdrsiika ge
lite tiU envar. Det iir min fdrhoppning
att alla skall hitta ndgot som intresserar.
Ldt mig veta vad Du tycker och kom
giirna med kommentarer och kritik pd vdr
nya B-Pil under vinjetten "Jag tycker".
Tyck till nu!
Karin Jansson

