+PILEN
tt.'.:r

3176
iiilliiiilli!1iiiiillll! ,

,6'*s

t-t

t

Bo Gustafssonhur harVl det med
stSlkonju
nkturen?

I

MAK:smtinoch kvinnor
med rdtt att fdrdigstdlla

I

Ny unikmetodfor
krutframstdllning

I

Boforsiret1975
slotsmedsalut

a

Ur innehallet:
3

4
6

NisseSoderholmliimnar Bofors styrelseefter tre 5r. Hur
har han upplevt styrelse8ren?
Varfor drar han sig tillbaka?
Och vilkadr hanserfarenheter
av det hiir samarbetetkommunen- Bofors?Intervjunger
svar.
Bofors bygger ny krutfabrik.
dr inte
Framstdllningsmetoden
bara ny den iir unik. Mats
Olsson,iddgivaren
bakommeden.
todenbeskriver
"MAK for fdrdigstdllning"dr rubriken pi arbetsplatsreportaget.
Hurst6rdet egentligen
till med
st6lkonjunkturernaoch hur
beror den nedging, som.betecknassom den storstaunder
efterkrigstiden Bofors. Bo
Gustafsson, sektorchef for
St6l,svararpi de frigorna.

14

Ptastbrdnder
en "ny" typ av
brdnderinte minst inom industrin. Hur vanliga5r de och
vilkablirskadeverkningarna?
Svar pA den fr6gan och svar
pt fr6gornavad som gors inom Bofors for att ha en beredskap mot den typen av
olyckorgesi tvi artiklar.

1 5

Personalia.Boforsarepi nya
funktioner,nya boforsare,boforsaresom fyller6r ellersom
blivitpensiondrer.
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KARLSKOGA- NOBELSTADEN
1976
UTSTALLNINGEN
Turistbyrin - Folket Hus, Centralplan,Karlskoga
junivard. kl
Oppettider:
lord./sond. kl
juli vard.
kl
lord./sond. kl
aug-oktvard
lord./sond.

13-19
10- 14
10- 19
10- 14
13- 19
10-'14

IU

Sport o. Fritid berdttar i det
hiir semesternumretom v6ra
personalanldggningar
runt om
i landet. Kanskeett semestertips?
-.

Omstagsbitdern.'
Arets Bolagssttimma bjdd pi en "F-show" som en mycket uppskattad avslutning. Den senaste tio-6rs periodenssamladefOrsvarsmaterieltillverkningvisades fdr
aktieligare,styrelseoch representanter
fOrmassmedia.

annan kommer istiillet, nigon annan - Min plats i Boforsstyrelsen har
som har en meran6ra kontakt med in- gjort att jag tidigt k6nnt till fdretagets
dustriarbetetsomsAdant.
planer och dirmed ocksi kunnat-avg0ra var och hur vi frin kommunen
[l Han har framstitt som ett typ- - Det har varit liirorika och intres- skulle och skall satsapA utbyggnader,
exempel pi hur goda kontakter santa 6r. Jag fick mycket fin intro- var behovet kommer att bli stOrst
duktion och ett varmt och vtinligt och hur stort.
och f<irbindelsermellan ett domi
nerandefciretagpA en ort och kom- mottagandentir jag tillsammansmed
Tore Holm kom till det fcirsta stvrel- - A andra sidan har jag som kommunenkan odlas
semOtet.
munalpolitiker kontakterna p6 riksplanet,i regeringen,fdrutom mina ern Han 6r svarvarensom blev arbetstagarnasfdrsta representanti bo- - Introduktionen priiglades av en farenheter frin vekstadsgolvetsom
stor dppenhet,som ocksi priglat det kommit styrelsentillgodo.
lagsstyrelsen
fortsatta styrelsearbetet.Det har aldrig
tr Och han tir svarvaren som blev varit frigan om nigra dubbla lojali- - Sjilvklart har jag varje g6ng som
teter eller att sitta pi tvi stolar.
trigan om ekonomiska anslag till
kommunalrid
modgratasamlingspartietkommit upp
- Fdr mig gtiller och har alltid varit pd dagordningen haft
inviindningif,
det avgcirande
att; vad som iir bra fcir man 6r viil socialdemokrat.
Nisse S6derholmiir invandrad v6rm- Bofors tir ofta ocksi bra fcir Karlskoliinning. Han kom till Bofors och ga.
- Jag hoppas att den 0ppenhet som
jag har mott ockseskall komma Bror
Karlskoga 1939.Han kan bertitta om
Gillstr0mtill godo.
tider di Karlskoga kunde liknas vid
ett Klondyke, di mdnniskor kom i
NisseSdderholmliimnar alltsABofors
str0mmar f<ir att arbeta vid Bofors.
Han har renodlatsinauppdrag,stiidat
Han kan berdtta om hur miinniskor
bland dem om man sA vill. fcir att
bodde i t6lt innan bostadsfr6gankunhelhjiirtat ligna sig 6t de uppgifter
de lOsasoch han har upplevt Karlsom blivit hans som kommunalidd skogasutvecklingfr6n den lilla orten
sysselsittningsfrigornaoch tillg6ngen
till en modernindustriort av det st0rre
pi arbetstillfiillen inom Karlskoga
formatet.
kommun.
Han har f<iljt utvecklingen frin verkstadsgolvetoch frin de forum diir de
kommunalpolitiskabeslutenfattats.

NisseSoderholm
ldmnarstyrelsen

Han blev tidigt aktiv inom det kommunalalivet.
Nilr han 1973 invaldes som Metalls
fdrsta representanti Boforsstyrelsen,
skedde det mot bakgrund av ming6rigt aktivt fackligt irbete. Han bl&
nastan samtidigt kommunens andra
kommunalrdd.
- ett kommunalDen omstdndigheten
rid i bolagsstyrelsen- har frin centralt kommunalt hAll och frin fackligt hill framfdrts som nigot av ett
idealt fdrhillande och ndgot som i
framtiden borde bli verklighet pi fler
platser av Karlskogaskaraktar, som
har en stor arbetsgivaresom dominerande.En Omsesidig
insyn.
Vid irets bolagsstimmaliimnadeNisse
Sdderholmsin 'stol" i Bofors-stvrelsentill Bror Gillstrrim.
- Det dr naturligt att jag nu gir ur
bolagsstyrelsen,
siigerNisse.
Nir jag kom som arbetstagarrepresentant,di var jag "expert" pi golvet.
De hir tre dren, som provpeiioden
varat, har jag genom mitt kommunala arbete kommit allt lingre bort
frin golvet. Det iir naturligt ait nAgon

o
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Han grovjobbar pd det h6r omr6det.
9ppna drirrars princip 6r den han
hyllar i sitt arbete som kommunalrdd, den 0ppne vdrmldnningensorn
gjort KarlskogasbekymmeroichgladJeamnentlil slna.
Hans frirhoppning6r att de kontakter
och det fdrtroende som priiglat de
hdr tre dren i bolagsstyrelsen
s[all besti ocksi i fortsittningen dven om
han nu lamnar styrelsen. De gemensamma angeldgenheternafinns ju
F0rutom de rena sysselstittningsfrigor- K V a r .. .
na, som 6r bidas intresse,har de "tvA
stolarna" kommit till anvdndning in- Den svarv som han lamnadep6 Bofors
te minst dA det g6llt serviceplanCring 1973 har han fortfarande kvar. Han
lnom kommunen som t ex bostads- 6r tjiinstledig. Viigen tillbaka ster
frAgor,barntillsyn. . .
Oppen.Om, ifall att . . .

Vi riiknar med att i de allra flestafall
fa tillrackligt jiimn kvalitet p6 krutet
Unik metod for krutframstellning
utan den arbetskriivandeeflerblandfor 68 mkr ningsomdagensmetodkrliver.
arbetsmiljoinvestering

nummer av
B-Pilen utlovadesen beskrivning av den tillverkningsprocesssom skall anvtindasi vdr
nya krutfabrik. De tecknade
bilderna i illustrationen iir
symbolerfdr de olika tillverkningsstegenoch fdr inte uppfattas som att de oliko opparaterna ser ut just sd som vi-

Kruttillverkning
undervatten.
Kruttillverkningddr ingen miinniskabehoverkomma i direkt kontaktmed krutet. . .
Det dr mycket kortfattatden nya kruttillverkningsmetoden
som utvecklatsav sektor Nobels krutforskningsavdelning
av. Meoch som vi nu byggeren ny fabrikfor tilldmpning
genom
forfaringssdttet tillverkningen
toden dr unik dels
sker undervatten-dels ger det viisentligtokad sdkerhet
och betydandemiljoforbdttringar.
Den nya fabrikenkan ses som en stor arbetsmiljoinvesteNgl-krut77, iir kostring. Projektetsom,hararbetsnamnet
beriiknas
vara klar att
68
mkr.
Fabriken
nadsberdknattill
i
bruk
1978.
tas
Vi bdrjar med krutmassablandning- den kornade massangir vidare till
en pi ungefiir samma satt som nu en skruvpressdiir den av skruvenpresmed att nitrocellulosaslammasupp i sasihop si att det mestavattnet kravatten. Nitroglycerin och andra in- mas ur och den awattnade massan
giende kemikalier, ocksi blandade kommerut ur pressensomen striingav
med vatten, tillsiitts och sugsupp av krutliknandematerial.Striingenskares
nitrocellulosafibrerna.Den si bildade med en roterandekniv i ca 5 mm stora
krutmassan har hittills ?vvattnats i bitar, s k granuler, som gir direkt
centrifugtill 25 0/ovattenhaltoch lagts ner i vatten for transportoch lagring.
pi l6dor i vdntan pi vidare bearbqt-ning i blandare, fOrvalsverk,tunnel-.-.----{pressentir vattenhalten169 och

varsverk'
tjockvarsverk
ochkrutpress'
fliiSi $lflJfili%.,i]lltf,"lift 3l
I den nya processenundviker vi i
stdrstam6jliga utstriickningatt ta upp
krutmassanur det vatten den tillverkats i. Di kan den transporterasmed
pump utan att nigon behdver ta i
den eller andasin ingor frin den och
den iir inte heller brandfarlig si liinge
den ligger i vatten. Fcir liittare hantering i fortsiittningengcir vi om den
vanliga krutmassantill kornad massa
genom att ett losningsmedeltillsiitts
vid uppslamningen.Massan klumpar
di ihop sig till millimeterstorakorn.
L<isningsmedlet
kokas bort si snart
korningen 6r flrdig och tillvaratas
fOriteranvindning.
4

Efter blandningav granulatettransporterasdet i vatten till pressenfOr
fiirdigt krut som fungerarpi liknande
satt som granulatpressen.Granulatkornen iir mycket stcirreoch mindre
por0sa iin de massakornsom matas
in i fdrsta pressenoch diirfor blir avvattningenvid dennapressningeffektivareiin vid denfdrsta.
Niir krutet ltimnar pressenar det ca
80'C varmt varfOr det genastkyls i
vatten till rumstemperaturinnan det
gir fr6n pressbunkernut i mottagningslokalen fcir kapning och lastning i torklidor. Genom kylningen
minskar vi miingden nitroglycerin6ngai luften minst l0 gdnger.
I beskrivningenhar vi kommit till
det stiillei processen
diir vi miste liimna vir ledande princip att hdlla
krutet vfltt, eftersom kunderna, f6rstieligt nog, fordrar att fi det levererat torrt. Torkningenoch 6vrig hantering kommer att ske i huvudsakpi
sammasiitt som hittills men anpassat
till modernakrav pi arbetsmilj0.
Msts Olsson

Facitfrdn
Yrkesinspektionen
Ett forsta facit vad den nya arbetsmiljdlagen och resultatet av skyddsombudens cikade status medfcirt presenterasnu av Yrkesinspektionen.
Frin 1974 till 1975 mer iin fdrdubblades antalet fcireliigganden och fcirbud for olika arbetsuppgifter pi olika
arbetsplatser i landet. Lagen innebiir ocksd att Yrkesinspektionen har
6kade mcijligheter att koppla dessa
dtgiirder till vite. Si skedde vid sammanlagt 60 tillfallen under 1975. Motsvarandesiffra fdr l9'14var tio.

skyddandebunker och fjiirrmandvereras utifrAn. Samma sak giiller den
press frir fiirdigt krut som beskrivs
llingrefram. Mdngdenantiindligtkrut
Skyddsombuden stoppade pigiende
i pressarnaiir dock bara nigra kilo- arbete vid 94 tillfallen.. iiimfcirande
gram och bunkrarna behdver dtirftir s i f f r a f 6 r l 9 7 4 v a r 5 5 .
inte varasiirskiltomfingsrika.

Granulatetsamlasi en lagerbehillare som rymmer lika mycket som det
stOrstakrutparti vi behoverleverera.
Smi variationer i krutmassanssammanstittningiir oundvikliga,men genom att granulatlagretfOrsesmed omrOrare, kan stora krutpartier med
jtimn sammansiittningistadkommas.

Yrkesinspektionen ingrep slutligen
under 1974 med fOreliigganden vid
102 tillflillen och under 1975 med 253
fcireliigganden.
Yrkesinspektionen ingrep slutligen
med fcireliigganden vid 102 tillfiillen
och under 1975 med 253 fcireliigganden.
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TEKNOLOGI

H

2 MASSABLANDNING: Nitrocellulosa
uppslammas
i vatten och blandasmed Nitroglycerinoch andratillsatser.
Blandningenformas ddreftertill korn med hjiilp av losningsmedel.
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3 GRANULATPRESSNING: Kornen skruvpressasoch
skdrestill granulat(storakorn).

4 GRANULATBLANDNING

5 KRUTPRESSNING: Granulatetformas i skruvpress 6 Torkningoch konditionering.
till (rutrdr som kyles i vatten, kapasoch lastasautomatisktitorklidor.

Vilrmebehandlingdr en icke ovdsentligdel iftirdigsttlllningen av det valsadestdlet,

MAK - for ferdigstellning
Valsa eller inte valsa, ja det kan ibland vara frtgan. Sanningen6r den att valsverket
MVK inte 6r ensamt om att giira st6ngsttl inom Bofors. De griivre dimensionerna
smids alltitimt.
Vad som det dfiremot inte rlder ntgon tvekan om 6r att allt stlngstll mlste passera
genom valsverkets fiirdigstiillningsavdelning MAK 30 och till stor del gonom
v6rmebehandlingsavdelningarnaMAK 50-55 och bearbetningsavdelningenMVK
31 innan det glr till lager eller till andra kunder.
Ftirdigstiillninginnebdr riktning, signing och en noggrann kontroll, innan materialet
5r klart fiir mtlning, uWdgningoch leverans.
Drygt 100anstdllda, varav 18 kvinnor, ansvarar fiir att stingst6l som levererashiller
lovade prestanda och svarar mot kundens krav.
MAK 30, MAK 50-55 och MVK 31 ilr mellanled Valsverk - Kund. Ett slarvigt utfiirt arbete herifran ger d6lig renomme och pA sikt troligtvis fdrre order, mindre
sttlfiirsiljning. . . Medan ett noggrant utfiirt arbete skapar fler order, nya kunder
osv.

Viirmebehandlingi form av bl a normalisering, seghdrdning och mjukgkidgning ger stelet en Onskadstruktur och diirmed uttaladekvalitetseeenskaper.Hirdhet, specificerade
strlckoch b0jgrinser, slaghillfasthet.. .
Stelet meste, beroendepi sitt anv6ndningsomride, som maskindelar och
verktyg av olika slag, hdlla f6r vissa
pifrestningar, b<ijningar och slag.
Dessakrav kan stilet uppfylla om det
fir en riktig viirmebehandling.Ibland
miste den fiirdiga detaljen fi ytterligare vtirmebehandlinghos kunden
f6r att svara mot de krav som detaljisten stiiller pi den fiirdiga produkten.

engelsmiin, ungrare och tyskar. . .
kvinnor som mdn, mdngaiir idag naturaliserade svenskar. Arbetei iir
stundom varmt och ibland fvsiskt
pdfrestande.Det kan trots den alltmer cikade mekaniseringeninnebiira
tunga lyft vid riktmaskin och syningsstation inte minst framfdr ugnarna
diir personalenkommer i narkontakt
medv6rmen.

MILJO
Annars giller fdr fiirdigstdllningsavdelningarna, liksom fOr valsverket i
ovrigt, att de investeringar som gjorts
har skett i milj<ifdrbiittrande syfte i allmiinhet bl a fdr att fi renare luft
men ocks6 fcir att underltitta arbetsuppgifterna - en 6kad mekaniserine
diir kroppskrafterna ersatts av teknil
ken.

KRAV
Stilet har efter valsningen i princip
de dimensioner och de grundliiggande
kvalitetsegenskaperna.Men det iir inte
tillrdckligt. Kunden Onskar mer dn si
och kraven iir hdgre.
Stiingerna kan vara krokiga eller rtittare sagt mindre raka efter valsning
och viirmebehandling. De kan ha vissa
ytfel och t o m centrumfel, sttingerna
kan ha en fclr kunden felaktig struktur
trots valsningen och de kan ha en
yta som inte alltid iir cinskviird.
Dimensionerna pi stdngstil iir inte
100-procentigt riktiga efter valsningen.
Toleranser om + - - I procent kan
tillAtas pi dimensionerna, sdger ingenjilr Hans Gdtbrink, MAK. Men ibland
tir detta toleranser som inte medses
vid leveransav fiirdigt stingstil.

koppla kranen, som lyfter de varma
"paketen" fdr vidare transport.
I arbetet ingir ocks6 hirdhetsprovning efter viirmebehandling fcir
att kontrollera att stilet svarar mot de
hirdhetskrav som stiills.
- Jag har varit htir i tv6 och ett halvt
ir nu. Tidigare har jag jobbat som
kallsigare och ugnskdtare vid lingugnen. Det var biittre. Jag bytte p6
grund av lcinen. Vi arbetade dn m-ed
olika ackord och det var biittre hiir vid
de hiir ugnarna.
- Men idag har vi ett gruppackord
som jiimnat ut skillnaderna. Om man
skall vara iirlig si fungerar det viil inte
riktigt bra, inte iinnu.

- Jag vantrivs inte, men det kunde vaArbetstiderna iir blandade. Vid usnar- ra btittre, slutar Osvald Lemann som
na arbetar man i tre-skift. Har [ravs genomgitt arbetsledarutbildning.
en kontinuitet. Tvaskift lir den vanliea
arbetstiden. Vissa dagtidsarbetale
finns ocksi hiir.
Vtirmebehandling, riktning, bearbetning,. kontroll, signing, milning och
viigning innan den slutliga "paketeringen" for kundleverans.Det iir fiirdigstiillningen av virt stdngstdl som
lir en inte oviisentlig del av vAr samlade stdlproduktioni allmdnher och
vdr stiingstilproduktion i synnerhet.
Fiirdigstiillning fcir en forsia kundleveransinternt eller externt.

BEARBETNING
Efter riktning av materialet sker i
mdnga fall iinnu en bearbetning.Vi
friser, skalsvarvareller centerlesslioar
stdngerna,beroendepA dimension-en,
dels fcir att ge dem den riktiga dimensionenoch dels fcir att fd bort
ytfel. I kontrollen ingir fcirutom ytsyningocksAultraljudprovningensom
visar inre felaktigheter.En hdrdhetsmdtning har tidigare skett efter viirmebehandling.
Da stangstilet passerat samtliga
kontroller och godktints skall stdngerna milas och kvalitetsmEirkas.
Det
sker vid milningsstationen- svart
fiirg fOr verktygsstil och gron fiirg
fdr konstruktionsstdrl,
innan det vtigs
upp i bestdmdaposter och slutligen
gnistprovasf<ir att se att kvaliteten Ungskotaremed ansvarfOr fem
ugnar
?irdenriktiga.
och det material som kontinuerlist
viirmebehandlas
i MAK 5G55- det i'r
I N T ER N A T ION E L L T
OsvaldLemannsarbetsuppgifter.
Inom firdigstiillningsavdelningarna
iir
arbetsstyrkanmycket internationell. - Jobbet iir varmt, ja till och med
H6r arbetarfinnar, norrman, danskar, mycket varmt ibland. Vi skall sjiilva

OsvaldLemann:
MAK 55

TeuvoSimild:

MAK 30
Jag har varit i Sverige och i
Bofors i 12 ir. Jag var i valsverket
i sex ir innan jag kom hit till fiirdigst?illningsavdelningenoch MAK.
- Jag ultraljudprovar fcir att sdka
efter sprickor och fel i materialet.
Niirjag upptacker felaktigheter gor jag
miirkningar si att vi kan kapa bort det
som inte tir bra.
- Jag trivs och tycker att det har gitt
bra med svenskan.
- Jag arbetar tv6-skift och det har jag
gjort hela tiden. Det iir de biista arbetstiderna siirskilt under sommaren, dd
kan man sola och bada vissa dagar och
fiska lite ibland.

Anita Eriksson:

MAK 30
Hon var nigot av pionjlir "Pi golvet" i MAK och hon iir pionjir Pi
sektor Stil. Hon iir sektorns forsta
kvinna som genomgir fOrmansutbildning. Tillsammans med tvd andra
kvinnor kom Anita Erikssonfdr elva
ir sedantill MAK och "sin" riktmaskin efter en introduktionsutbildning
pi Industriskolan.
- Jag arbetar fortfarande vid riktmaskinen.Ibland fir jag "ta i:' men
det 6r mera siillan. De tunga lyften klarar maskinenit mig. Jag var en av de
fdrstakvinnornasombdrjade"pi golvet". Det fannskvinnor pi avdelning.
en tidigare. De kdrde kran och traatt jag ocksd Centerlesslipning,som ir det avsluEfter 13 ir som kranfOrare i MAK vers. Det hiinder ibland
pi
hur mycket tande bearbetningsmomentet
kOr
kran.
Det
beror
med
tresom ger
och efter lika minga ir
gcira.
vad
vi
har
att
och
det runda sdngstaletexakt dimension
skiftsarbete,siiger Inga-Britt Karlsson
och stor ytfinhet innan det gir till kunatt: Jag trivs bra, trots skiftgingen.
Men nattskiftet viinjer jag mig aldrig Kamratskapiir A och O i det hiir job- den eller till lager, ?ir Gustav Persvid. Det iir svirt att kunna sova nlr
sons arbetsuppgiftoch har si varit
bet. Innan jag kom hit arbetadejag pi
man kommer hem niir den ovriga fa- en liten skofabrik med bara kvinnliga under30 av hans40 ir i Bofors.
miljen stiger upp. Nattskiftet innebdr arbetskamrater.
Det finns nog inte en sting som han
att jobbet borjar 22.00 och slutar
inte kan slipa, siigsdet frin s6krakil06.00. Jag klarar familjen och hemmajobbet tack vareplanering.
Ja, jag siiger bara det att lor.

GustavPersson:
MVK 31

Karlsson:
Inga-Britt
MAK 50-55

aldrig mera.

Nlr jag skulle ha ett jobb si fanns
det inget annat att fa utom det hir som
kranfdrare.
Industrijobb kan vara smutsiga,men
vad gdr det. Fina kliider kan man ha
pd sig niir man iir ledig.
Jag har alla fdrdelar i jobbet. JaE 6r
jlmnstllld med karlarna arbetsmtssigt
ochjag fir dessutomvara tjej ibland.
Samarbete6r nddviindigt.Kamratskapen?irbra hososs.
Jobbet kriver vaksamhet. Man miste
se och h6ra bra samt ha en viss kiinsla
fOr kdrningen.
JagOnskaratt vi kundeprata med dem
pi golvet under jobbets ging. Nu
tvingasvi att anviindateckensprikfOr
att de skall fclrst6vad jag menar, att
krokarna inte sitter pi ordentligt t ex
niir jag stir kvar och de undrar varf6r
jag inte kdr.
Teckenspriket ar internationellt och
varjeavdelninghar sitt eget.
Jobbet tir inte helt bra. Vi fAr yrkeskriimpor. Det frestar pi kniin, rygg
och Ogon.Vi miste bdja oss fram fdr
att seatt viigen6r klar niir vi skall fram
med kranen. Det ger en onaturlig aroch det litar pi 6gonen.
betsstiillning
8

- Jag bOrjadei Bofors i vad som
di kallades"Vita Havet". 1950flytDet har inte varit ndgra problem tade jag ut till Kilsta och hiir har jag
och
med att komma in i kamratskaPen
blivit kvar, beriittarhan.
inte iir det nagra problem att jobba Det iir klart att allt inte dr eller kan
skift. Tviskift passar mig och min vara bra. Men det iir ocksi klart att
familj bra.
jag trivs eftersomjag stannatsAl6nge
inom sammafdretag och med samma
arbetsuppgifter.
att
Under den forsta tiden tyckte iag
bullret kunde vara besviirande.Jag Lagandantir bra. Vi jobbar idag
blev trOtt av det.'Men det har gitt
med
ett gruppackord.Tidigarehadevi
Over.Man viinjer sig.Vi gdr pi hOrselDet var nog mera kiv om
individuella.
hcirselging
6r
och
varje
kontroll en
jag. Arbetet har varit
skydd 6r till fOr att anvlindas,slutar jobben di, tror
nya
maskinernahar tagit
De
tyngre.
Anita Eriksson.
6ver de arbetsuppgifter som mest
frestadepi kroppskrafterna.Det kommer efter. Det kinns i hcifternan?iraroch r0relserblir ensidiga.
betsstiillrting
Men idagkan vi sittaibland, det kunde
vi inte d6.
Efter att ha skiftat i 13 6r jobbar jag
nu dagtid.Det iir alla tiders. . .

- Vad Ar motsatsentill modersmjillk?
- Farvatten.

I

som berdr oss trots att vi genom en
medvetenomstrukturering inte har si
stor berOring med andra specialstilverk.

D4ig beHggning i precisionssmedjan Vi har medvetet strukturerat oss f0r
och sinksmedjan.
ett mindre konjunkturberoende. Nigon iindring i den riktningen kan inPersonalomplaceras.
te ligkonjunkturen piverka, aven om
den blivit djupare 6n vi vintat.
En linv.arig dilig orderinging pi
gjuterisidan som i dagarna brutits. Orderingingen 6r mindre, framf0rallt
Bofors har tecknat den stOrsta giut- fcir s{nksmidet.
godsordern genom tiderna vid etfoch
sammatillfiille - 5 mkr.
Vira kunder har blivit alltmer internationella i sin upphandling. Det g6ller
Orderinging under budgettotalt sett.
t ex Volvo, som bl a v6nt sig till Japan.
Sjunkandesiffror f6r 1976.
Vi har varit kolossalt beroende av
Sektor Stil har bekymmerfriimst inom just Volvo.
smidessidan. Men det finns ocksi
glidjetimnen inom sektorn, t ex vals- Vi fdrsriker nu att sprida vira gracer,
och slitgodsf0rsiiljningliksom utveck- smidet till Polen iii ett exemfel pA
lingen for sektornsprojektavdelning.
nya marknaderunder det senasteirei.
Hur stir det egentligentill med stilS6nksmedjanilr en tung verksamhet
konjunkturerna?
investeringsmlissigt
sett. Vi genererar,
Hur piverkar de virt land i allmiin- alstrar, idag inte tillriickligt med
het och Bofors sektor Stil i synnerhet pengar som behdvs fOr att n6 lOn_
samhet.
sektorchefBo Gustafsson?
DAlig irderinging ir orsak till bekymUtbyggnadenav den samladestilindu- mer ocksi f6r precisionssmedjan.Det
strins kapacitet har varit ganska stor sammanhinger med att den verksamglobalt sett under en fOljd av dr. Ef- heten 6r beroendeav ett fital marknader, frimst flygindustrin, som minterfrigan har Okatkonstant.
skat kraftigt.
Men si kommer en starkt minskad
efterfrigan av stilindustrins produkt- Hiir kan vi inte vanta negon f0rb6tter. Anledningen till att vbndningen ring fcirriin tidigast 1980 som Rolls
!le1 sAkraftig var bl a att den kraftlga Royce anger som tidpunkt fOr sin
inflationen i borjan av nedgAngsperio- iterhiimtning.
clen.Den gjorde att den sjunkandeefVi miste marknadsanpassa
terfrAganinte observerades.
oss.Vi arbetar intensivt med att f0rs0ka hitta
Bofors ligger sent i konjunkturcykeln nya produkter hit. Under nuvarande
och har alltid gjort s6,.6-12 minader fOrhAllandebeh0vervi minska vir kaefter. Ju ndrmare rivarubasen, f6r pacitet.
stilindustrin malmen, tillverkningen
ligeer, ju tidigare kommer nedgingen IN TEBARABEKYM M ER
eller uppgingen.
Det finns glidjeiimnen ocksi.

VAra huwdlinjer hiller vi fast vid,
iven om allmlnt sett avkastningen[r
fOr 169inom flera omriden.
Idag pigir centralt fOr svensk stilindustri en statlig utredning f0r handelsstil och Jernkontoretarbetarpi en
utredning om svensk specialstilstillverkningsframtid.
Det iir 6nnu fOr tidigt att sia om vart
dessakommeratt fdra.

Uddeholmsavtalet f0r stingstilsf6rsiljning ar ett samarbetesom slagit
vEilut. Vi vill samarbetasi mycketli
kan. Kanskefinns det fler omriden inom stalfdrsaljningendiir vi kan finna
ber<iringspunkter
med andra special_
st6lstillverkaret ex inom friformsmide
eller pi gjuterisidan.
Gjuterisidan som varit ett problem, i
huvudsak ett volymproblem, kommer
i en annan dager genom den order
som nu tecknats om leveransav stilgjutgodsskovlar till nio rOrturbiner
(Kaplanturbiner)som skall ingd i det
statliga OsterreichischeDonaukraftwerkes utbyggnad i Donau. Ordern
uppgir till fem mkr. Det ir den stOrsta
gjutgodsordergenom tiderna som Bofors noterat vid ett och samma tillfiille. Tillverkningen kommer att starta
omedelbart och leverans sker successivt med beriknad slutleveransi mitten av 1978. En volym0kning fOr
slungformningen6r lOsningenpi problemen.

FORSKNING
OC H
PRODUKTUTVECKLING

Forskning och produktutveckling 6r
andra v6gar och omriden som vi sat-sar p6, Vi milinriktar oss pd vira
huvudlinjer i sektorns nya oiganisation. En organisation som nu definitivt b6rjat sAttasig och bdrjat fungera trots vissa svirigheter i b6rjan,
Handelsstilverken har nu b0rjat kiin- Valstillverkningen, slitdelar och hflrd- svirigheter som fir ansessom naturlina en svag f0rbAttring men vi mAste verksttiderna6r sidana.
ga pa grund av bl a minga nya artyvlrr konstatera att 1976blir ett dibetsuppgifter. Mitt intryck tr att vi
ligt ir fOr vAr del. Vi kommer att ham- Utvecklingen fdr projektavdelningen, bdrjar fungera. Det b6r vara ett bina under budgetsom ir dilig i sig.
SP, 5r ett annat. Avdelningen Ar ex- drag till ytterligare l0nsamhetsfdrpansiv med mdnga nya saker i 96r- btttringar.
mngen.
V AD I N N E B A RD E T ?
Vi miste komma ihAg att stiltillverkDet inneblr inga drastiska f0riind- Jag betraktar
ning
iir en tung verksamhet som tar
denna
verksamhet
som
r!1e,ar f0r vira huvudlinjer valsar, mycket utvecklande
tid att fdrtindra.
fOr
sektorn
och
slitdelar och sflnksmide.
fOr alla som arbetar htir. Vi ler oss
genom aft lara andra. Kommer i kon- Vi har syftat till och syftar alltjamt
Nationellt och internationellt sker takt med nya minniskor och nya tek- till att f0rs0ka komma bort frin konjunkturberoendet.
strukturf0rindringar i stilindustrin, nologier.

EnF-vir efterett F-6r' ,

Vlren 1916 blev nlgot som kan ses aom en fortsSttning pa
ett F-tr ftir Bofors. Under 1975lade svenska fiirsvarot order
pi btde RobotZl och FehhaubitsTl.

Bolagsst6niman biitd pt en F-show som uppskattades storligen-av samtliga bestikare; aktieegare, styrelsen och massmediafolket.
Saluten, som btev sluwiniett pl bolagsstdmman skiits msd,
SAK 57 m/m , kan ockst ses som en salut ftir ett nytt bdsta
resultat fdr Bofors.
Den vid tertialbokstutet under hiisten fairutsagdanedgingen
av 1975 6rs resultat i idmfiirelse med rekordlret 1974 uteblev.
- Dessbdttre visade det sig att iag hade fel den g6ngen'
inledde VD sitt anfiirande inftir bolagsstimman.

Den h0ga orderingingen betyder dock
ingen expansionav verksamheten.Leveransernaav dessaorder ir fcirdelade
Over minga ir och produktionsvolymenvintas i stort settbli ofOrindrad.
For fdrsvarsmaterieltillverkningen i
framtiden finns tvi avgdrande frigetecken. Den framtida utvecklingen i
Sverigeddr 1977irs f6rsvarsbeslutblir
avgcirandefdr inriktningen och expor:
tens utveckling. Vi exporterar f n ca
50 9o av vad vi tillverkar och dennaandel miste successivtOka nigot. Om
de svenskabestillningarna gir ned ytterligaresAfinns ingen annan kompensationsmdjlighet 6n en Okad export.
Med de mOnster och attityder som
man frdn officiellt hill har tycks detta
mig ligga inom mojligheternasgrtins.

Det visar i nlgon mtn svtrigheterna att giira dven kortsiktiga prognoser qch med vilken fiirsiktighet prognoser biir
bedtimas.
Fakturerinqen iikade till 1 709 mkr vilket dr n6stan exakt lika
med budgdt. Ofningen gdller i huvudsak inte volymmdssigt
utan 5r fiSmst betingad av dels fiirv$irvet av Bofors Akers
under slutet av 1974 och dels den inflatoriska utvecklingen.
I irets fdrvaltningsberiittelsebedcims IN V E S TERINGSBEHOV
resultatet for 1976 bli liigre iin for
1975.
- Arets fyra f0rsta m6nader iindrar
inte den bed0mningen.Vi ligger i en
del sektorerunder budget. Hur mycket
ligre vi kommer 6r svirt att s6ga.

I en del analyser av utvecklingen fOr
Bofors har framkommit uppgifter om
att en iterhimtning 6r sannolik under
1977ochi synnerhetunder 1978.
- Det 0verensstlmmer med vad jag
sj6lv tror 6r miijligt. Samtidigt meste
ett starkt fdrbehill uttryckas f0r si
linga prognoser. Mycket kommer att
bero pi faktorer 6ver vilka vi inte sjiilva har nigot inflytande. Jag tanker
specielltpi ntlringspolitikenssuccessiva fdriindringar och fackfdreningarnasstarkt Okadeinflytande.
Personalorganisationernas f0rstielse
f6r afflrslivets villkor kommer att ha
en avg6rande betydelse fdr utvecklingen liksom deras f0rmdga och vilja
att kontrollera lOnekraven.

SEKTORS

FOr sektor Stel f6ll orderingingen
kraftigt i jiimfOrelsemed 1974.R0relTill den n6rmasteframtidsbildenhcir seresultatetefter avskrivningar enligt
ocksdatt det inom koncernenfinns ett plan visar dock en viss fdrbittring
betydandeuppdiimt investeringsbehov av resultatet, en f0rbiittring som v6sentligenliggerinom BoforsAkers.
inom ett flertal sektorer. Fdr den niirf0remastetreirsperioden, 1976-19'78,
Men man bcir bettinka att 1975var ett
fdr 500mkr.
ligger:investeringsplaner
hrigkonjunkturir och att sektor4s reVi planerar att uppfOra ett nytt gju- sultat b6r m6tas Over en konjunkturcykel, dvs fem Ar. Dessutomskall sekteri fcir spriingimnen och en fabrik
fdr tillverkning av nitroglycerinkrut. torn forrbnta ett stort kapital. Det beUtbyggnadsplaner f<ireligger vidare tyder att det fortfarande finns profor plasttillverkningen bide i Tida- blembarninom sektorn.
holm och Karlskoga.
I Bofors NOHAB fortsltter utbyggna- Siviil fakturering som orderinging ftir
6rets fyra fdrsta minader ligger under
den av dieSelverksamheten.
budget. Det betyder att ligkonjunktuhop- ren slagithirdare 6n vi vlntat oss.
FOrutomdessainvesteringsplaner
pas vi kunna genomforaytterligare f0retagskOp. Fdrhandlingar pigdr om Vi har i viss min varit tvungna att
kdp av det amerikanskaelektronikfci- justera priserna neddt sedan ligkonretaget BBF Group Incorporated i junkturen b0rjade och de under 1975
Boston, USA. Ett avgOrandevtintas Okade lOnekostnadernakommer att
drabba1976sirskilt hirt.
undersommaren.

SEKTORF

Om utvecklingen fdr de st0rre sektoVi har fortfarande dtskilliga produkt- rern'a sa VD bl a att: Orderingingen
fOr sektor F0rsvarsmaterielhar varit
omriden inom koncernensom inte til
ytterligare
kostnadsfOrskjutningar god. Svenskaf0rsvarethar svarat fdr
uppit i fOrhillande till vira konkur- de stora delarna som niimnts i inledrentllnder, betonade VD C-U Win- ningenmen6venfOr exportmarknaden
har orderingingenvarit god.
berg.
l0

Stabiliteteni denna verksamhet5r betydande. Vi vet dessutomatt vi skulie
kunna exportera mera om inte Politiska beslutstod i vflgen.
Varje 100-tal miljoner kr i export.betyder arbetefdr ca I 000 mlnniskor.

Under dret har en reduktion av arbetsstyrkanskett inom sektorni Karlskoga som varit nOdviindig,med ca
150personer- helt och hdllet genom
naturlig avging. Den nuvarande arbetsstyrkanf0rsoker vi behila genom
utbildningsverksamhet, omplaceringar och andrapersonaldtgirder.

tSEKTORN
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LAgkonjunkturen har internationellt
drabbatden kemiskaindustrinav samma dimensionersom fdr stilindustrin.
Verksamhetenhar inte n6gonging under efterkrigstidenvarit sd lAgsom under 1975.
Orsakernavar dels den allmiinna 169konjunkturenoch delsden omfattande
lageruppbyggnadav kemiska rivaror
som delvisi panik genomf0rdesunder
l974till f<iljdav energikrisen.
FOr -6rets fyra fcirsta minader ligger faktureringenpi i stort sett ofciiiindrad niv6, men orderingingenvisar
en dkandetendens.
- Aven om tendensensynes vara
klar, iir den si kortvarig att jag avstir frin att ge nigra siffror.
- Vi arbetar inom kemikalieomridet
i ett antal mycket sntlva men internationellt settviktiga nischerbaseradepi
i huvudsak ett kunnande om nitreringsprocesser
hiir i Bofors.
- Vi hiller fdr niirvarandepi med en
mycket omfattande utredning fdr att
faststiilla hur den fortsatta lingsiktiga satsningeninom kemikalieomridet
skall seut.

F-kevetF-vuoden
Keviiiistil1976tuli jotakin jota voi katsoa niinkuin jatkoksi F-vuodelleBoforsissa. Vuoden 1975 aikana tilasi
puolustusvoimatRobotti 70 ja kenttatykinT7.
Yhti0kokous tarjosi F-show'in, jota
arvostettiinsuurestikaikkien vieraili
joiden, osakkeenomistajien,
johtokunnanja julkisensanantaholta.
Kunnialaukauksesta
tuli loppuvinjetti
yhtidkokoukselleja seammuttiin SAK
57 m/m, sen voidaan katsoa olevan
myriskinkunnianlaukausparhaalletulokselleBoforsinosalta.

maan ratkaisevamerkitys kehitykselle
samoin kuin heidtin kykynsfl ja
- halunsavalvoapalkkavaatimuksia.
Meillii on jatkuvasti lukuisia tuotealueita yhtymiissti, jotka eiviit kiiisi
uusia kustannuslisii yl0spiiin verrattaessaolojamme kilpaileviin maihin,
painostiCUW.

INVESTOINTITARVE

Liihimpiidn tulevaisuuden kuvaan
kuuluu myOs se, etta on olemassa
merkittitvii padottu investointitarve
useillasektoreilla.
Liihimmtillekolmivuotiskaudelle
I 976Syksynneljiinnesvuosi
tilinpiiiitdksessii 1978, on olemassainvestointisuunniennakoituaalaspiiin menoa 1975 tu- telmia500milj kr edestii.
lokseenvarrattuna1974ei tapahtunut.
- Sita parempi ettii olin viitirdssil Suunnittelemmeuuden rlijiihdysainesillti kertaa,aloitti toimitusjohtajapu- valimon rakentamistaja uutta tehheensayhtidkokouksessa.Se osoittaa dasta nitroglyceriiniruudin valmistajossakin mbiirin ne vaikeudet joita miseksi. laajennussuunnitelmatovat
kohdataanjo lyhyen ajan ennusteissa olemassamydskin muovivalmistuksen
sekiimillii varovaisuudella
ennusteisiin alalla sekii Karlskogassa ettii Tidaholmassa.
Anliiggningsverksamheteni Nobel on suhtauduttava.
Laskutuslisiiiintyi 1709milj kr mikii Bofors Nohab jatkaa dieseliohjelman
Chematurutvecklasviil.
on melkein sama kuin budjetti. Li
laajentamista.
s6ys ei johdu niinkiiin lisiiiintyneestii
NOHAB
FOr Bofors NOHAB har siviil fakture- ostettiin loppuvuodestalg74 sek6 in- Paitsi niiitii investointisuunnitelmia
toivomme voivamme liipiviedii uuden
ring som orderingAngvarit god. L6n- fl aationkehityksestti.
yhtion oston. Neuvottelutostostaovat
samheteniir fortfarandesvag.Men utarvio- kiiynnissiiamerikkalaisenelektroniikvecklingeninom NOHAB iir gliidjande Vuoden toimintakertomuksessa
och fortsiitterhitintills i stort settplan- idaan tuloksen 1976tulevanalhaisem- ka yhtiOn BBF Group Incorporated,
Boston,USA kanssa.Ratkaisuatdhiln
enligt. Ett genombrott skeddeunder -maksikui.n1975.
Vuoden neljii ensimmiiistdkuu- odotetaankesiinaikana.
1975 inom offsettryckomrddet och
pd dieselomrddet
satsningen
fortsiitter. kautta ei muuta tata arviota. Osilla
- Jag kan inte tala om NOHAB sdektoreistaolemme alapuolella arF
utan att stiga nigra ord om turbin- vioidun budjetin. Kuinka paljon SEKTORI
Sugrempiensektorienkehityksestiisaverksamheten
och utbyggnadenav den
noi toimitusjohtaja m m etta: Tilaussvenskavattenkraften.I energikrisens Vuoden neljii ensinrmiiistiikuu- ten mtiiirii sektori Puolustustarvikkeilspir kom ett okat intressefdr fortkautta
ei
muuta
66
ar- la.on ollut hyvii. Ruotsin puolustussattvattenkraftriverhelaviirlden.
Utbyggnader som tidigare inte varit viota. Osilla sektoreistaolemme ala- volmat ovat vastanneetsuurestaosasta
ekonomisktldnsammaiir med de hOsa puolella arvibidun budjetin. Kuinka siitii joka mainittiin johdannossamutoljekostnadernanu intressanta.I sjil- paljon alemmaksijoudumme on ttillti ta my0s vientimarkkinoillaon tilausten mtidriiollut hyvii.
va verket 6r de globala utbyggnads- hetkellilvaikeasanoa.
mcijligheternasi stora att de f n inte Boforsin kehitystti analysoidessaon
osissatullut selville tietoja todennil- Korkea tilausten miiiirii ei kuitenkaan
kan preciseras.
kciisestiinoususta1977 aikanaja eri- merkitse toiminnan laajentamista
I Sverigehar miljOvdrdsdebatten
bide koisesti1978.
Niiitten tilausten toimitus jakaantuu
niir det gdller kiirnkraftverk och niir
useamman
vuoden ajalle ja tuotantodet giller utbyggandeav vattenfallen - Se on yhtapitavaasen kanssa
volyymln odotetaan pysyviin suurin
mitii
verkat praktiskt taget fcirlamandepi itse katson mahdolliseksi.
piirtein
ennallaan.
riksdagensbehandlingav energifrigor- kaisesti6ytyy voimakkaastiSamanaivarautua
na. Sdledeserholl turbinindustrin i niiinkin pitkiin ajan ennusteeseen.
Se PuolustustarvikevalmistukselletuleSverigeingen ny bestiillning av vat- tulee paljon riippumaan
eri tekijOistti vaisuudessa
on olemassakaksi ratkaitenturbinerunder1975.
joihin emmeitsevoi vaikuttaa.Ajatel- sevaakysymysmerkkid.
Tulevaisuuden
Energiprognosutredningen har visat len erikoisestielinkeinopolitiikan
kehitys Ruotsissamiss6 vuoden l9j7
att itminstone 30 miljarder KWh, n0llisestijatkuvia muutoksia iaan- puolustusmiiarapaatOs
tekee sen ratsom motsvarar ca 13 kiirnkraftverk. mattiliittojen voimakkaasti ia am- kaisevasti
liiaantvsuuntaa antavaksi viennin
kan byggasut i Sverigeutan att ens nyttavaikutusta.
kehitykselle.
den fredade Vindeliilven tas i an- Herki16stoj6rjest<ijenymmtirt6myk- kellii noin Vientimme on tiillii het50 9o valmistuksestaia ttisprik. . .
sellii liike-eliimiin ehdoista tulee ole- miin osuudentaytyy jatkuvasti liiaanll

tein muuttumattomalla tasolla kun
litilauskanta
osoitta
taas
siintymisen merkkej6.
- Vaikkakin tilauskannanlistiintyminen niyttiii selviiltii en kuitenkaan
sen lyhyen kauden takia mainitse mititin lukuja.
Vakavuus tlssb tuotannossa on mer- - Me tydskentelemmetiiiilii kemikakittiv6. Sitapaitsi tiediimme etta voi- kalioalueella lukuisilla hwin tarkasti
simme myydl enemmin vientiin ellei- rajatuilla, mutta kansainvalisestikatsoen merkitykselliselltibiotoopin alalviit poliittiset paatdksetolisi esteenti.
Joka 100 miljoonaa kr vientiin mer- la ja tihiin perustuu piiiasiassa nitraosaaminenBoforsissa.
usprosessin
kitseetyotii noin 1000ihmiselle.
- Meillii on kiynnissti hyvin laajamittainen selvitys,jotta voisimmep65SEKTORIS
Sektori Teriksen osalla laski tilaus- ttiiti millaiseksipitkiin tihtiimen ohjelkanta voimakkaasti verrattuna 1974. ma kemikalioalueella tulee muodosToiminnan tulos suunniteltujenvbhen- tumaan.
nysten jilkeen osoitta kuitenkin m6iirattyiiparannusta lopputuloksessa,pa- Suunnittelutoiminta Nobel Chemarannus on kuitenkin suurelta osalta tur'issakehittyyhyvin.
vietiiv6 Bofors Akersin tiliin.

tyi. Jos ruotsalaiset tilaukset vihenevlit nykyisestfl niin ainoa vastikemahdollisuus silloin on lislintyvil vienti. Tim6 on mahdollisuuksien rajoissa piiiitellen virallisen tahon esikuvista
ja asenteista.

Examenpi
Industriskolan
Ni har nu betrltt den skicklige yrkesmannensvlg, som stundom kan vara
tQrnbestrddd.Men ni gdqdgt vll fOrberedda,si sa Nils Carbonnierbl.a.
i sitt hSlsningsanfdrandeoch i sitt tal
til de 21 elever frin Bofors Industriskola som den andre juni avslutade
sin yrkesutbildning.
Avslutningenblev extra h0gtidlig pd
grund av att ett stort antal elever
"f0redettingar", som lilmnat skolan
sedandess start 1942den hlr gAngen
fanns pi plats. En elev representerade varderairskursen 1942-1968.

Anledningen till den uppstiillningen
var att rektor Olle Helling, som varit
Bofors Nohabilla on ollut hyvii las- med sedanskolstartennu l?imnarskokutus ja tilauskanta.Kannattavaisuus lan rned pension. Han hyllades av
on jatkuvasti heikko. Mutta kehitys "fOredettingarna" med ett stort fing
Nohabissaon ilahduttavaaja jatkuu gula rosor. Blommorna Overlimnades
tiihiin mennessdsuurin piirtein suun- 4v Klas Jansson,40-talisterna.Jens
nitelmien mukaan. Offsettipainoko- Angman S0-talisternaoch Torbj0rn
neiden alalla tapahtui lipimurto 1975 Nilsson60-talisterna.
jatkuu.
ja kehitysdieselialueella
- En voi puhua Nohabista ilman ettl
Det tillsammansmed musik av Bofors
sanoisin muutaman sanan turbiinitoiMusikkir och ett intressant anf6ranminnastaja Ruotsinvesivoimanraken- de av rektor Helling gjorde den hir
tamisesta.Energiakriisinjaljilta seura- avslutningsh6gtidentill nigot extra.
si lis66ntynyt kiinnostus vesivoimaa Bj0rkar, liljekonvaljer och ett antal
kohtaankaikkiallamaailmassa.
anhorigatill de avgiende elevernafullRakentamisetjotka ennen eiv6t olleet bndadeexamensbilden.
taloudellisesti kannattavia ovat nyt
korkeistaOljynhinnoistajohtuen kiinnostavia. Itse asiassaovat maapallon
niin suuret,
rakentamismahdollisuudet
etta niita ei voi tiillii hetkellti tasmentee.

N OH A B

Tiissii tiiytyy myOsmuistaa, etta 1975
oli korkeasuhdannevuosija etti sektorin tulos ta$yy laskea koko konjuktuurijaksolle sts viisi vuotta. Sitiipaitsi on sektorin kasvatettavakorkoa suurelle piiiiomalle. Se merkitsee
sita etta jatkuvasti sektorilla on ongelmanpoikasia.
Laskutusja tilauskantavuodenneljan
ensimmiisen kuukauden aikana on
alapuolellabudjetin. Semerkitsee,ettl
matalasuhdanneon iskenyt kovemmin
kuin odotettu.
Olemma myOs olleet pakoitettu miiiirtittyihin hinnan alennuksiin matalasuhdanteen alusta ja vuonna 1975
aikana lisiiintyneet palkkakustannukset tulevat koettelemaanerikoisen kovasti 1976.

keskusTy6voiman vdhennyssektorin kohdal- Ruotsissaon ympiiri,stOnhoito
la Karlskogassa on ollut velttamat- telu niin ydinvoimalaitoksiakuin vetdmyys, se on tapahtunut kokonaan sevoimavarojenkinkiytOstii viiitellessti
vapaaehtoistatieta ja noin 150 hen- vaikuttanut kiiytiinncillisesti katsoen
kil6l on lopettanut vuoden aikana. lamauttavastivaltiopf,ivien kbsittelyyn
Nykyisen vahvuuden yritlmme pitiiii energiakysymyksissii.Niinpi ei turkoulutiksen, osastojenviilisten siirto- biiniteollisuus saanut yhtaan uutta tijen ja muiden henkildst0toimenpitei- lausta vesiturbiineistavuoden 1975
aikana.
den avulla.
Energia ennustetutkimus on osoittanut, etta ainakin 30 miljaardia KWh,
N
SEKTORI
joka
vastaanoin 13 ydinvoimalaitosta
Kansainvilisesti on matalasuhdanne
koetellut kemiallista tuollisuutta sa- voidaanrakentaaRuotsissailman ett6
moissamitoissa kuin teriisteollisuutta- edes rauhoitettua Vindeljokea tarvitkin. Toiminta ei ole kertaakaan aikai- sisi ottaa k?iyttclOn.
semmin sodan jalkeen ollut niin alMannen kommer hem och skrYter
haalla kuin 1975.Syyni on ollut osittain yleinen matalasuhdanneja laaja fdr hustrun.
Tdnk, Karin, idag har jae
varastointi kemiallisia raaka-aineita
joka tapahtui melkein paniikin valli- llmnat in ett fOrslag som kommer
1974.
att spara omkring 40 000 om iret
tessaenergiakriisinseurauksena
fdr foretaget.
- Men, herregud, du har v6l inte
Vuoden neljille ensimmiiselle kuukaudelle on laskutus suurin piir- sagtupp dig!
l2

AvgSngselever
Maskinarbete

Axelsson,Lars-Olov
Ericson,Lars
Fredriksson,BjOrn
Gunnarsson,Sven-Erland
Helsing,Anders
Karjalainen, Kari
Malmgren,Per
Nilsson, Bengt
Paulisch,Jdrg
Pettersson,Bo
Pettersson,
Nils-Erik
Pilblad, Mikael
Thelander,Ronny

Pl6tarbete,svetsning
Anderesson,Ove
Book, Stefan
Gustavsson,
Jan
Johansson,Jonny
Josefsson,Stefan
Larsson,.Staffan
Stutterheim,Thomas
Warnqvist,Dan

r
Olycksfqllsskqdor
Bofors/Kilsto/Nobel

Vi kunde i forra numret av
B-Pilen ldmna det gliidjande
beskedetatt antalet olycksfallsskador minskat kraftigt i sdvdl
Nobelverkensom i B6fors och
Kilsta.

H u v u do c h h a l s7
Fingrar
och hand35

Ogon4

Axel, nyckelben, arm 4

Brost,brdstkorg
revben1

TrendenhSller..!
FiirreolycksfaIlsskador

Rygg,ryggrad8

Buk,underliv,
hrift och bdcken-

Dentrendenh6lleralltjdmt.
For 6rets forsta fyra m6nader
rapporterades
en minskningav
antalet olycksfallsskadormed
33,3 procent fcir Bofors/Kilsta
och med41,4procentfdr sektor
Nobel.
Minskningenavsers6vdlfdrdolycksfallen
som yrkesskadorna.

Knii, ben g
Kombineradeskador
allergi,eksem5

Enbart Nobelverkenhanterarcd 500
olika kemikalieri produktionen.
'Fot, fotled
tlr 22

Bofors/Kilsta74 + 4 fdrdotycksfalt
78 F 39)
Nobefverken13 + 4 fdrdolycksfall
17 (- 12!.
Uan* april)

Anna-LenaRykfors

- medrettatt skriva

skyddsforeskrifter
I
I
I

l*

Behovet ay hanteringsf0reskrifter
frir vad som i dagligt tal kallas
hiilsofarligt gods, kemikalier, tir i stiindigt viixande. Liikemedelsindustrifcireningen, LIF, presenterade 1967 en
f0rsta omging av skyddsfdreskrifter
att anv2indas i information till och
fdr alla dem som har narkontakt.
arbetar inom ltikemedels- och den
kemiskaindustrin.

I

Sedan ett 6r tillbaka arbetar en
kommittd med en tredje kompletterad
och reviderad upplaga av sddana fcires k r i f t e r ,d e n a n d r au t k o m 1 9 7 1 .

I

.Bofors ar representerati LIF-kommltten genom Uno Lcinnqvist.

I

Sedan den fdrsta oktober arbetar
civilingenjciren och kemisten AnnaLena- Rykfors, Nobelverken, NSA,
pi heltid med dessafrieor.

Il
II

I
I

II

L-

- Mina gppgifter fer jag genom
..
lltteraturstudier och av de erfarenheter vi sjiilva och kollegor giort
genom6ren, s6gerAnna-Lena Rylifors
FOreskrifternaskall innehdlla uoo_
gifter om hur respektiveamne skdll
hanterasi industrielltillverkning, hur
man skall g6rq 9m ndgontinghdnder,
vilken fdrsta hjalp och villa frirsta
itgiirder somskallstittasin.
Hiir finns ett stiindigt Okat krav
pi information frin industrisidan,
ocksi i kundled. Det 6r inte liingre
bara de rent kemiska egenskapeina
somkundernacinskaruppgifteroh.
- De-vill ocksi veta hur hiilsofarliga,
b-randfarliga,miljdfarliga och explosivarespektiveiimneniir.
-- Jag tar fram underlagetsedan
tir det LlF-kommittdnsuppgift
att utforma informationen pi ett sedant
satt att den gcirs lattfdrstelig och
Itittillgdnglig fOr alla dem som arbetarmedkemikaliernai alla led.

Parallellt med skyddsfcireskrifterna
som avser alla dem som hanterar
varorna i produktionen,arbetarA.L.
Rykfors ocksAmed transportfdreskrifter. Behovet av information p6 det
hiir omridet iir outtdmligt.
13
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na antiindningstiden. Dessa tillsatser
cikar i volym detta decennium,men dd
de innehiller fosfor-, halogen- eller
I samband med SverigesPlastfOr- tungmetallfdreningarkan de vid storbunds irsm6te ordnades tillsammans brand medfOra nya faror, icke minst
med SvenskaBrandfOrsvarsftlrening- for den sliickandepersonalen- genen en temakonferens:Plast Brand 76. om siviil annorlunda rOk som far1975 var i Sverigeett nattsvart 6r i liga gaser.
friga om storbrlnder. I direkta och
indirekta ersiittningar utbetalades ca 5-PROCENT
PLAST
700 Mkr. Om man tar hiinsyn till ofor=
Fem procentav den irliga byggnadssiikrad egendom och oreglerade av- kostnaden6r numeraplastprodukter.I
brottsskador lig f6rlusten kring en en enfamiljsvilla 6r vatten- och avmiljard kronor. Hiiri ingir ersiittning loppsinstallationen i plast hiilften si
fOr av plast framkallade korrosions- dyr som om den skulle utf0rts i meskador med mellan 40 och 50 mkr.
talllgjutjiirn. det giiller att hitta ett
acceptabelt optimum och att fackI itminstone tre storbriinder fcirsta folket liir varandrafOr att liira andra.
tertialet 1975bidrog plaster till 6kade
Man kan inte fclrtiga det faktum
skador, nimligen hos Solna Offset, att polyvinylklorid(PVC) nu fdrekomStorstockholms lokaltrafik (Enskede) mer i alla byggensom kabelmantling,
och Electrolux, Mariestadsfabriken. I elrdr, i golv och vitutrymmen och
minst tvfl fall var brandorsaken gas- ibland som innertak och vinyltapeter.
skdrningeller svetsning.

I PMSTBNAruDER
I

Vid en av dessa brinder omkom
tvi brandmin. Brandfolket mOter i
nyare anliiggningarhelt andra problem
iin i tildre tribyggnader, (liitt)betongkonstruktioner och pl6thus. De nya
svirigheterna bestir i att flertalet plaster, som ingir i "byggplast" och mtibler, efter en stunds upphettning avger
sotande brandgaser som pd mycket
kort tid g0r det om6jligt 6ven fdr
"rdkdykare" att retirera i sikerhet.
En plastbrand leder till stdrre kostnader fOr sotreng0ring och Aterstlllning.
Alla plaster iir kolforeningar, och
flertalet av dem kan brinna eller spaltas, om de riitta f0rutsittningarna
fdreligger. Underhills branden av tr6,
oljor (kolv6ten), asfalt eller spridda
brandgaser,miste man riikna med att
alla plaster brinner - iiven de som
enligt test ansesvara sjiilvslocknande
eller brandhdmmande.Vad som i liten
skala g4ller frir att hindra att brand
uppkommer i plast, g6ller inte vid
stora brinder.

NORMER
FrAn myndigheternassida kan man
ej binda en viss provningsmetodtill
ett visst material. Normen miste vara
generell. Dirtill kommer att en faststllld Byggnorm, avser en permanent
anliggning, medan en brand ofta
startar i infOrd inredning och lcisa
inventarier med deras Okadeinslag av
plaster (av tekniska och ekonomiska
skal).

har vi for plastbrdnder?
Vilkenberedskap
irsstdmma 1975
Vid Orebro ldns Brandforsvarsforbunds
holl brandingenjorOlle Johansson,SvenskaBrandforsvarsforeningen,ett foredrag med titeln "Restvdrdesrdddning
av film
efter PVc-brHnder". Foredragetsom beledsagades
gav en alarmerande
skildringav vadsom hdnder
och stillbilder
vid brdnderddr plastdr inblandad.
Vilka itgiirder som skall vidtas hos oss planerasav vert
brandforsvar.som en forsta Stgdrdp6gir f n organiserandet
av en gruppkemister,som i hdndelseav brandskallbist6verkmed red betreffandeitgdrder for att minska
stadsledningen
den skadeverkansom kan uppste p6 grund av korrosion.
Gruppen utrustas med specielltransportabelanalysutrustning for att snabbt avgorai vilken utstrackningsyrabeHggningforekommer.
For att ge en storre grupp av Bofors-personalkiinnedomom de risker
som fdrekommer har ingenjOr Johanssonvid tre tillfiillen sedanhOsten
1975he[it fOredragi Bofors och cirka
450 personerhar bevistatdessafdredrag.
Resultatet av fdredragen har varit
att OnskemdlframfOrts om att kAnnedom om riskerna mlste spridas
och att f6rebyggande Atg6rder mdste vidtas.

Plast fOrekommer idag i alla industriella miljder. Den anviindes fOr
kapsling av elektrisk materiel, fOr
f0rpackningar, som byggnadselement
och i dvrigt i ett stort antal andra applikationer.
Normerna
framdeles
htnfdras
bOr
_
till fOrlopp i rum eller "brandceller". Nigra helt utarbetade metoder for
Flamskyddande tillsatser till plaster rdddningsarbetets
bedrivandefinns 6nkan Oka tandtemperaturenoch fOrse- nu inte. En viss os6kerhetrider bet4

Dennaplast iir mer svirant4ndlig 6n de
Ovriga, dock avspaltar den Over
150 - 250 klorvttte, som sprids med
alla brandgaserl6nga strlckor. Utsatt
fdr fuktighet korroderar di alla metaller, puts och betong och ingjutna
armeringsjiirn. Inom kort eller efter
liingre tid visar sig r0drost civerallt.
Siirskilt fatalt iir detta i telestationer,
reliltillverkning och i elektronikindustrin, diir bestiende allvarliga st6rningar intriiffar.
Brtinderna i Boisverken i 6r med
itfdljande korrosion vittnar om de
allvarliga skador som uppstir, om
man ej kan begrlnsa brandgasernas
spridningoch startanoggrannsanering
omedelbart. Brand i nigon meter kabel eller ett par dm slangav ringa vlrde
kan pi grund av r6kgasernasspridning orsakasenareskadorfOr hundratusentalskronor.
Ludvig Sterky

triiffande limpliga neutraliseringsmedel och derasanvlndning vid olika
syraangreppoch olika material.
Neutraliseringsmedelliimpade f0r
olika materieloch olika detaljer kommer att anskaffas. Samarbetetmed
kommunala organ och specialister
kommeratt organiseras.
Min fdrhoppning6r att arbetetskall
kunna forceras si att vi i hiindelse
av brand stir si rustadeatt skadorna
blir minimala.
Trots att arbetetmed organisationen
av restvirdesriddning nyligen pibOrjats ligger vi lingt framme jiimfOrt
med Ovriga industrier inom landet
och vira itgtirder fdljs med intresseav
brandfdrsvarsf0reningar och fdrsiikringsbolag.

Aures

TUDIEFLIT
INOMFABRIKS
FrSnfacklighorisont: S Visste
ni att 250 av Fabriks-25:ans
medlemmarunder hdsten 75 - v6ren
METALL:
76 deltagit i 25 cirklar och bl a l6st

"Fabriks
vad siiger avtalet,',
"Facklig grundskola", "FamilielagDen drliga koncernkonferensenmed gn", "Friretagsniimndi ftirtindringt,
fackliga representanterfcir de kollek- ']Bqi!tr-garbetsmilj0", "L0ntagarf6ntivanstiillda inom Boforskoncernen d,er", "Att m6ta framtiden", -'Svenh6lls i Tidaholm den 14maj 1976.
ska f6r invandrare", och
"Ridslag
om arbetsmiljdn".
Fdrmiddagentignadesit nya lagenom
$ 32 diir Bengt Olsson frin Metall
. EJ! Z9-!qt ungdomar har deltagit i
mycket ingiende redogjordef<ir LO:s AFFU
(FUS : facklig ungdomsskbh)
remissvar6ver arbetsrdttskommitt6ns
beHnkande.Mer iin 125000 medlemDessutomhar medlemmardeltagit i
mar i drygt 12 500 grupper har till kurser anordnade av LO, fdrbundet,
LO redovisatsina synpunkteroch er- A B F n f l .
farenheteri "Demokrati pi arbetsplatt
_
sent .

Koncernkonferens
i Tidaholm

Eftermiddagendgnadesbl a 6t att be- Timavlonade/Bofors
handla frigan om ekonomikommitte
och arbetstagarekonsulter.
Vid 6rets forsta sammantrademed
Konferensenuttalade sig fdr att vi
hos fdrbundet hemst6ller om deras fdrslagskommittdn f6r timavldnad
medverkan fdr uppriittande av avtal personal,vld Bgfors togs 94 fdrslag
upp till behandling.40 bordladesf6r
fOr externkonsult.
yid.ale utredning och l0 fdrslag avKonferensenvalde ny styrelseledamot bOjdes.43 f0rslag bel0nadesmed tilltill AB Bofors' styrelsedtir ombuds- sammans56 545 kr. FOr f0rslag om
man Bror Gillstrdm, Karlskoga, efter- tindrad metod fOr nitrerhtirdniri'gav
triider avgdendeNils Sdderholm, Karl- det h0gvarmhAllfasta Boforsslilet
skoga. Som suppleantvaldes klubb- A 286 beldnades trion OIof Olsson,
Gastu Mdnsson och G6std Moberi.
ordf . SvenNordin, NOHAB.
Mandattiden fdr sAvll ordinarie som samtliga MH 24, med tillsammaii
14 400kr.
suppleanten
faststiilldestill 3 Ar.

Lethenstrilm, Arne
NvK 2, fddd 30 ianuari l9ll, pensionerad 3l januari 1926.
38 anst6llningsAr.

Pettersson, Gzstav
Henrik TY 41. f6dd
18 jz ruari l9ll. oensionerad 3l januari
ln6, 43 anstflllnings-

Lindskog,
Erik
cak vv 20, fodd 13
maj 1916, pensionerad 3l mars 1976.42
anstillningslr.
Norberg, Ivar llilhelm RT 62, f6dd, 16
januari l9ll, pensionerad3l jantafi1976.
36 anst6llningsAr.

Svcnsson,TageTy
41, fddd I mara t9il.
pensionerad3l mari
1976. n
anst6llnings6r.

OlssonGwtm,TM
f6dd22februaril9ll.
29 febnEnligt tidigare anv6nd metod f6r Pensionerad
Konferensen avslutadesp6 fredaesari ln6, 33 ansstIllnitrerhiirdning
av det aktuella stAlet ningsAr.
kv6llenmed en trivsamsupdmed da--ns

kriivdesl5 olika operationerfram till
flrdig nitrerhflrdning. Den nya metoden, enligt fOrslaget,krdver endast
sju operationer. StAlet fir diirmed
en kortare genomloppstid.De blASIF:skoncernkonferens
sor .och avflagningar som tidigare
Den sedvanligakoncernkonferensen I(uncleuppstdpA ytan forsvinnerenligt
ilgde rum fredagen den 20 och 16r- dennya metoden.
dagenden 2l maj i Lindesbergmed reFOr fdrslag till fOrbtttrad metod
presentanterfr6n SlF-klubbarna vid
IilAB, NOHAB, Tidaholm, UVA, fOr h6rdning av valstapparbelOnades
Akers samt Bofors och Nobelverken. Bdrje Jansson, Adolf Jonsson och
Olsson, Karl Elis
Allan Vadman, sarntligaVQ 10, med
LIAB var Aretsvdrdf0retag.
vA 91, fddd 28 ial2 000kr.
nuari l9ll, pensioKonferenseninleddesmed ett mvcnerad30januari 1976.
F6rslaget innebiir ttndrad metod 40 anstAllningsAr.
ket intressant industribes0kd6r iet
f6rst lttmnadesen historik Over fdre- fr6n tidigare mantelhiirdningtill s k
progressivh6rdning med enkelvarvig
taget-.Fredagenavslutadesmed supe
spole.
och danspALindegirdensvirdshus.
d6r ilvenrespektivedeltog.
Rolf Berglind

L0rdagen iignades6t ett digert f6rhandlingsprogram.Ur detta kan n6mnas bl a SAMKO-verksamheten
samt
ombudsman Jan Edstr0ms rapport
frAn de avslutade fdrhandliniirna
SAF - PTK angAendelOnerocl allmilnna f0rsdkringsvillkor.
Ndsta Ars konf-erenskommer att
h6llasmed Bofors Akers somv6rd.

M6nadsavlonade
Forslagskommittdn
f6r mdnadsavldnad personal hade vid sitt senaste
sammantrdde30 fdrslag att behandla. Sex fdrslag godkiindesoch bel6nades med sammanlagt9 300 kr.
Elvaf6rslagbordlades
och l3 avsloss.

SandblomAllon,
VKV, f6dd ll fcbruari l9ll, pensionerad
29 februari ln6. 45
anstlllningsllr.

Nilsson,Henry Andreas KAp, fddd 6 ok_
t o b e r 1 9 1 8 ,a v l i d e nI m a r s 1 9 7 6 . 2 1 a n s t t t l l _
ningsir.

Hermansson, Nils
Gunnor /4. VT 800,
6 december
fodd
1913, pensionerad15
mars 1976.40anstlllningsAr.
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SEKTORFORSVARSMATERI
Bjdrn Lycktrdm

Forsberg, Gunnar
Paul RM 70, fodd l0
mars l9ll, Pensionerad 3l mars 1916.48
anstillningsir.

Foljande fOriindringar genomfores
i FKP organisation med giltighet
fr o m76-06-01.
Gustav
H66k,
Ceorg N.{YK23, fddd
16 december 1913,
Densionerad 6 mars
\gle. g anstillningsAr.
Johansson, Birger
vT, f6dd 23 mars
1922.pensionerad3l
mars l-976.39 anstiillningsir.

Konstruktionssektionen FKP I uppdelas i tvi nya sektioner med beteckningar FKPI resPFKP 4.
FKP I omfattar avdelningarna
KPA, KPS, KPT och KPV.

SEKTORSTAL
har fr o m
BjArn LyckstAm
utsettstill chef f6r sektio1976-08-01
nen fdr Kvalitetsteknik,sDL 6, och
eftertrdderJohnny Tidstrdm som fran
samma datum overgdr till avdelning
MSB.

Till chef fOr FKP I har utsetts
civ.ing. Jan-Erik Averds'
FKP

4

omfattar

avdelningarna

Johansson,Gunnar KPB, KPC, KPE och KPR'
Hellgren, Gustav Juliander MVK 22,
Arne MC &, fddd 27 fddd 15 mars 1911,
Till chef fOr FKP 4 har utsetts
mars l9ll, pensione- pensionerad3l mars
Yngve Strddalen.
civ.ing.
rad 3l mars 1976.50 1976.3l anstdllningsAr.
ansttillningsAr.

Den vakanta befattningen som chef
fOr KPB kommer att t v uppratthalIas av ing. Valdemar Wilhelmsson'

Den vakanta befattningen som chef
fOr KPR kommer t v att uPPriitthillas av ing. Ture Eriksson.
artilleriammunitionsarenden
De
som f n handliigges Pi KPB kommer
att overfOrastill KPA och KPS.
Jonsson,Helge RU
Hellkvist. Karl Erik
RT 42. fddd 2l mars fodd 26 april l9ll,
pensionerad 30 april
3l
l9ll, pensionerad
mars1976.48anstAll- 1976.48 anstiillningsAr.
ningsir.

KrutSrendenkommer att handlaggasinom FKP 4.

Peter Nordeke

Marknadsforing

r6

Larsson, Nils Beilil
KAP, fodd 30 januari
3l
l9Il, pensionerad
januari 1976. 36 anstlllningsAr.

Conny Palmhag, tidigare anstiilld pi
avdelning FI 8, har utsetts till fOrsiiljningschef f0r sektor Elektronik.
Inom den nya Controller-funktionen DEC, med Per Ove Morberg
som chef, har fOljande funktionella
indelning gjorts per 1976-05-01:

Ansvarig fOr frAgor r0rande budgetuppfdljning,kalkyleringoch internprissdttningiir pbl mag Lennart
Gustuvsson.
Ansvarig f6r frigor rcirandeextern
och intirn redovisning, irs- och
delArsbokslut, skatteplanering och
revision 6r civilekonom Jan Sture'
borg.

KarengArd, Gustav
Hermansson. Karl
lvar S. RM 91, fddd H. Gunnar VV. fddd
I april l9ll, pensio- 5 februari l9ll, pennerad 3l mars 1976. sionerad 3l januari
1976.49 anstAllnings24 anstlllningsAr.
Ar.

Ni/s
H0glund,
AmidR.M 70, fddd 14
februari l9ll, pensionerad 29 februari
1976.34 anstlllningsAr.

ConnyPalmhag

Kapten Peter Nordeke, (NeP) ir
fr o m 1976-04-01anstalld p6 FME,
diir arbetsuppgifternakommer atI vara
tekniska frigor rdrande krut och
spriingtimnen.

Per Ove Morberg ansvararf<lr fr6gor rcirandeutvecklingav ekonomiska
ityrsysteminom koncernensamt fdr
projektledning fOr Bofors nya redorisningssystemi awaktan Pe att nY
utsettstill dessaarbefattningshavare
betsuppgifter.
Personal
Socionom Nils B. Johansson har
fr o m den l7 maj anstallts Pe sektor
(SAP).
Stils personalavdelning
Nils B. Johanssonkommer att handl6gga personalfrigor i samband med
Algerietprojektet.

a-'
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Adolfsson, Evald
NVP 7, fddd 25 april
l9ll, pensionerad
30
april 1976.50 anstilllningsAr.

Andersson, Birger
RM, fddd 2l oktober
1912, pensionerad30
april 1976.35 anstiillningsAr.
Andersson, Karin
RE 8, fddd 24 januari
1914, pensionerad30
mars 1976.26 anstitllningsir.

Bergkvist,
Vera
NTL, fddd 28 aprit
1916,pensionerad
30
aprll 1976.24anstillningsAr.

Juli
7 ElsaZakariasdn,
NVP 6
Eriksson,Tyko yN
I 3, fodd29april 191l,
pensionerad30 april
1976.46 anstiillninesAr.
--_.r,,
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1953
1957
1957
1975
1970
1953
1940
1974
l94O
1975
1948

September
l5 Annikki Waahto,NVK 2
21 AIf EK,VN 4

1973
1946

Juli
Anst.dr
I Alvar Karlsson.OOK 4
1975
I I OlleGustafsson,
KKH
1949
12 ArvidAndersson,
MG 15
1961
12 Olof Jansson,
VP 2
1966
l3 RobertNilsson,VE I I
1955
13 TageGustavsson,
OPD 2
I 953
2l SimonRehn.KCM
1949
21 GdstaRubin,RE 5
1954 Augusti
23 Emil Bjork, VA 9l
1945 4 Nelly
Wilhelmsson,
RS ll
1975
Eriksson,
27 BertilTufvesson,RT 63
Erik
1956
8 Kurt Falkdn, VB
tg65
GunnarMSY,fddd 26 29 Nils Nilsson,RN 5
1965
marS l9ll, pensione12 GunnarKarlsson.MH 3
1948
rad 3l mars 19'16.43
14 SenjaAntti-Hilli, vP
1970
Augusti
anstellningsar.
17
Olof
Irebiick,
VT
3l
I
1969
3 SvenBratt, MG 40
1942 18 Bengt
Staring,FAS 50
1940
Eriksson,Frilz
3 SigneAppelbring,VA 90
t970 19 Birgit
NVP 7, fddd 16 juli
Ostlund,
FAT
21
l0
Folke
Larsson,ME
l9i4 28 MargaretaMarcusson,YT 1966
1912,pensionerad30
7l 1949
19'72 29 Ake Isaksson,
april 1976.39 anstall- I I Filip Malmberg,RU l0
FK
1957
ningsAr.
I I Bertil Stiker,RK 8
1963 3O EsterPersson;
VE 1l
1965
15 FolkeSahlin,FKP 3
1943 30 FolkeKarlsson,KCO
1955
18 BertilNilsson,MP 70
1966
19 WilhelmKarlsson,RY
1944 September
Anst.dr
20 JosefNordell,RM 40
l95l
l0 Arne Lundgren,
1962
23 FolkeAndersson,
MAK 30
1968 10 SiggeLindberg, FAT 3
OBH
1942
29 Albert Hult, VA 20
1933 13 Gustav
Engzell,SFSH
1967
29 Lars-ErikMalmborg,KA 6
1964 14 RuneNilsson,PPK
I
l94l
14 Kurt Fallgren,VP
1942
September
Anst.dr 26 Erik Broman,RT 55
32
1949
2 Erik Berglund,KKA
1940 30 HelgaPersson,
VA 93
1972
4 EvaKarlsson,RS ll
1975
7
SigvardJansson,
MSK 83
1953
Eriksson,
Tore
15 QostaJohansson,l;4H22
1940 N O B E L
EmanuelMC30. f6dd
9 mars l9ll, pensio- 17 Ake Liippert, MSK 70
1940
nerad 3l mars 1976. 19 OstenCarlsson,
VT 43
1952 5O-ARINGAR
38anstiillningsAr.
19 EvaMalmberg,FAT 32
1936 Juli
20 Tore Dahlin, KAP
1970 6 Aili Viki0nkorpi,NVK I
1952
26 Alvar Broberg,SWE I
1930
27 Astrid Alergdrd,.MvM
1964 Augusti
29 ErlandSundin,RU 731
1946 14 Eva Ryyniinen,NVK I
1973
30 LennartDahl, PPV 2
1933 l7 Aina Strom,NVK I
1975
2l BengtAssarmo,NVK 2
1952
NOBEL
60-ARINGAR

Bostrdm, Henning
Emanuel MEK, f6dd
l0 maft l9ll, pensionerad 3l mars 1976.
42 ansttillningsir,

5 BengtLarsson,MT
6 IngmarJohansson,KPC
l0 Arne Bjdrnsson,RK I
15 RunePeterson,VE
16 Axel Kristiansson,RT 32
19 BengtBruno,PPK I
19 StigBlomqvist,TY 41
20 Alf Jansson,KAP
23 GostaNordqvist,VA 20
24 Ingar Ahl, VE 7
27 GdteNiisslander,RT 73

Flood, GOte Gunnar RM ,10, f6dd 2t
januari l9ll, pensionerad3l januari 1976.
48 anstiillningsAr.

Augusti
2 Erik Nybom, RN 52
4 EdvardFunke,RN 62
23 JonsEriksson,NVK I
September
6 GunnarKarlsson,RT 81
11 HaraldJohansson,
NVK 2

BOFORS

Carlqvist, Gustav
Gustavsson, Ernst
5O-ARINGAR
RE 2. fddd l0 decem- E'vert MEK, fddd 1
ber l9ll, pensionerad mars l9ll, pensione- Juli
3 Kjell Ed, RM 67
14 mars 1976.4l an- rad 3l mars 1976.39
stiillningsAr.
anstiillningsir.
4 Tage Evaldsson,ET 25

1959

Oy Suomen Bofors Ab
1947
1935 5O-ARINGAR
1934
Juni
7 HolgerBlomqvist
1935
1955 Juli
4 Gustafvon Troil
6O-ARING
Anst.dr
I958
1969

Mqj
23 Kurt Strandell
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Kostenoch hdlsan:

Ingenklockakldmtar
Doktor Brage Nordlander, en av de
svenska ndringsexperterna, sade att;
- Ungdomens kostvanor iir si d6liga, att de fcirr eller senare m6ste
leda till hiilsorubbningar.
Doktor Sture Osterlind sysslademed
foretagens hiilsokontroll. Han sade
att: - Omkring hiilften av alla over
35 ir som kommer till hiilsokontroll
fclr fdrsta gdngen iir sjuka pA nigot
satt utan att veta om det. Den dominerande sjukdomen dr dvervikt. Hiir
skall bara konstateras att dvervikt tir
hiilsofarligt och att denna hiilsofarlighet framfcir allt beror pi folks bristande forstdelse fdr sambandet mellan
kosten och htilsan.
Vid det hiir laget kanske ni sitter
och kiinner efter om det gcir ont nigonstans. Nej, siiger ni, jag kiinner
mig pigg och kry. Lit oss hoppas
att ni skall fortsiitta att kiinna er s6.
Men det vore oriitt att inte e0ra detta
pipekande.
I

I

mjol. Vi iiter allt mindre potatis, som
iir ett utmtirkt livsmedel, medan diiremot konsumtionen av konditorivaror
och godsaker stigit oerhdrt. Upplysning om vad vi bor iita iir alltjiimt
eller kanske mer 6n nAeonsin nodviindigt.

Vad vi bor dta
Vi talar i dagligt tal inte om vFrrt niiringsbehov, utan i stiillet om vilken
mat vi bdr iita for att hilla oss
friska och i form.
Fddoiimnen iir de livsmedel av olika
slag som utgor vir dagliga kost. En
persons matsedel kan vara mycket
enkel och iindi fylla niiringsbehovetpii
ett alldelesutmdrkt siitt. En annan person som vill ha omviixlande mat och
dter mycket och gott fir kanske iindd
en underv:irdig kost niiringsmiissigt
sett. Niiringsviirdet har sd.ledesmycket
litet samband med matens viirdering
ur kulinarisk synpunkt. Man brukar
emellertidsiigasom en allmdn regelatt
en omvdxlande och allsidigt sammansatt kost med storsta sannolikhet iir
battre an en ensidigkost.
Tinny Gegerfelt

- Vi har noffiii.ns

Foljderna av felaktig mathillning
drabbar inte pi samma satt som
niir asiaten klipper till plotsligt och
omedelbart.

Niir grannens tupp gal, stdr v6r och
nickar instiimmande.

Om ni ndgon tid fir for litet Bvitaminer eller kalk eller nigot
annat viktigt niiringsiimne si iir det
tyviirr inte sd att en varningsklocka genast kliimtar nigonstans i
kroppan.

- Vad gillar du orkestern pi den
hiir restaurangen?
- jae vill inte saga att den iir dilig.
men htiromdagen ndr en kypare tappade en bricka med disk pi golvet,
gick fyra par upp och dansade.

Bristsjukdomarna iir en lomsk historia. F0ljderna av en vardagskost
som inte tir niiringsriktig kanske inte
bOrjar miirkas pi allvar fdrriin efter
minga ir, ja kanske inte fdrriin i
kommande generationer. En del forskare sliger att foljderna av felbalanserad eller n?iringsdilig kost kan komma lingt fram i tiden. Detta skulle
med andra ord betyda att vira efterkommande kan iirva de diliga hiilsoanlag, som vi sjtilva drar pA oss i vir
livstid pi grund av likgiltighet eller
bristande kunskap om niiringsfrdgorna.

Ndringsbrist
i overflod

Tjdrnopi vdstkusten,
StoronaiVdnernoch
Labbsandeller Blindspa varsin sida om Mcickeln,det dr
sommarparadis, personalanldggningarfor boforsare.Varfor
inte tillbringanegon eller ndgra
av de sommarledigadagarna
p5 "egen" tomt?

latastetupp.

T

Tack till festkommittenS-O
Frigge Sellbrant
Ulla Asp
Nils Eklund
Rolf Torwald
Lennart Carlsson
Allting som ni grejade var TOPPEN
Maten var sd god sd vi dt opp'en
Pd morgondagen var det inte nd'n
som trinkte

vi dansade och slet sd svetten
Det finns riklig tillging pa livsmedel i vdrt land, men det betyder inte bkinkte
att vi fir alla de niiringsiimnen vi behciMusiken den kan inte bdttre bli
ver. Det iir att beklaga att liiskedryckskonsumtionen har cikat pi bemen det var ett fel: kviillen gled
kostnad av mjrilkkonsumtionen och
att man hellre iiter brcid som ar sdtat for fort forbi
och bakat pi siktat vetemjol tin osotat
'
KOM IGEN!
brcid av helmalet vetemj0l eller rig-

l8

Sommarparadis
for boforsare

Tjiirno iir det flirskastetillskottet
bland vira fritidsanltiggningar.Hiir
mdste man tycka om att campa i tiilt
ellerhusvagnf6r att k?innasighemma.
Tjiirnci ligger..pi vdstkustensdder
om Strcimstad.On har brofcirbindelse
varfor det gir att 6ka bil iinda fram.
Hit ?ir koncernenssamtligaanstallda
vtilkomna.
En kiosk som tillhandahiller de
vanligastedagligvarornaoch hygienanordningar,om in ndgot primitiva,
sttillstill giisternasfcirfogande.
Under tiden 15 juni - 15 augusti
finns en vaktmistare pd plats som
kan svara pi frigor och rdcka en
hjtilpande hand. Fiskevattnetiir fint
och roddbitar finns att lina fdr den
somsi Onskar.
On erbjuder utOver fiskevatten
strdvomriden i skogsmark, hiirligt
badvatten och goda mOjlighetertill
motionscivningar.
Storona, vir andrad liggeri Vdnern,20 min bdtfiird frin Otterbiicken.
Den har inte landfOrbindelse.Hit
kommer man med det vita MS-skePpet Marianne.

lI - I

alternativ. B6da har smistusor fcir
uthyrning till sina fcireningsriedlemmar, om man dnskar bo 6ver. Labbsand ar SlF-arnas sommaranltiggning
medan Bliniis iir arbetsledarnas.

!n ny bitbrygga, en pontonbrygga,
fims pi den barnviinliga stran-d-en
redani sommar.

Labbsand, pi den cistra sidan av
sjcin Mockeln drivs av Labbsandfdreningen som bildades 1933 efter en
donation. 1934 uppfcirdes det forsta
klubbhuset pi omridet.
Vid

Bofors

300-6rsjubileum fick

Det iir sedanminga 6r metallarnas personalfdreningen Labbsand ytterligoch pensioniirernas
egetsommarpara- are medel och 1935 byggdes klubbhuset om till mer iin sin dubbla vta.
dis.
Ftt antal smistugor uppfcirdes sim-

I min av plats iir 6n ocksi oppen tidigt pi nyink6pt mark. Stugorna
bl a fdr gastutbytemed andra svenska kan hyras av fcireningensmedlemmar
och norska fciretag,men ocksi Ovriga for ltingre eller kortare tid: Bengt Sj6intresserade.Forhandsbokningm6ste lander eller Sten Hellstrcim kan svara
pi frigor. Fcireningen disponerar nu
dock sketill Storcinastiftelsens-expedition.
ca 500 kvadratmeter mark. Bastun
byggdes i slutet pi

1960-talet. Den

Pd Storona bor man i smi-stusor 6r numera igeng eret runt.
om tv6, fyra eller sex baddar. Sairtligarmiltider intas pi den gemensamma restaurangen,varfcir det blir en
verklig semesterf6r husmori familjen
som inte minst uppskattar veckoina
pAStordna.

Blinds, slutligen, SALF-arnas
sommarhusfinns pd den viistra sidan
av Mockeln. Htir stir en storstuga
och ett mindre antal smdstusor till
medlemmarnasdisposition. Eit harligt sommarland med minigolfbana,
barnviinlig badstrandoch fiskebitar.
Pi omridet finns tre smistugorfdr uthyrning. Storstuganhyrs u[ till medlemmar fOr t ex privata fester.I sm6stugornafinns kylskip, spisoch tviittmOjligheter.Under vdren har en nv
typ av minik0k installeratsoch stusorna har renoveratsocks6i ovrigt.
-. I mdn av plats ar stugornatillgiingliga ocks6 fcir andra an arbetsladaie
inom Boforsoch Nobelverken.
Smistugornahar el-viirme och 6ppen spis. Bastun finns i killaren pA
Storstugan.

'*

Ir

I
II
I
II

L

I 6r satsarfdreningenpi smistugor- Stranden och storstugan tir till f6r
na, vars kdk moderniserashelt. Av- alla SALF-aremedfamiljer.
sikten iir ocks6 att installera vatten
och avlopp i alla smistugor ut0ver Fyra olika alternativ i "eget" hus
Pensiondrerna
inledersommarenpA den allmiinna moderniseringen.Av fdr sommarlediga
boforsare.
Stordna. Fdretagetbjuder pA en vec- kostnadsskiilmiste den upprustningen
kas fri vistelse,mat och husrum. An- dock delas upp pa en tvaarsperiod.
En trevligsemester
till er allalred.
mtilningarnabrukar b6rja komma in
redan under januari mAhad. Stor0na
iir mycket populiirt. Men det tir ald_ TIDNING
4g fQr sentatt hcira sig fdr om plats. B-PILEN
FORBOFORSANSTALLDA
Det kan finnas platser kvar i nagon
tssN 0345-1623
av de drygt 90 stugorna. Storonastiftelsensexpedition ger svar. Den Redaktr;roch ansvarigutgivare:Karin Jansson.
sociala gemenskapenodlas vid mAl- Redaktionskommitte:
Rolf Berglindvr 50, repr. f6r SvenskaMetallindustriartiderna, vid samkvtim,vid dansbanan. betarefrirbundet
avd. 76, Gunnar Gren NIM q/p 26, repr. fcir Fabriksarbetarepi den utflykt med Marianne som fdrbundet
?yq. 2t, costa Mob€rg MH 24, repr. foi SierigesAiLetsledareforsker en ging i veckanoch under skona bundavd.-153_oc_h
Birgitta HaglundKpF, repr. fdr svenska-Inouitri6anitemanpromenaderpi 6n.
naf6rbundet,Bofors, samtNils Carbonnier,iepr. fOr fdretaget.
Tryckt: l976vid Industritryckerieti KarlskogaAB, Karlskoga.
Men fdr den som viiljer att vara
Adress:
Bofors Informationsavdelning
kvar i sta'n och kanskeg6ra dagsut69020 Bofors.
flykter tir Bliniis och Labbsand-bra Tel.: 36000 anknytning1071.
19
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Sol, sommaroch semester. . . Krysstidkan ge avkoppling.
Kanske att ett Semester-kryss
priser
fOrst
Oppnaderitta lOsningarna.
till
de
Vi delar ut fyra
presentkort
om
50, 25, 15respektivel0 kr.
Prisernautg6rsav
ins6ndav:
Lcisningen
L0sningenslndestill B-Pilenavd. DKI
AB Bofors
690 20 Bofors
Ltisningenskall vara redaktionentillhanda senastden fjbrde augusti.
Mirk kuvert et " Semesterk ryss"
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